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 هلآ ىلعو دمح انيبن «نيلسرملا دّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو ,نيملاعلا ّبر هلل دمحلا

 نأ دجن ةرجهلل 91 ماع سلدنألا دالب برعلا حتف نأ ذنمف دعبو ,نيعمجأ هبحصو

 اصع كانه تقلأ ثيح اهيلإ ةيبرعلا لئابقلا نم ريثك حوزن تدهش دق عاقصألا كلت

 ام ناعرس ةيبدأ ةضبن ثادحإ نم دعب اهف كلذ اهنكمو .ىوّنلا اهب ٌرقتساو لاحرتلا

 ةلودلا ضاقنأ ىلع كانه تئشنأ يتلا ةيومألا ةلودلا رصع يف تفرعو ترّوطتو تمن

 ةّمقو ءاهراهدزا جوأ «نييسابعلا تابرض تحت يبرعلا قرشملا يف ترابا يتلا ةيومألا

 قرشملاب اهتلص مايألا نمموي يف دقفتل يتلا ةيئانلا رايدلا كلت يف رهظ دقو ءاهئاطع
 يبرعلا قرشملا يف رهظ ام رثكأ مهجاتنب اوكاح نيذلا ءابدألاو ءاملعلا نم ريثك ءمألا

 دابع نب بحاصلا نأ ىتح «كاذنآ دئاسلا يبدألا قوذلا مهقاوذأب اومزتلاو «جاتن نم

 ءالؤه نمو «« انيلإ تدر انتعاضب هذه » :لوقي هارن « ديرفلا دقعلا » ىلع هعالطا دعب

 نب هبر دبع نب دم نب دمحأ نيدلا باهش رمع وبأ دقعلا بحاص «رثكلا ءابدألا

 نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب ماشهل ىلؤم ناك يذلا ,يبطرقلا ملاس نب ريدح نب بيبح

 .ناورم نب كلملا دبع نب ماشه

 قفاوملا ه؟15 ةنس ناضمر رهش نم رشاعلا يف ةبطرق ةنيدم يف لجرلا دلو

 نم هبر دبع نبا دلو ثيح ةبطرقو .م٠87 ةنس يفاثلا نيرشت نم نيرشعلاو عساتلل

 اهنعو «نييسابعلا ةرضاح دادغب ةنيدمب هبشلا ةميظع تناكو ,ةّيسلدنألا ندملا مظعأ

 ةرهازلاو ةبطرق ينابم يف ةرامعلا نأ ىكحيو» :بيطلا حفن بحاص يرّقملا لوقي
 اهيفو «لايمأ ةريشع ةلصتملا جرَّسلا ءوضب اهيف ىشمُي ناك هنأ ىلإ تلصتا ءارهزلاو

 اهرهنو ءهنم هنوحنمي ام هديب فطق نمل لضفلا نوري هباحصأ راص يذلا درولا لبج



 هردغ عّطقتو .كلانه هيّرب براقتل ْنِإف ةيليبشا دنع همْظَع نع اهدنع رغص نإ

 يفو .قرغلا نم نامآ ةرثكو «سنأ ةدايزو ءىرخأ ةوالحو ءرخآ ىنعم هجورمو

 ا . ةجهبو ةراضن هداز ام جورملاو نيتاسبلا نم هبناوج

 , ةباحس ىضمأو .دقعلا بحاص أشن ءايفألاو دورولاو رطعلاب ةئيلملا ةئيبلا هذه يف .

 دقف اذلو «ءانغلاو وهللاو مظنلا ىلع ةدعاسملا اهئاوجأو هدالب ةعيبطب ًاعتمتسم هبابش

 ىتح «عويش يأ ةّيسلدنألا ندملا يف اعاش نيذللا برطلاو ءانغلا عامسب لجرلا علوأ
 نم كانه ىلإ ندفي نك يقاوللا نايقلاو تاينغملل حراسم ءارمألا تاطالب تحبصأ
 ةبطرق ترثأتسا دقو .ءافجعلا ةيراجلاك رمألا .ةيادب يف ةيبرعلا راطقألا فلتخم
 اذه ةمصاع اهّنأ نَظ ىتح ةيليبشا ىلإ ءانغلا زكرم لقتنا مث ءنفلا اذه داّور لابقتساب

 .نيدلا مولع ةنضاحو بدألا ةمصاع تحبصأو .هقفلاو ماعلاب ةبطرق تدرفتو . نفلا

 برطلا نم ةمراعلا ةجوملا كلت رياسيو «هدالب ةعيبطب انبيدأ رثأتي نأ ًايعيبط ناكو
 ام اذهو .ةبذعلا تاوصألا عامسل برطو «ةرمخلا برشف .نوجملاو ثبعلاو وهللاو

 دق لجرلا نأ حضاولا نمو . هدقع ايانث يف ثوثبملا هرعش لالخ نم هًفشتسن نأ اننكمي

 ذملتتو ,هقفلا باب قرطف .هرمع نم عبارلا دقعلا لالخ هدشر ىلإ داعو هيغ نع بات
 نم ةبقحلا كلت يفو . دلخم نب يقبو .حاضو نباو , ينشخلا مهنم ركذن ةدع خويش ىلع

 ندملا تألتماف «ةعيفرلا زكارملا مّلستل ًادهممو ًالخدم هقفلا ةسارد تناك نمزلا

 . . ءاهقفلاو ءابدألاو ءاملعلاب ةبطرق ةصاخو يبرعلا مكحلل تعضخ يتلا ةيسلدنألا

 ةبطرق ريمأ حدم دقف .هرصع ءارمأ عم ةلص ىلع ناك دقعلا بحاص نأ رهظيو

 ةبقحلا هذه يفو .ًاضيأ رذنملا هنباب ةلص ىلع ناك امك .مكحلا نمحرلا دبع نب دمحخ
 دق ,نوصفح نب رمع «ةنتفلا داَوق دحأ نأ ىتح .نتفلا ترثك سلدنألا خيرات نم
 . . قسافلا قراملاب ءهبر دبع نبا هتعن دقو .ةّيومألا ةطلسلا دّده

 هترامأ لعج يذلا جاجحلا نب مهاربا يبرعلا دئاقلاب كلذك دقعلا بحاص لصتاو
 ءاملع مظعم هطالب ىلإ دفوف .ءارعشلاو ءابدألا ىلع ًاَبخس ًايرك ناكو .ةيليبشأ يف

 . اهئارعشو سلدنألا



 ءرصانلا كلملاب بّقلملا دم نب نمحرلا دبع عم ةبيط تاقالع كلذك لجرلا ماقأو
 يف اهجردأ يتلا ةعئارلا هتديصق اهنم ةريثك دئاصقب هحدمو .ءارهزلا ةنيدم ىنب يذلا

 بحاص يروباسينلا يبلاعثلا هيف لوقي يذلا هبر دبع نباو . دقعلا نم ثلاثلا دلجملا
 ةيابن يف هرعشو ًآالثمو ًابدأو ًالضفو ًاملع سلدنألا نساح دحأو هنإ رهدلا ةميتي

 امك «جلافلاب هماوعأ رخآ بيصأ ؛ةوالطلاو ةغالبلا قنور هيلعو ؛ةوالحلاو ةلازجلا

 يتنثل دحألا موي يفوتو .هدعب نم يناهبصألا جرفلا وبأو .هلبق نم ظحاجلا بيصأ

 ةنس نينامثو ىدحإ نبا وهو ةيرجه "748 ةنس ىلوألا يدامج نم تيقب ةليل ةرشع

 . . . هتافول يملاتلا مويلا يف نفدو ماَيَأ ةينامثو رهشأ ةينامثو

 رثكأ «دقعلا» ناك دقف ةيبدألا هلامعأ نع امأ ,. لجرلا ةايح نع ةزجوم ٌةحل هذه

 دقعلا باتك ُهتيَّمسو » :لاقف مسالا اذهب هتيمست نع هسفن ثّدحت دقو .ةرهش هبتك

 دمتعا دقو «ماظنلا نسحو كلسملا ةقد عم ,مالكلا رهاوج فلتخم نم هيف امل ديرفلا

 وه ام اهنم «ةريثك رداصم ىلع هرابخأو هتاعوضومل هرايتخاو هفيلأت يف انظحال امك
 يبدأ وه ام اهنمو ,فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو .ةاروتلاو ليجنالاو نآرقلاك ينيد

 نايبلاو .ءالخبلاو ,ناويحلاو «ةبيتق نبال فراعملاو .رابخألا نويعك «ّيخيراتو

 نبال ريغصلاو ريبكلا بدألاو ةنمدو ةليلكو دّريملل لماكلاو ,ظحاجلل «نييبتلاو
 ريغو «نييمالسإو نييلهاج ءارعشل ةريثك نيواودو «يلاقلا يلع يبأل يلامألاو ,عفقملا

 ٠ . . . هادي اهتلوانت يتلا بتكلا نم كلذ

 لك درفنا ًاباتك نيرشعو ةسمخ هنّمضو ,ةديدع نونف ىلإ هباتك لجرلا مّسق دقو
 ةطساو يبناج نم لك ىلع عقي ثيحب » دقعلا رهاوج نم ةرهوج مساب اهنم باتك
 ءرخآلا بناجلا نم اهلباقت يتلا مساب تيّمس اهنم لك «ةرهوج ةرشع اتنثا .دقعلا

 ناتؤلؤل دقعلا يفف ءدحاو مسا ىلع هرخآو دقعلا رهاوج ىلوأ نوكت كلذبو
 -هباتك ةمدقم يف هّبر دبع نبا راشأ دقو «اًرج ماهو ناتنامجو ناتتوقايو ناتدجربزو
 كلتف «نآزج اهنم باتك لك ًاباتك نيرشعو ةسخ ىلع هتأّرجو » :لاقف كلذ ىلإ

 . «ًاباتك نيرشعو ةسخ يف ًاءزج نوسخ



 ,تاطلسلاو ةسايسلا نيب تعزوتو تعّونت دقف .دقعلا اهوانت يتلا تاعوضوملا اَمأ

 بارعألا مالكو يثارملاو يزاعتلاو .ظعاوملاو لاثمألاو ءاهرمأ رادمو بورحلاو

 ,ةداقلاو ءافلخلا نم مهيروهشم رابخآو مهمايأو مهبادأو مهمولعو مهباسنأو مهبطخو

 اريثكو «ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم ًاريثك هباتك هنيمضت نع ًالضف اذه

 ىلع تدرو يتلا دئاصقلا نم ًاريثك هسفنل هتابثإو «ةيخيراتلا رابخألاو راعشألا نم

 . اهيلع مهراعشأب دهشتسا يتلا تاعوضوملا يف ءارعشلا رابك رعشل تاضراعم لكش

 يبدأ بولسأب تامولعم نم اهنّمضت امو هتاعوضوم دقعلا بحاص غاص دقو

 نم هتياغ َنأل ةيخيراتلا ديناسألا نم هيّفصيو .هعمج ام لك بّذهي هارن ثيحب حضاو
 ةباعّدلاو ةهاكفلا ىلإ اليم هباتك يف ظحالنو اذه ,ةتحب ةّيبدأ تناك هباتك فيلأت

 .ال وأ كلذ نم ريثكلا ركذي هباتك يف هارنف «تاكنلاو رداونلا»و صصقلا ىلإ ًاعوزنو
 ةّيبدألا ةحسملا ّنِإف كلذ لك مغرو «ىنعملا لفاسو ظفللا ءيذب ركذ نع فكنتسي

 لجرلا دارأ دقف هحفصتي وأ دقعلا أرقي نم لك اهب رعشي ثيحب هباتك يف ةّيوق ودبت

 كلذ ىلإ قّقو دقو «نايبلا عماوج لوصحمو بادآلا رّيختم نم ةعومج ٠ هباتك نوكي نأ
 ةلوهسلاو حوضولاب هريغ ىلع زاتماو ,هباتك ةلكاش ىلع اوُملأ نم نيريثكلا قبسو

 مولع رثك اال اعماج ارفسو اكساتم الك هباتك ادغ ىتح قيسنتلاو بيترتلا نسحو

 نم تيب فالآ ةرشع نع « لقي ال ام ١ دقعلا نّمضت دقو اذه ءاهلك لقن مل نإ هرصع

 نأ بعصي امّبرو «يبابعلاو يومألاو ىلهاجلا رصعلا نم رعاش يتئم نم رثكأل رعشلا

 هبر دبع نبا اهب دهشتسا ءهرعش نم ًافتن وأ ًاريخ هنع ىرن ال ًافورعم ًارعاش ركذن

 نّمضت امك « يفاوقلا للعو رعشلا ضيراعأل ًاباتك هصيصخت نع ًالضف ام ةبسانمل

 . . نيلسارتملاو ءابدألا نم ريثكل ةديدع لئاسرو ةريثك ًابطخ دقعلا

 نمب ردجيو هباتكل ةقباسلا بتكلا نم اهلقن ةمّيق ةيدقن ًالوصف دقعلا يف ّنإف كلذك

 دقف «ةمّيق ةينيد ًالوصف هيف نأ امك .اهنم ةدافإلل اهيلع علطي نأ بدألا ةنهم ىطاعتي

 ةينيدلا ةفاقثلا هباتك يف ترهظ اذإ ورغ الف ءاهيقف ناك لجرلا نأ لبق نم انركذ

 نيذلا ةمئالا نم ريثك رابخأ ظحالن نأ لاجملا اذه يف عيطتسنو ءاهعورف فلتخمب

 .لئاسملا ضعب يف مهبواتفو مهماكحأو مهلاوقأ نم ًاريثك ظحالن امك هومّدقت

 د



 : لوقلا عيطتسن , ةعونتمو ةينغ ةدام نم دقعلا نمضت امل زجوملا ضرعلا اذه دعب

 هارن ثيحب .قفألا عساو تامولعملا رفاو «ةميقلا ليلج عفنلا مظع باتك دقعلا نإ

 مولعلاو فراعملا نم ًاريثك نّمضتي مخض يعوسوم رفس ىلإ هبحاص دهجب لّوحتي
 ةفلاتم ىرعلا ةلصتم تدغ ثيحب اهقّسنو هبر دبع نبا اهبتر ىتلا .بادآلاو

 هل دهشت امك ؛رايتخالاو ةعاربلا نسحب لجرلل دهشت ,تاقلحلا ةكساّتم تاعوضوملا

 لب .بّوبمو لقان دّرجم نكي مل هفنصم يف لجرلاف ,عالطالا ةعسو ةفرعملاو معلاب

 حضاو لكشب نكامآلا نم ريثك يف نالطي قوذ بحاصو يأر بحاص ناك

 ,يناعملا قيقد بولسألا سلس ,ةجابيدلا ّيوق ًاعراب ًارعاش هنوك نع ًالضف . لجو

 يف مهيلع قوفتلا راهظإو مهتاكاحم ىلع لمعلاو .ةقراشملا ديلقت ىلإ ليم عم نكلو

 . نايحألا بلغأ

 باتك «فراعملاو ءاوصألا نم ًاريثك َمشت ىتلا ةسيفنلا هرهاوجب دقعلا َنإف اذكهو

 . تاملكلاو روطسلا نيب عئارلا هقلأ نم ةدافتسالاو هل ءانتقالا يغبني

 ةحيمق دمح ديفم .د
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 محرلا نحرلا هللا مسب

 نعأو رسي بر ]

 يف ىلاعتملا ,هتردٌقب درفنملا ؛ءاهتنا الب رخآلا ءءادتبأ الب لّوألا هلل دمحلا

 هْغّلبَت الو «نويُعلا هكرْذُت الو ؛تافّصلا هتعْنَت الو تاهجلا هيوُحَت ال يذلا ؛هناطّلس

 ىلعو .هقّلَخ ءانفب هئاقب ىلع لادلا ؛نانتمالاب دئاعلا ,ناسحإلاب ءيداّبلا ؛نوتظلا

 ؛همّلحب ءيبسملا لْهَجو هوُفَعِب بنذملا ةءاسإ رفتغملا ؛هاوس ءيش لك رْجَعِب هترْدق
 قطان [نيب] نم قّلَخلا قّلَخو ؛ًارايتخآ هتدابعو «ًارارطضآ هتفرعم لعج يذلا

 الو هتَردُق نع ءيش جْرْخَي ال ؛هتّيبوُبرل ٍعْشْحَتُم .تماضو «هتينادحوب فرتتعُم

 نوُئيدَم ُسانلاف ؛ِهّباذَع لدَعلابو هَتَمْحَر لضفلاب نَرَق يذلا ؛هتيؤر نع "7بْرْعَي

 راد ىلإ عالي راد نم ؛لاقتنالا ف نوذخأ «لاوّرلاب نونذآ ,هلّدعو هلضَف نيب

 م س6

 ًانَمَث دمحلا ىضَر هّنإف ؛هترْدُق دعب هوُفَع ىلعو ,هملع دعب هملح ىلع ُهدَّمَحَأ

 ىوعَد َرِخآو .هتمْغن ةافكو .هتمْحَر حاتْفِم هلعجو ؛'"'هئالآ ليلجو .هئامْغَت ليزجل
 (9 #نيملاعْلا ْبَر هلل دْمَحْلا نأ ْمُهاوُعَد ٌرخآو# :ّرعو لج هلوقب ءهتّنَج لهأ

 .بيغي :بزعي )١(

 . همعن : هثالآ (,)

 . 9 ١٠ةيألا سنوي ةروس (1)



 ًارخآ ثعُب يذلا ءبّرقملا عفاشلا .مّركملا نلا [دمج اندّيس] ىلع هللا ىلصو

 . هتعافش ءاقتعو «هتعاط لهأ نم انَلَعَجو ًالّوأ ىفطصأو

 بَدَألا يف اومّلكت دق ٍ؛ةَّمأ لك "'ةدباهَجو «ةقبط لك ّلهأ َّنإف :دعبو

 رهاوج رايتخاو ,نيمدقتملا يناعم عيدب راصتخا يف هدوهجم لّذبو هتياغ غرفتسا

 رّيختملاو ,راصتخا ىلإ اهنم رّصتْخملا جاتحا ىتح كلذ يف اورثكأو ؛نيفلاسلا ظافلأ

 . رايتخآ ىلإ
 بذعأ «بّدأ لك يفّلؤمو ةمكح لك ىعضاوو «ةقبط لك َرخآ تيأر ينإ .

 صكان هنأل ,لّوألا نم ةقيرط ٌحضوأو ًابهْذَم مكحأو ةينب لهسأو ًاظافلأ
 دع

 لم

 . مدقتُم *يداب لّوألاو 17 بّقَعَتُم

 لَعْجَي مم ,فاصنإ نّْيَعِب ةمّجْرَتملا بتُكلاو ةمكْحملا عاضوألا ىلإ ٌرظانلا ظني

 ةَبيط «عرَملا ةقساب ةرَجش اهنأ ملعي كلذ دنعف ؛ًاعطاق [ًالصْيَقو ] ًالداع ًايكَح هلقع
 «ةوبنلا نم ثرإ ىلع ناك اهنم هبيصتب ذَخَأ نمف .ةّرَمَّثلا ةعئاي «ةبرّتلا ةّيكر ءتبنملا

 . هب كَّسَمَت نم لِضَي الو .هّبحاص شحوتُسَي ال ؛ةمكحلا نم جاهنمو

 لوصحّمو بادآلا رهاوج رَّيَخَتُم نم هرهاوج ترّجحتو باتكلا اذه ٌتفَلأ دقو

 «رابخألا ] فيلأت هيف يل انو ؛بابلُلا بابلو رَهْوجلا رَهْوَج ناكف ءنايّبلا عماوج

 هاوس امو ؛باتك لك ردص يف شرَقو ءراصتخالا نْسُحو ءرايتخالا [لضفو

 نم ٌُبعصأ مالكلا رايتخاو . ءابدألاو ءابكُحْلا نع ٌروُثأمو ءاّلُعلا هاوفأ نم ذوخأف

 :رعاشلا لاقو . '”' هلّْفَع ٌدفاو لجرلا رايتخا :اولاق دقو . هفيلأت

 ُهَرايتخآ بيبللا ىلع ًاليلد ّن اك ذإ كرايتخآب كانْفَرَع دق

 )١( اهثيدرو اهديج نيب زّيمملا رومألاب ريبخلا وهو ,ذبهج عمج :ةذباهجلا .

 .رخأتم :بّقعتم (؟) ١ )( هيلع ليلدو هنع رداص يأ :هلقع دفاو .
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 ْسُح يف ةرهاظو .مهمالقأ فارطأ يف ةنّودُم سانلا لوُقُع :نوطآلفأ لاقو
 . مهرايتخا

 ٌرداونو بدألا ْبورّضو مكحلا ٌرهاوجو يناعملا لاكشأو مالكلا َرئاظن تبّلطتف

 َلدَتْسَيل ؛هتدح ىلع ًاباب هتلعجف .هسْنج ىلإ اهنم سنج لك َتنَرَق مث «لاثمألا
 . باب لك يف هريظنو ,باتكلا نم هعضْوَم ىلع رّبَحلل ُبلاطلا

 ًاقنْوَر اهرهظأو ءًارهؤج اهقرشأ راثآلا نونقو رابخألا ةلَمُج نم تدصقو
 ًاذخآ ؛ةوالحو ٌةَوالط اهَرثكأو .ةجابيد اهتسحأو .ًاظْمَل اهَلْرِجْأو .ىنعم اهفطلأو

 , "7 6هّتسْحْأ َنوُعبَتَيَف لوقا َنوُعِمَتسَي َنيِذَلا : ىلاعتو كرابت هللا لوقب

 ام نسحأ نوظْفحَيو ,نوعمّسَي ام نسحأ نوبتكُي سانلا :دلاخ نب ىبحي لاقو

 .نوظْفحَي ام نسْحَأب نوثّدحتيو :نوبتكي

 . هّتسحأ ءيش لك نم اوذُخف هب طاحُي نأ نم رّثكأ ملعلا :نيريس نبا لاقو
 داوج لكلو ] ةّوفَه ملاع لكلو ؛لوقلا للزو «يأرلا طقس كلذ نيب اهفو

 . ةوبن ا"' مراص لكلو [ ةَوبك

 . ناصّقُتلا نم ّدحأ ْأَربَي لو .لامكلاب ىلاعت هللا درفنا :بتكلا ضعب ينو
 تومي ال هيف بيع ال يذلا ّنِإ :لاق ؟هيف َبّيَع ال ًادحأ ماعَت له :يّباتعلل ليقو

 . ةّماعلا ةنسلأ نم ةمالتسلا ىلإ ليبَس الو .[ ًادبأ ]

 . مه ام ٌليلَقو .ىوهلا رْيَِب مكَحو ءلذَعلا نْيَعب هيف رظَن نم دنع الإ ءنُسْلألل

 نم ًابرهو .زاجيإلاو فافختسالل ّابَلَط رابخألا رثكأ نم ديناسألا تفذحو

 )١( ةيآلا رمزلاةروس م١ .

 اهبصي مل :ةوبن ةبيرضلا نع فيسلا ابن (؟) .



 الو ,هلاصتاب دانسإلا اهعفني ال ,رداوتو ٌمكحو ةعتمُم ٌرابخأ اهنأل ؛ ليوطَتلاو ليقثتلا

 . اهنم فذُح ام اهّرْضَي

 ؛ةضورفَم ةعيرشو « ةعّبَتم ةنس نم ثيدحلا َديناسأ فذَحَي مهضعب ناك دقو

 بهذي ثيدحو ] « بفّرطتسم ربخعو .رئاس لثمو . ةدراش ةردان نم هفذحن ال فيكف

 . [رثكو لاطاذإ هُرون

 طئاح ىلإ هّدَنْسَأو هقْلَحب ذخأف . ثيدح دانسإ نع شمْعألا ثايغ نب ُصْفَح لأس

 !هدانسإ اذه :لاقو

 تاللّسْرمْلا -نم وه :لاقف ؟هُدانسإ ام :هل ليقف «ثيدَحب كاّمّسلا نبا ثّدحو
00 

 تاركحملا تايآلا نم وه :لاقف .هدانسإ نع لئسف ًاربخ يعمصألا ىورو ]

 . [ ةجحو ليلد ىلإ جاتحت ال ىتلا

 عنصت امو :لاق ؟نَّمَع ,ديعس ابأ اي :هل ليقف «ثيدحب ٌيرْصَبلا ٌنسحلا ثّدَحو

 ١ . هتّجُح كيلع تماقو , هظعوم كتلانف تنأ اَمأ ؟ ىخأ َنب اي نَمَعِب

 ءرابخألا نونف يف ةفّرصتم َرِيَغ اهتدجوف ةعوضؤوملا ٍبتُكلا ضعب يف ترظن دقو

 يناعملا رثكأل ًاعماج [ًايفاش ] ًايفاك باتكلا اذه تلعجف ؛راثآلا لمجل ةعماج الو

 لك تيّلَحو . ةقوّسلاو كولملا ةنسْلأ ىلع روُدَتو . ةصاخلاو ةّماعلا هاوفأ ىلع يرحت يتلا

 ؛ اهيِهاَذَم يف اهقفاوثو ءاهيناعم يف رابخالا سناجُت ,رعشلا:نم دهاوشب اهنم باتك
 , "!هتيصاق ىلع انبرغمل نأ اذه انباتك يف ٌرظانلا َمْعَيِل ءيرعش نم بئارغ اهب ُْتْنَرَقو

 . روثنملاو موظنملا نم ًأظح ,هعاطقنا ىلع اندلّبو

 )١( ًاضعب اهضعب عبتي : ًافرعو «.تالسرملا حايرلا ليق :افرع تالسرملا .
 .هدعب :هتيصاق (؟)



 ةّقد عم «مالكلا رهاوج فلتخُم نم هيف امل (ديرفلا دقعلا) باتك هتيّمسو
 ,نآزُج اهنم باتك لك .ًاباتك نيرشعو ةسمخ ىلع هتأّرَجو ؛ماظنلا نسُحو كلّسلا
 مسآب اهنم باتك لك درفنا دق [و] ًاباتك نيرشعو ةسمخ يف اءزج نوسخ كلتف

 : اهّوأف ,دّقعلا رهاوج نم ةرهؤج

 . ناطلسلا يف ةؤلؤللا باتك

 . [ اهرمأ رادّمو ] بورّلا يف ةديرفلا باتك مث

 . دافصألاو داوجألا يف ةدج ٌربْرلا باتك مث

 . دوفولا يف ةنامجلا باتك مث

 . كولملا ةبطاخُم يف ةناجرملا باتك مث

 . بدألاو مّلعلا يف ةتوقايلا باتك مث

 . لاثمألا يف ةرهوجلا باتك من

 . دلو ظعاوملا يف ةدّملا باتك من
 . يثارملاو يزاعتلا يف ةّرّدلا باتك مث

 . [ برعلا لئاضفو ] بسنلا يف ةميتيلا باتك مث
 . بارعألا مالك يف ةدجسملا باتك مث

 . ةبوجألا يف ةبنجملا باتك مث

 . بطُخلا يف ةطساولا باتك مث

 . ةبّتكلا رابخأو رودّصلاو لوصُفلاو تاعيقؤتلا يف ةيناثلا ةبنجملا باتك ُم
 . مهمايأو مهخيراوتو ءافلخلا يف ةيناثلا ةدجّسملا باتك م

 . [ ةكماربلاو نيّيبلاطلاو ] جاّجحلاو دايز رابخأ يف ةيناثلا ةميتيلا باتك مث
 . مهعئاقوو برعلا مايأ يف ةيناثلا ةردلا باتك مث

 . هجراخمو هعطاقمو رعشلا لئاضف يف ةيناثلا ةدّرمْرلا باتك مث

 . يفاوقلا لّلعو رعشلا ضيراعأ يف ةيناثلا ةرهوجلا باتك مث
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 . هيف سانلا فالتخاو ناحلألا""![ ماع ]يف ةيناثلا ةتوقايلا باتك مث

 . نمتافصو ءاسنلا يف ةيناثلا ةناجرملا باتك مث

 . نييليفّطلاو ءالَخُبلاو نيرورْملاو نيكّينتملا يف ةيناثلا ةناّمُجلا باتك م

 لضافتو ] ناويحلا رئاسو ناسنإلا عئابط نايب يف ةيناثلا ةدجربّزلا باتك مم

 . [ نادلبلا

 . بارشلاو ماعّطلا يف ةيناثلا ةديرُفلا باتك مث

 . حّلملاو تاهاكفلا [و ايادملاو فتتلا ] يف ةيناثلا ةؤلؤللا باتك م

 نم هعضوم يف بابلا اذه ناونع نع آذخأ اهانتبثأ دقو ؛لصألا نم ةطقاس نيعبرم نيب ىتلا ةملكلا هذه 00(

 . باتكلا



 7 كاوا بس انك 03
 59 ناطاخسلا ف )

 :باتكلا شرف

 رادم هيلع يذلا بطقلاو دودخلا ماوقو .قوقحلا ماظنو رومألا مام ناطلسلا

 عنتمي هب .هدابع ىلع دودمملا هّلظو هدالب يف هللا ىَمح وهو .ايندلا [و نيدلا ]
 عب 1 )00( هلم . 5 و

 . مهفئاخ نمايو .  مهملاظ عمقنيو .مهمولظم رصتنيو , مهميرح

 : ءامكحلل

 ةنتف نم ريخ « موُشَغ مامإو . (”!لباو رطَم م نم ريخ لداع مامإ : ءابكحلا تلاق

 . "'نآرقلاب عَرَي امم رثكأ ناطلسلاب هللا ّعَرَي اَمَلو .مودت

 كلام هللا انأ ينإ :مالسلا هيلع َدواد هيبن ىلع هللا لزنأ ايف :ِهَبنُم نب بهو لاقو
 ةمحر مهيلع كولملا تلعَج ةعاط ىلع يل ناك نمف . يديب كولملا بولُق .كولملا

 ةمقن مهيلع كولملا تلعج ةيصحَم ىلع يل ناك نمو

 . هناسحاب هصتخأو «هقْلَخ رومأ هكّلمو همكح ةّمزأ هللا هدّلق نم ىلع قحف

 لهأ قفارمب ءانتعالاو .هتّيعر حلاصمب ماتهألا نم نوكي نأ ءهناطلس يف هل نّكَمو

 ' . ةداعسلا بابسأ نم هيلع ىَرِجَأو «ةماركلا نم ُهَللا هعضو ثيحب ,هتعاط

 ةاكّرلا اونآو ةالّصلا اوُماقأ ضْألا يف ُمُهاَنَكَم نإ َنيِذَّلاه :لجو زع هللا لاق

 ش , 2!« رومألا ٌةَب ٌةَبقاع هللو ركنملا نَع . ع اوهنو فوُرْعَمْلاب اوُرَمَأو

 .رمهنملا رطملا :لباولا (؟) . عدتري :عمقني )١(

 1١ ةيآلا ٌجحلا ةروس (4) ١ .مراحملا عنمي :عزي (*)
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 : هيَم ينل
 . هلكَيَع لاقو. « ةنس نيتس ةدابع نم ٌريخ ةموكُح يف ةعاس لدع .: هلم يبنلا لاقو

 . هتيعر نع لوئسم عاد لكو ء عار مكّلك

 :رعاشلا لاقو

 هّبساحُيف ُهَّبَر يقالُي لكو ةّبعَر ْنْحَنو عار ْمُكْلُكف

 مهل ةمئاللا ٌمارلإو « '"مهيلع رْذُعلا ٌرُِجَحَتو .ةمئألا نع ىضرلا ةلق ةّيعرلا نأش نمو

 .اهتلج ىضر ناك ذإ ةماعلا ةنسلأ نم ةمالسلا ىلإ ليبس الو . هل بنذ ال مولَم برو

 . كلمُي ال يذلا عنتمملاو كردي ال يذلا زجعملا نم اهتعامج ٌةقفاومو

 نأ هتيعر ىلع مامإلا قح نمف .مكحلا نم هُتلزنمو «لدعلا نم هّيصحّلكلو
 نسُح اهمامإ ىلع ةّيعرلا قح نمو ,همكح نم ّمعألاو هلعف نم بلغألاب مهيلع يّضقي
 قارعلا مِدَق امل دايز لاق امك ءاهتفشاكم نع ًاحفص هّيارضإو اهتعاط رهاظل لوبقلا

 ينذأ "اَرْبَد كلذ تلعجف .'"”نَحإ مكنيبو نيب تناك دق ,سانلا اهيأ : اهيلع ًايلاو

 نع عزنيلف ًائيسم ناك نمو .هناسحإ يف ُددزيلف ًانسحُّم ناك نمف ,يمدق تحتو

 كتهأ ملو ًاعانق هل فشكأ مل يضغب نم لّسلا هلتق دق كدحأ َّنأ تملع ول يفإ . هتءاسإ

 . يب هتحفص يدبُي ىتح ًارتس هل

 :رمع نبال

 ناك اذإو ءركشلا كيلعو رجألا هلف ًالداع مامإلا ناك اذإ :رمع نب هللا دبع لاقو

 . ربصلا كيلعو ٌرزولا هلف ًارئاج مامإلا

 :رابحألا بعكل

 دومعلاو طاطسُفلا لثَم : سانلاو ناطلسلاو مالسإلا لثُم :رابحألا بعك لاقو

 )١( تاوادعلاو تازازحلا :نحإلا (؟) . قييضتلا :رّجحتلا .

 هتيوط :هتحفص (ع) .فلخ :ربد (؟9) .
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 اهضعب حلصي الو . سانلا داتوألاو «ناطلسلا دومعلاو «مالسإلا طاطسفلاف . داتوألاو

 . ضعبب الإ

 :يدوألا هوفألا لاقو

 "اوُداس مُاَهَج اذإ ةاَّرَّس الو مهل ةاّرَسال ىَضْوف ٌُسمانلا حّلصَي ال

 ٌهاَتْوُأ سرت ل اذإ ةاع الو دَصَع هل الإ ىَنَتْبُي ال ُتَْبلاو

 اوُداك يذلا َرْمألا اوُعَلَب ذقف امي ٌةديمْعأو ٌداتوأ عّمَجَت ْنِإو

 هتعاط موزلو تاطلسلا ةحيصن

 يلوأو لوُسَرلا اوعيطأو هللا اوُعيطأ اوُيَمآ َنيذلا اهّيأي#» :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 . "' «ةكنم رئألا

 هللا ةعاط نم مهتعاطو . ةمئألا ةعاطب انرمأ ةيآلا هذه تلت ال : ةريره وبأ لاقو

 . هللا نايصع نم مهُنايصعو

 . « ةّيلهاج ًةتيم تام ةعاط نم ادي علَخ وأ ةعارجلا قراف نم »: مَع يبنلا لاقو

 لوسر اي نمل : اولاق . ةحيصنلا نيدلا ء ةحيصنلا نيدلا . ةحيصنلا نيدلا ,: ِهَلط لاقو

 .«مكنم رمألا يلوألو هلوسرلو هلل :لاق ؟ هللا

 الو ءهب لإ ناميإ متي الو ,مزال ٌرمأو بجاو ضرف هتعاط ُموزلو مامإلا حّصنف

 . هيلع الإ مالسإ تبثي

 :رمع همدق نيح هنبا سابعلا هب ىصو ام

 ينعي - لجرلا اذه ىرأ :يبأ يل لاق :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع يبعشلا

 يفإو . هَع دم باحصأ نم رباكألا ىلع كمّدقيو كمهفتسُي - باطخلا نب رمع

 )١( ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟ ) . ةداقلاو ةداسلا :ةارسلا 09 .
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 هنع وُطَت الو .ًابذك كيلع َنْبرَجُي الو ءارس هل َنْيِشْفُت ال :عبرأ لالخ كيصوُم
 . ادحا هدنع نباتغت الو ,ةحيصن

 نمو «.هللاو يإ :لاق . فلأ نم ريخ ةدحاو لك : سابع نبآل تلقف : يبعشلا لاق
 . فالأ ةرشع

 : اكلم حصني دنهلا نم لجرل

 َّنِإ ,كلملا اهيأ :لاقف مهكولم ضعب ىلع لخد ًالجر نأ :'''دنهلل باتك يفو
 .كيأر ةليضفب ٌةقثلا الولو ءريطخلا ريبكلاو ريقحلا ريغصلا يف ةبجاو كتحيصن
 يفالتو ةماعلا حالص ِبْنَج يف "![ بولقلاو عاممألا نم ] هٌعقوم ''قّشَي ام كلاحاو
 لوصوم انءاقب َّنأ ىلإ انعجر اذإ انكلو ؛لوقأ نأ (*!ينم ًاقرخ ناكل .ةصاخلا

 ينلست مل تنأ نإو كيلإ قحلا ءادأ نم ادب دجن مل ءكسفنب ةقلعتم انسفنأو «كئاتبب
 دقف ,'"هتَب ناوخإلاو ,هضرم ءابطألاو ,هّتحيصن َناطنسلا مك نَم :لاقي هنإف .كلذ
 قثي نأ الإ ؛هلئاق هيلع عّجشتي ال هعماس ههركي مالك لك َنأ ملعأ انأو ؛هسفنب لخأ
 عماسلل وهف عْفَن نم هيف ناك ام هنأل ؛كلذ لمتحآ ًالقاع ناك اذإ هنإف ؛لوُقملا لقعب

 كلذ ينعجشُيو ماعلا يف فّرصتو يأرلا يف ةليضف وذ كلملا اهيأ كنإو . لئاقلا نود
 . يسفن ىلع كاَيِإ يراثيإو كل يتحيصن كتفرعمب ًاقثاو ,هركت امب كربخأ نأ ىلع

 :ديلولا حصني ةبتع نبا
 يئقطنُي هنإ «نينمؤملا ريمأ اي :هيلع سانلا رّيغت نيح ديلولل ةبتغ نب ورمع لاقو

 ًاعيطُم تكسأفأ .كيلع اهفاخأ ءايشأ نمأت كارأو .كل ةبيهلا ينتكسُتو .كب سنألا
 لتقف . هيلإ نورئاص نحن بيغ ُملع انيف هللو ,كنم لوبقم لك :لاق ؟ًاقفشم لوقأ مأ
 . مايأب كلذ دعب

: 

 )١( دنهلا باتك » :لوقي ام رثكأ يف هنأش كلذكو .عفقملا نبال «ةنمدو ةليلك دصقي .

 ةبيتق نبال رابخألا نويع نم ةلمكتلا 0 . بعتيو ىنصي : قشي عه .

 ) )5هنع حاصفالاو ثيدحلا رشن :ثبلا (0) . شيطلاو لهجلا :قرخلا .
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 :ناطلسلا ةصلاخ يف ناوفص نبال

 نمم ًاَوُدَع ٌرثكأ ةحيصنلاو ةّحصلاب ّناطلسلا بحص نم :ناوفص نب دلاخ لاقو

 ةوادعلاب هقيدصو ناطلسلا ردع حصانلا ىلع عمتجي هنأل ؛ةنايخلاو شغلاب هبحص

 . هتحيصنل هضغبُي هودعو «هتبترم يف هسفاني ناطلسلا قيدصف ءدسحلاو

 ناطلسلا هب بحصي ام

 :ناطلسلا مداخ يف عفقملا نبال

 اذإ هل رّيغتي الو يضر اذإ هب رتغي الأ ناطلسلا مدخ نمل يغبني :عفقملا نبا لاق

 كتبحُص نكت ال :ًاضيأ لاقو . هتلأسم يف فحلُي الو ,هلّمح ام لقثتسُي الو ءطخّس

 «كوّلو اذإ ًاظفاح تنك نإف . مهتعاط ىلع كسفنل كنم ")ةضاير دعب الإ ناطلسلل

 ,«كوطخسأ اذإ ًايضار , "!كومّرص اذإ ًاليلذ كونمتئآ اذإ ًائيمأ.كوبّرق اذإ ًارذَح

 مهفلكت الو مهركشتو .مهب بدأتم كنأكو مهبدؤتو ,مهنم مّلعتم كنأكو مهملعت
 .رذحلا لك مهنم َرذحلاو «دعبلا لك مهنم َدعبلاف الإو . ركشلا

 ةءاشفإو «كلملا يف َحدّقلا :ءايشأ ةثالث الإ ءيش لك لّمحتت كولملا :نومأملا لاقو

 . مرحلل ضرعتلاو ءرسلا

 لك يف هل ءاعدلا مزلت الف ةقثلا ةلزنمب ناطلسلا نم تلزن اذإ :عفقملا نبا لاقو

 . "!ضابقنالا مزلُيو ةشحولا بجوُي كلذ َنإف ؛ ةملك

 . "”بيرغلاب تكردأو حّلملاب تلصوت : يعمصألا لاقو
 هدنع قفن امف .قوس ناطلسلا امنإ :كلملا دبع نب ناملسل جرعألا مزاح ربأ لاقو

 . هيلإ لِمَح

 . ةعيطقلاو رجهلا :مرصلا (؟) . اهبيردت :سفنلا ةضاير )١(
 . مّربتلاو مّهجتلا :ضابقنالا 0

 . بدألاو فرظلا رداون :حلملا (4)



 :رمعل لمع نيح ةيواعم امهنبال هجوزو نايفس يبأ ةاصو

 ؛ دنه همأ ىلع لخد ءاهيلع هلمعتسا .دق رمع ناكو ,ماشلا نم ةيواعم مدَق انو

 امب لمعآف « لجرلا اذه كلمعتسا دقو «كلثم ةرح تدلو املق هنإ يب اي :هل تلاقف

 نإ «ينب اي :هل لاقف ؛نايفس يبأ هيبأ ىلع لخد مث . هتهرك مأ كلذ تببحأ هقفاو

 انب .رّصقو مُهُقِبَس مهعّفرف ءمهنع انرخأتو انوقبس نيرجاهملا نم '”طهرلا ءالؤه
 نفلاخت الف ؛مسأ نم عج كودلق دن دقو ؛ةداق اوراصو ًاعابتأ نريمف ءانرخأت

 "ل

 فقل يف اهنالتخآ لع ىنعلا يف [هقافنآ نم تبجعف :ةيواعم لاق

 :هلام تيب بحاص حصني زيوربال

 ىلع كدمحأ الو ءمهرد ةنايخ يف كرذعأ ال يفإ :لاما تيب بحاصل زيوُربأ لاقو

 ًاليلق تنخ نإ كنإف ,كتنامأ ميقُثو كمد كلذب نقحت امنإ كنأل ؛فلأ فلأ ةنايص

 ماعأو ؛ يطعت امف ةدايزلاو «ءذخأت اهف ناصقتلا :نيتلصخ نم سرتحاو . ًاريثك تنخ

 يدنع تنأو الإ ءّودعلا ىلع ةَّدْعلاو ةكلمملا ةراعو كلملا رئاخذ ىلع كلعجأ مل يف

 كايإ يرايتخاب ينظ ققحف هيلع يه يتلا همتاوخو هيف وه يذلا هعضوم نم ْنَمآ
 ةمالسب الو ,ةعض ةعفرب الو ارش ريخب ضّوعتت الو ؛ يايإ كئاجر يف كَّنظ ققحأ
 ا"!ع ةنامخ ةنامأب الو ] «ةمادن

 :ناسارخ هالو نيح املس حصني ةيواعم نب ديزيل
 «اهظع هاخأ ىفك كابأ نإ :هل لاق ٌناسارخ دايز نب مس ةيواعم نب ديزي ىَلو انو

 . كنم ةيافك ىلع تلكتا دقف ينم رذُع ىلع َنلكتت الف ؛ًاريغص كئيفكتسا دقو

 ؛ يف كنم فلخأ كيف ينم فلخأ اذإ نظلا نإف ؛كنم يايإ لوقأ نأ لبق ينم كايإو
 . كسفن نحيرت الف كوبأ كبعتأ دقو ,.هاصقأ بّلطاف كظح ىندأ يف تنأو

 .هدنع تحرتسا يأ :هيف تسفنت (؟) . ةعارجلا :طهرلا )١(

 .رابخألا نويع نم ةلمكتلا (7)
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 :ماشلا هيلع مدق نيح ةيواعمو باطنلا نب رمعل

 دبع هعمو راح ىلع مدق ماشلا مِدَق امل باطخلا نب رمع َنأ يبأ ينئدح :ديزي لاق

 ةيواعم ّرمع ٌزواجف «ليقث بكوم يف ةيواعم (هاقلتف ءرامح ىلع فوع نب نمحرلا

 ىلإ يشمي لعجف .هنع ضرعأف ءهيلإ لزن هنم برق املف . هيلإ عجرف ءهب ربخأ ىتح
 :لاقف رمع هيلع لبقأف . لجرلا تبعتأ :فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف . الجار هبنج
 ؟ كبابب تاجاحلا يوذ فوقو نم ينغلب ام عم ًافنآ بكوملا بحاص تنأ «ةيواعم اي

 نم اهيف عنتمت ال ٍدلب يف انأل :لاق ؟كاذ ملو :لاق .نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق

 تمقأ كلذب ينترمأ نإف ؛ناطلسلا ةبيه نم مهبهرُي امم مهل دب الو ّودعلا سيساوج
 )00( ١

0 
 ع

 بيرأ يأر هنإف ًاقح لوقت يذلا ناك نئل :لاقف . تيهتنا هنع ىنتيهن نإو .هيلع

 نب نمحرلا دبع لاقف . هنع كابهنأ الو هب كرمأ امو « بيدأ ةعدخ ًالطاب ناك نإو

 ام هانمّشَج هدراوم نسحل :لاقف !هيف هتدروأ امع ىتفلا اذه ردص ام نسجل :فوع
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 :باطخلا نبا ةرضح يف يئراحلا عيبرلا

 .نيرحَبلا ىلع يرعشألا ىسوم يبأل ًالماع تنك :َيئراحلا دايز نب عيبرلا لاقو

 وه نم اوفلختسي نأو هلاّمعو وه هيلع مودقلاب هرمأي باطخلا نب رمع هيلإ بتكف

 : 3 سرسرولا 9ك ل مك فس ب 0 58
 ٍليبس نبا ءافري اي :تلقف 2. افري تيتا انمدق (لف .اوعجري ىتح مهتاقث نم
 ىلإ أموأف ؟ ِهلاّمَع اهيف ىرَي نأ نينمؤملا ريمأ ىلإ ّبحأ تائيهلا يأ ينربخأ ءدشرتسُم

 ةمابعب . ىمأر تلو «فوص ةبج تسبلو , ؟!نيقّراطم نفخ تذخأف . ةنوشنخلا

 000 (0) د . . سا 3 .٠ . 3 كى آ
 ذخات ماف « بوصو هرظن انيف دعصو هيدي نيب انفصف ,رمع ىلع انلخد مث .ءانكد

 امو :لاق . يثراحلا دايز نب عيبرلا :تلق ؟تنأ نم :لاقف ؛يناعدف «يريغ ًادحأ هنيع

 لك يف مهارد ةسخ :تلق ؟قزرت مكف :لاق .نيرحبلا :تلق ؟انلامعأ نم ىلوتت

 )١( هانلح :هانمشج (؟) . لقعلاو باوصلا هيف يأر :بيرأ يأر .

 )( اتزرخ مم لعن ىلع لعن تقبطأ يأ :نيقراطم (4) . باطخملا نب رمع مالغ :أفري .

 ) )0ههجوو رظنلا نعما :بوص .



 براقأ ىلع اهيقابب دوعأو ًائيش اهنم تّوقتأ :تلق ؟اهب عنصت اف ! ريثك :لاق . موي

 ؛كعضوم ىلإ عجرأ ,سأب ال :لاقف .نيملسملا ءارقف ىلعق اهنم لّضَف اف ءيل

 يلع الإ هنيع عقت ملف ءبّوصو انيف دّعص مع . فصلا نم يعضوم ىلإ تعجرف
 . تمكحتسا نيح نآلا :لاق ةنس نوعبرأو ثالث :تلقف ؟ كوئس م :لاقف ؛ يناعدف

 سباي زبخب أف ءهل تعّرجت دقو شيعلا نيلب دهع وُئيدح يباحصأو «ماعطلاب اعد من

 ترظنف . لكألا ديجأف لكآ تلعجو «كلذ نوفاعي يباحصأ لعجف «''ريعب راسكأو

 ظفلأ ملو ضرألا يف تحس ينأ تينمت ةملك ينم تقبس مث .مهنيب نم ينظحلي هب اذإف
 ماعط ىلإ تدمع ولف «كحالص ىلإ نوجاتحي سانلا نإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ءابب

 ريمأ اي ترظن ول :لوقأ :تلق ؟تلق فيك :لاقو ينرجزف .اذه نم ْنَيْلَأ وه

 محللا كل خبطيو «مويب هايإ كتدارإ لبق كل زبخُيف نيحطلا نم كتوُق ىلإ نينمؤملا
 ؟تدصق اذه :لاقو هبرغ نم نّكسف .ًاضيرغ محللابو ًانّيل زبخلاب َقْؤُبف .كلذك

 كئابسو قئالص نم باحرلا هذه انألمل ءاشن ول انإ ءعيبر اي :لاق .معن :تلق

 يف مكتابيط ْعْبَهْدَأأ :لاقف مهتاوهش موق ىلع ىعَّن ىلاعت هللا تيأر ينكلو «بانصو
 !يباحصأب لدبتسَي نأو ينّرقُي نأ ىبسوم ابأ رمأ م "74 1هب متْعَتمتساو اينّدلا ُمُكتايَح

 :ريخلا بيرغ رسفي هبر دبع نبا

 نم كلذو .ًاديدش ناك اذإ ,ثولأ لجر :لاقي .«يسأر ىلع اهتثل » هلوق

 ىلع ةمامع تشل ) :لاقي . ةئولّلا نم ذوخأم ,جوهأ ناك اذإ ,ثولأ لجرو ؛ثوللا

 . ءاوتسا ريغ ىلع ضعب ىلع اهضعب اهتردأ :لوقي ( يمأر

 ءىوشي ام اهنمو خبطي ام اهنمف .محللا نم لمعي ءيش يه «قئالص» هلوقو

 . هتيوش اذإ هتقلصو ,هتخبط اذإ محللا تقلص :لاقي

 : يباتعلا لاق ةوارطلا هب دارت ءضيرغ محل :لاقي . ًايرط لوقي « ًاضيرغ » هلوقو

 )١( مادآ ريغب راسكأو :لوصألا رثكأ يف .
 ةيآلا فاقحألا ةروس (؟) ٠٠ .



 برعلاو .هصلاخ ذخؤيف كبسُي هنأ كلذو ءزبخلا نم ىراّوُحلا ديري «كئابس »و

 . كئابسلا : قاقرلا يمست

 ناك اذإ يبانص :سرفلل ليق هنمو ,لدرخلاو بيبزلا نم ذخؤي ماعط « بانصلا »و
 :ريرج لاق . ةرمح هنول يف

 و ةبعا 2

 باتّصلاو قّفرملاب يل نمو دز لآ شياعتم ينفلكت

 . محللا نم هيلع ام لصفي مظعلا :لزجلاو اصقلاو رسكل اف « ريعب راسكأ » :هلوقو

 . مهخبوو اهب مهباع يأ « مهتاوهش موق ىلع ىعن » هلوقو

 :ناطلسلا دنع مداق ىلع مالسلا كرت نتسا نم لوأ دايز

 نب دايز كلذ ّنتسا امنإو «هيدي نيب مداق ىلع مّلَسُي الأ :ناطلسلا هب بحصُي اممو

 ةيواعم هب بحرف ؛دايز هدنعو ةيواعم ىلع مِدَق سابع نب هللا دبع نأ كلذو ؛هيبأ
 ابأ كلاح ام :لاقو سابع نبا هأدتباف ًائيش دايز همّلكي ملو هّسلجم بّرقو هفطلأو
 ىلع مّلَسُي ال هنكلو ءال :لاق . ارجه كنيبو اننيب ثدحت نأ تدرأ كنأك !ةريغملا
 يدي نيب مهنيب ةيحتلا ُسانلا كرت ام : سابع نبا هل لاقف .. نينمؤملا ريمأ يدي نيب مداق
 , تْيَلَغ الإ بلغت نأ ءاشت ال كنإف «سابع نب اي هنع فك :ةيواعم هل لاقف . مهئارمأ

 : حافسلا ةرضحب روصنملا ىلع مالسلا ماسم يبأ كرت

 اي :هل لاقف . سابعلا يبأ ىلع ماسف .روصنملا هدنعو سابعلا يبأ ىلع ماسم وبأ لخد
 الإ هيف ىضقُي ال عضوم اذه .نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف !رفعج وبأ اذه ؛ماسم ابأ

 !كقح



 :رصمو ماسلا نم ابهمدقم نيح رمع يدي نيب صاعلا نباو ةيواعم'

 ىلع رصم نم صاعلا نب ورمعو ؛ماشلا نم ةيواعم مِدق :لاق يبتعلا نع متاح وبأ

 ضرتعأ نأ ىلإ ءامطارعأ نع اههلئاسي لعجو هيدي نيب اههدعقأف ؛باطخلا نب رمع
 ريمأ ربخت ماه ؟ دصقت ةت ّلِإو بيعت ٍلَمْعَأ : ةيواعم هل لاقف «ةيواعم ثيدح يف ورمع

 ينم رصبأ لمعب هنأ تملعف :ورمع لاق !كلمع نع هربخأو ىلمع نع نينمؤملا

 لعفأ نأ تدرأف ؛هرخآ ىلإ ريصي ىتح ثيدحلا اذه َلوأ عدي ال رمع ّنأو .هلمعب

 تيأر ام هللات :رمع لاقف . ةيواعم تمطلف يدي تعفرف كلذ نع رمع هب لغشأ ًائيش
 يفقأ الأ ينرمأ يبأ نإ :ةيواعم لاق . هنم صتقاف ةيواعم اي مق !كنم ةفسأ ًالجر

 هللا لوسر لاق :لاقو ةداسو هل ىقلأ هاتأ (لف . نايفس يبأ ىلإ رمع لسرأف . هنود ًارمأ

 :لاقف . ةيواعمو ورمع نيب ىرج ام هيلع صق مث. «هومركأفموق ميرك ماتأ اذإ :٠ منَ

 . هل كلذ تبهو دقو «ريبك ريغ ىتأ دقو ؛همع نباو هوخأ ؟ لإ تثعب اذهل

 :ناطلسلا ةحيصنل ةليحلا سملت يف مهضعبل

 نكيلو ءاهلقثتسأ نإو ةحيصن هنع مكي ال نأ ناطلسلا بحص نمل يغبني :اولاقو

 كلذب ههجاوُي نأ ريغ نم هبيعب هربخُي ىتح .قرُخ مالك ال قفر مالك هل همالك

 ١ . هسفن بيع فرعيل هريغ بيعب هربخُيو «لاثمألا هل برضي نكلو

 يف ناطلسلا اوهبشف . ''ءاًطخت هل نماطت نمو «هاردزآ ناطلسلل ضّرعت نم :اولاقو

 امو ءرجشلاو شيشحلا نم اهعم ليام نال اب رضنأ ال يتلا ديدشلا حيرلاب كلذ

 :رعاشلا لاق . ("!هتمصق اهل فدهتسأ

 "متّرلاب َنَبْعَي الو عْبَت َناديع ْتَمَصَق َتَفَّصْعَأ ام اذإ حايّرلا نإ

 :ناطلسلا ةرياسم يف بيبشل

 دارأ اذإ يذلا عضوملاب نوكي نأ ةفيلخ رياس نمل يغبني :ةبيش نب بيبش لاقو

 )١( هتعطق :هتمصق (؟) . فرشتساو لواطت :هل نماطت .

 )( َح يسقل رجش نم :عبنلا  2هتقد نم هّنأك رجشلا قدأ نم تابن :مترلاو ءهب حدتفا امبرو ءىسقلا هنم ذختت لابجلا رجش م :ميتلا (ع
 طويخلا يهو « مترلاب هّبشي .



 مل تفتلا اذإ ةيحان نم نوكيو , تفتلي هلي نأ ىلإ جتحي مل ءيش نع هلأسي نأ ةفيلخلا

 :ةكلملاو كلملا نيب دنهلل ريزو

 رّيخو «هل نيتأرماب اعدف «ىللَحو بايث كلمل يدهأ هنأ دنهلل باتك يف تأرقو
 عهل ةريشملاك ةأرملا ترظنف ًارضاح هريزو ناكو .ىلحلاو سابللا نيب هدنع [هاظحأ

 ةزمغلل نطفي التل ةيلحلا تراتخاف . كلملا هظحلف «هنيعب '' انيضغت سابللاب اهزمغف
 سفن يف ّرَقَت الثل هئيع ًارساك ةنس نيعبرأ ريزولا ماقأف . ىرخألل سابللا راصو

 ظ . ةقلخو ةداع اهنأ نظيلو .كلملا

 هلمع لهأل ناطلسلا رايتخا

 :ناسارخ ىلإ ههجو نيح ديعس نب .ماسم يصوي ةريبه نبال

 :ةثالثب كيصوأ :هل لاق ناسارخ ىلإ ديعس نب ماسُم ةريبُه نب رمع هّجو امل
 تنأف ءاسأ نإو «نسحملا تنأف نسحأ نإ :سانلا ىقلت هب يذلا كهجو هنإف .كبجاح

 ؛ امهتعضو تنأف اهتعضو ثيح :كفيسو كّطوس هنإف .كتطرش بحاصو ؛ءيبسملا

 الاجر "”ةروم لك نم راتخت نأ :لاق ؟ردقلا لابع امو :لاق "رْدَقلا لاّمُعو
 . بيصملا تنأو نوئطخملا مهف ذ اوئطخأ نإو «تدرأ يذلا وهف اوباصأ نإف .كلمعل

 : مساقلاو سايإ نيب ةاطرأ نبا رايتخا

 ةيواعم نب سايإ نيب عمجأ نأ :ةاطرأ نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو

 اهيأ :سايإ هل لاقف ءاهنيب عمجف ؛!هذفنأ ءاضقلا لوف ّينشوَجلا ةعيبر نب مساقلاو
 يتأي مساقلا ناكو - نيريس نباو ّنسحلا :ةرصبلا يهيقف مساقلا نعو ينع لس « لجرلا

 )١( بسحلاو فرشلا ووذ :ردقلا لامع (؟) . ًارسكو ًاقابطإ :ًانيضغت .

 )+( ةعقبلاو ةنيدملا :ةروكلا .



 لاقف . هب اراشأ (هلأس نإ هنأ مساقلا ماعف  امهيتأي ال سايإ ناكو نيريس َنباو َنسحلا

 ينم ةقفأ ةيواعم نب سايإ نإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاوف ؛هنع الو ينع لأست ال : مساقلا

 نأ كل يغبنيف اقداص تنك نإو ؛ينيلوت نأ يغبني |مف ًابذاك تنك نإف ؛ءاضقلاب ماعأو

 هسفن ىَّجنف مهج !'' ريفش ىلع هتفقوف لجرب تكج كنإ :سايإ هل لاقف . يلوق لبقت
 اهتمهف ذإ امأ : يدع هل لاقف . فاخي امم وجنيو اهنم هللا رفغتسي ةبذاك نيميب اهنم

 . هاضقتسآف . اه تنأف

 : ءارقلا يف سايإو يدع نيب

 :هل لاقف . مهّلوأ ءاّرقلا نم موق ىلع يَلُد : ةيواعم نب سايإل ةاطرأ نب يدع لاقو

 [ف . ايندلل نولمعي برضو . كل نولمعي الو ةرخآلل نولمعي برضف :نابرض ءاّرقلا

 مهباسحأل نوُيْحَتْسَي نيذلا تاتويبلا لهأب كيلع نكلو ؟اهنم مهتنكمأ اذإ مهب كنظ

 . مهّلوف
 : ءاضقلاو ةبالق وبأ

 ماقأف ماشلا ىلإ برهف .ةرصبلا ءاضقل ةبآلق وبأ بلُط :لاق ينايتْخَّسلا بويأ

 . نارجأ كل ناك تلدعو ءاضقلا تيلَو كنأ ول :هل تلقف :بويأ لاق . عجر مث ًانيح

 . حبسي نأ ىسع مكف رحبلا يف حباسلا عقو اذإ «بويأ اي :لاق

 :ةرصبلا ءاضق ىلع يبعشلا كلملا دبع ةيلوت

 نبا حْوَر هل لاقف . هلمعتسأ لجر ىلع فولد : هئاسلجل ناورم نب كلملا دبع لاقو

 ,مكتأي مل هومتكرت نإو ,مكباجأ هومتوعد نإ لجر ىلع نينمؤملا ريمأ اي كلدأ :عابنز

 . ةرصبلا ءاضق هالوف ؛ يبعشلا رماع :ًابره نعمم اب الو «ًابلط فحلم اب سيل

 :ناسارخ هيلوي نّمع زلجم ابأ لأسي زيزعلا دبع نب رمع

 ام :هل لاقف .ناسارخ هيّلوي لجر نع '”'رلجم ابأ زيزعلا دبع نب رمع لأسو '

 )١( ةفاحلا : ريفشلا .

 )+( لوصألا يف ١ يربطلا نم بيوصتلاو « دلخم ابأ .
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 بضغلا عيرس :لاق ؟نالفف :لاق . اهبحاصب سيلو هل عونصَم :لاق ؟نالف يف لوقت

 :لاق . هالوم رقحيو هابأ سفانيو هاخأ سدحي «ليلقلا عنميو ريثكلا لأسي ءاضرلا ديعب

 نم دحاو يف ام :لاق . ءاشي ام لعفيو ءادعألا يداعيو ءافكألا ءىفاكي :لاق ؟نالفف

 . ريخ ءالؤه

 :ًالمع بلط لجرو رمع

 لاقف لمعلا هنم بلطي لجرلا ردبف «ًالجر لمعتسي نأ باطخلا نب رمع دارأو

 . هيلع نَعُي مل رمألا اذه ّبلط نَم نكلو ,كلذل كتدرأ دقل هللاو :رمع

 نم انلمع ىلع لمعتسن الانإ ::لاقف .هلمعتسي نأ ِهَتِلَع يبنلا نم لجر بلطو

 . (هديري

 نم ريخ اهييحت سفن .معاي ::لاقف . ةيالو يبلا ىلإ ِهُثَِع يبنلا مع سابعلا بلطو
 . « اهيصحت ال ةيالو

 كعبتي فرشلا نم َرِف :ديلولا نب دلاخل هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو

 . ةايحلا كل ْبهوت توملا ىلع صرحاو ؛فرشلا

 . اه بلاط ريغ اهيف ًادهاز الإ ("”ةقلثجلل راتخُي ال : ىراصنلا لوقتو

 :سايإل ةريبه نبا هيلوت

 تلطأ املف .,تكسف ينتكاسف , هتيتأف ةريبه نبآ ّيلإ لسرأ : ةيواعم نب سايإ لاقو

 ضرفتأ :لاق . معن: تلق ؟نآرقلا أرقتأ :لاق . كل ادب امع لس :تلق . هيه :لاق

 فرعتأ :لاق . معن :تلق ؟ ًائيش برعلا مايأ نم فرعتأ :لاق . معن :تلق ؟ ضئارفلا

 . لمع ىلع كب نيعتسأ نأ ديرأ نإ :لاق . فّرعأ اهب انأ :تلق ؟ ًائيش مجعلا مايأ نم

 امك يمد انأ :تلق ؟ يه ام :لاق . لمعلل اهعم حلصأ ال ًاثالث '"ًالالخ َيِف نإ :تلق
 سانلا نساحأ نأ ديرأ ال ينإف كتمامد امأ :لاق ." يع انأو ,ديدح انأو «ىرت

 )١( ايازملاو تافصلا :لالخلا (؟) . ىراصنلا ةساير :ةقلثجلا .
 ريبعتلاو حاصفالا ىلع ةردقلا مدع: يعلاو ءعبطلا يف ةدحلا نم :ديدحلا عر .

 ١؟



 مك ] .كمّوقي طوسلا نإف ةّدحلا امأو ,.كسفن نع برعُت كارأ ينإف ّيعلا امأو .كب

 . هتلومت لام لَّوأ ىهف .مهرد ةئام يناطعأو ينآلوف :لاق [كّنَلو دق

 ديلولاو كلملا دبعل قشمد ءاضق يبراحملا بيِبَح نب ناولس َىلو :ىعمصألا لاقو

 . ماشهو ديزيو زيزعلا دبع نب رمعو نايلسو

 كعنمي امو :هل لاق . هيلع ىبأف ءاضقلا ىلع ًالوحكم زيزعلا دبع نب ٌرمع دارأو

 انأو .هموق يف فرش وذ الإ سانلا نيب ىضقَيال :«٠ هلع هللا لوسر لاق :لوحكم لاق

 .( للوم

 :ةفوكلا ىلع صاقو يىبأ نبا ناكم ةريغملل باطلا نبا هيلوت

 يوقلا مهيلع تيلو نإو .هوفَّعض ّىقتلا مهيلع تيلو نإ .ةفوكلا لهأ نم ينرذعَي

 كيلعو هاوقت هل فيعضلا قتلا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :ةريغملا هل لاقف ؟ ''!هورَّجَف
 رجافلا يوقلا تنأف ,تقدص :لاق .هٌروجف هيلعو هّنَّوَق كل رجافلا ّيوقلاو .هفعض

 ىتح .ةيواعم مايأو نامثع مايأ نم ًاردصو ّرمع مايأ مهيلع لزي ملف .مهيلإ جرخآف
 ْش . "ةريغملا تام

 ةكلمملا ةماقإو ةسايسلا نسح

 :ديلولل هتريس فصي جاجحلل

 ,هتريسب هيلإ بتكي نأ هرمأي فسوي نب جاجحلا ىلإ كلملا دبع ن َديلولا بتك
 تيلوو .هموق يف عاطملا َدّيسلا تيندأف ءياوه تمنأو يبأر تظقيأ نإ :هيلإ بتكف
 نم مصَخ لكل تمسّقو «هتنامأل رفوملا جارخلا تدّلقو .هرمأ يف َمزاحلا "'بّرجملا

 )١( ءابدالا تارضاحمو «ةغالبلا جبن حرش يف ربخلا (؟) .رجفلاب هومهتا :هورجف .

 يوقلا ديدشلا وهو .«َبْرَحلا » رابخألا نويع يفو .هربخلاو ةبرجتلا بحاص يأ :بّرجملا (؟) .
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 ("7فطّنلا ىلإ فيسلا تفرصو ؛يرظنو يتيانع فيطل نم ًاظح هيطعأ ًامسق يسفن
 نسحملا كسمتو «باقعلا ةلوص ٌبيرملا فاخف ؛ءيربلا نسحملا ىلإ باوثلاو ,ءيسملا
 . باوثلا نم هظحب

 :هنبا يصوي ريشدرأل

 هبحاص نع اههدحأب ىنغ ال ناوَخَأ لدعلاو كلما نإ «ينب اي :هنبآل ريشدرأ لاقو

 . عئاضف سراح هل نكي مل امو ,مودهمف أ نكي مل امو ,سراح لدعلاو ّسأ كلم اف

 «نيدلا لهأل كرشبو .داهجلا لهأل كتيطعو «بتارملا لهأ عم كّتيدح لعجآ يب اي

 . "!لوقعلا يوذ نم كانع ام هاَنَع نمل كّرسو
 :ناطلسلا بجاو يف ءامكحلل

 ءهناطلس رمأ ةماقإل هلاعفأ رهاظ يف ٌلدعلا ناطلسلا ىلع بجي امم :ءاكحلا تلاقو

 رادمو .ناطلسلا بهذ ةسايسلا تدسف اذإف ؛هنيد رمأ ةماقإل هريمض نطاب يفو

 الو اهب الإ ناميإلاو رفكلا لهأل ناطلس موقي ال .فاصنإلاو لدعلا ىلع اهلك ةسايسلا
 ًاناطلس ناك نمل يغبنيو . اهزانم اهلازنإو اهبتارم رومألا بيترت عم ءامهيلع الإ رودي
 .ناطلسلا ةجح هسفن ىلع يقي نأ ةيعر ناك نمو .ةيعرلا ةجُح هسفن ىلع مقُّي نأ

 فرع نم ءايشألا قوقح فرعي امنإف ؛هسفن ىلع همكح لثمب هريغ ىلع همكح نكيلو

 . ةّيعر كلذ لبق نوكي ىتح ًاناطلس دحأ نوكي الو . اهرادقأ َعقاومو اهدودح غلبم

 الإ مكنم هل حّلصي الو ءرمألا اذهل حشرتي مكلك :هينبل ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . بولقلا هيلإ نئمطت لدعو ,لوذبم لامو .لولسم فيس هل ناك نم

 :هسايس فصي كولم ا ضعبل
 يبن الو رمأ الو .ديعو الو دعو يف لزهأ م :لاقف هتسايس كولملا ضعب فصوو

 )١( بيرملا مهتملا :فطنلا .

 رابخألا نويع رظنا (؟) ) ١ ١8 0( ءابدألا تارضاحمو ) ١ 5 ١١( يف فالتخا كانهو انه ربخلا نيبق

 ظافلألا ضعب .

 نضر
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 تعدوأو . ىوهلل ال ءانّغلا ىلع "”تِْبَتأَو .' تيفكتساو . بضغلل تيقاع الو

 2 -. 3 0 7 )0 ه0 5

 تعنمو .توقلاب تممعو .ةارح هبشَت 0: ًادوو 2 ""تقم اهبشي 0: ةبيه بولقلا

 . لوضفلا

 : ريمأ فصو يف يبارعأل

 ىلع نويعلا لسرأو .هنوفج نيب قباطُي مل ىلَو اذإ ناك :لاقن ًاريمأ يبارعأ ركذو
 . فئاخ ءيسملاو جار نسحلاف ؛مهعم دهاش مهنع بئاغ وهف ؛'' هنويع

 ريغ يف ْنيِللا الإ رمألا اذهل حّلصي ال :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو ٠

 . فنع ريغ يف يوقلا ,فعض

 : ةسايسلا يف هيبأو كلملا دبع نب ديلولا نيب

 عم ةصاخلا ةبيه :لاق ؟ةسايسلا ام .تبأ اي :هيبأل كلملا دبع نب ديلولا لاقو

 ا*”هئانصلا تاوفه لاتحاو ءاهل فاصنإلاب ةماعلا بولق دايتقاو اهتّدوم قدص

 :ردنكسإلا يصوي سيلاطوطسرأل

 ةبحلاب رفظت اهيلإ ناسحإلاب ةيعرلا كلمأ :ردنكسإلا ىلإ سيلاط وطسرأ بتكو

 امنإ كنأ ملعاو ."كفاستعاب هنم ءاقب ٌمودأ كناسحإب اهنم كلذ كّبَلَط َنإف ءاهنم

 ترذدق لوقت نأ ترَدَق اذإ ةيعرلا نأ ماعاو ؛ةبحلاب بولقلا اهل عمجآف َنادبألا كلمت

 . لعفت نأ نم ماست لوقت آلأ دهجآف ؛لعفت نأ

 ال لدعلاب مكحأو .تاّينلا ال داسجألا كلمأ امنإ يفإ :هباحصأل ريشدرأ لاقو

 . رئارسلا نع ال لابعألا نع صحفأو « ىضرلاب

 )١( تأفاكو تزجأ :تبثأ (؟) . ءافكألا تيلو :تيفكتسا .

 )( سيساوجلا :نويعلا (14) . ضغبلا :تقملا

 . ماهملا ضعبب مهفلكو هسفنل ناطلسلا مهذختا نيذلا لاجرلا يأ : عئانصلا (6)

 . ماظلاو روجلا :فاستعالا 30(
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 " هتحت نم هقوف ام لوانتيو «ىضرلا ىلع الإ ماني الو .«بضغلا يف كحضي

 :هتسايس يف ةيواعمل

 ثيح يطوس عضأ الو ,يطوَس ينيفكي ثيح يفيس عضأ ال ينإ :ةيواعم لاقو
 ؟كلذ فيكو :هل ليقف . تعطقنا ام ةرعش سانلا نيبو ىنيب ّنأ ولو ؛يناسل ىيفكي

 . امتددم اهوخرأ اذإو ,اهتيخرأ اهودم اذإ تنك :لاق

 :هتسايسو ةيواعم يف صاعلا نب ورمعل

 هرأ مل ةذع يف جرخ نيفصب انمايأ ضعب يف ةيواعم تيأر :صاعلا نب ورمع لاقو

 هيلإ ردبيف «للخلا ىريف هتنميَم ظحُْلَي لعجف هركسع ِبْلَق يف فقوف ءاهلثم يف جرخ
 ,ىأر امم ْوُهَر هلخدف .ةراشإلا نع ةظحللا هينغتف .هترسيمب كلذ لعفي مث .هّدُّسَي نم

 نينمؤملا ريمأ اي هللاو :تلقف ؟ هيلع مه امو ءالؤه ىرت فيك .صاعلا نب اي :لاقف
 ام هتّيعر ةعاط نم هل يتوأ ًادحأ تيأر اف ايندلاو نيدلاب ّسانلا سوسي نم تير دقل

 . ال :تلق ؟هعيمج ضقتني م يفو اذه دّسْفَي ىتم يردتفأ :لاقف . ءالؤه نم كل يقوأ

 :تلق . موي ضعب يفو هللاو يإ :لاق . بجعتلا ترثكأف :لاق . دحاو موي يف :لاق

 ىوهلا ىلع وطعأو ءديعولاو دعولا يف اوبِذُك اذإ :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كلذ فيكو
 . ىرت ام عيمج دسف :ءانغلا ىلع ال

 : نسح لا يصوي سابع نبال

 يضر يلع دعب مهرمأ سانلا هالو ذإ ىلع نب نسحلا ىلإ سابع نب هللا دبع بتكو

 (*هلغي ال امب هنيد 4 يّللا نم رتشاو .كودع دهاجو 9 برحلل رمش نأ : هنع هللا

 . اهليلذتو اهريسيو باعصلا ىلع هتردقو رمألل هيتأت نسح فصي (؟( . ديسلاو ةوسألا :مدألا )010(

 . هنيد يف مهّتملا : نيدّلفلا ع( . دعتسا :رّمش ع(

 . بيعيو صقني : مثي (0)
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 . مهرئاشع هب حلصتست تاتويبلا لهأ لّوو «كنيد

 : ةسابسلا يف ءابكحلل

 . اهرطاوخب اهبولقو ءاهولقُب اهتادبأ داق نم هتيعرل سانلا ٌسَوَسَأ : ءامكحلا تلاقو

 . ةبهرلاو ةبغرلا نم اهبابسأب اهرطاوخو.

 . :هيوريش هنبا يصوي زيوربأل

 الو كنع اهب نونغتسي ةعس كدنُج ىلع نعّسوت ال : هّيوَريش هنبال زيوربأ لاقو

 ًاعنم مهعنمآو ب ًادصَق ءاطع مهطعأ نكلو ؛كنم هب نوجضي ًاقيض مهيلع َنقّيضت

 . ءاطعلا يف مهل طسبت الو ,ءاجرلا يف مهل طّسباو .ًاليمج

 :هداوقو روصنملا نيب

 كْمبَتَي كّبلك ْمِجَأ :لاق يذلا قّدّص .هداّرُق ضعبل روصنملا ُلوق اذه وحنو
 هتعجأ نإ ىشخت امأ «نينمؤملا ريمأ اي :ّيسوّطلا سابعلا وبأ هل لاقف . كلكأي هنمَسو
 . كعديو هعبتيف فيغرب كريغ هل حّوَلُي نأ

 :هيوريش هنبا حصني زيوربأل

 ءامد كفست كنم ةملك َّنأ ملعآ :سبحلا نم هيوريش هنبا ىلإ زيوربأ بتكو

 كاضر نأو هيلع تطخّس نم ىلع لولسم فيس كطخس ْنأو ,ءامد نقحَت ىرخأو

 سرتحاف . كمالك روهظ عم كرمأ ذافن ّنأو ,هنع تيضَر نَم ىلع ةضيفتسُم ٌةكرب

 نإف ؛فخي نأ كدسَج نمو رّيغتي نأ كنول نمو .ءىطخُي نأ كلوق نم كبضغ يف

 رغصي ككلُم نأو .بضغلا نع لحت كنأ ماعآو . الح وفعتو ًامْزَح بقاعث كولملا
 . "”باوثلا نم كاضرل ردقُت امك باقعلا نم كطخُل رّدقف ءكاضر نع

 )١( ةدايزو فالتخا ىلع رابخألا نويع يف ربخلا .
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 :ديوس نبا ديعسل ةبطخ نم

 نإ ُسانلا اهيأ :لاق مث .هيلع ىنثأو هللا دمحف .صمحب ديوُس نب ديعس بطخو
 لازي الو .لدعلا هبابو قحلا مالسإلا طئاحف . ًاقيثو ًابابو ءاعينَم ًاطئاح مالسإلل
 ًابرض الو فيسلاب ًالتق ناطلسلا ةدش تسيلو .ناطلسلا ّدتشآ ام ًاعينَم مالسإلا

 . لدعلاب ٌذخأو قحلاب ءاضق نكلو طوسلاب

 :ناطلسلا ىلع دقاحلا يف مكحلا نبال

 يف نسحأ لجر :نالجر ناطلسلا ىلع نغطضي دق هنإ مكحلا نب هللا دبع لاقو

 يغبنيف ؛مهنع يفعو بقوعف نيئيسم يف ءاسأ لجرو .مرحو اوبيثأف نينسحم

 . امهنم سرتحي نأ ناطلسلل

 :هيوريش هنبا يصوي زيوربأل

 !ًءرمآ كتيالول هراتخت نم نكيل :هيصوُي هيوريش هنبال زيوربأ بتك :جاتلا يفو
 هتبصأ اًءرما هلعجت الو . هتعنطصآف ًالّمهم ناك فرش اذ وأ .هتعفرف ةعض يف ناك
 نأ كبلقب عقي نمم ًادحأ الو .هتللذأ ام دعب كعاطا اًءرمآ الو ءاهل عضتآف ةبوعقُب
 ةباجعا ًاريثك ''!ارمَغ اعرض هلمعتست نأ كايإو ؛هتوبث نم هيلإ ّبحأ كناطلّس ةلازإ

 تذخأ امك هلقع نم ٌرهدلا ذخأ دق ًاربْدم ًاريبك الو .هريغ يف هتبرجت ًاليلق ءهسفنب

 . همسج نم نسلا

 ملاظملا درو ةلدعملا طسب

 :هنبا نم ةمأ نومأملا فاصنإ

 نب ةبطحق نع ىمشاهلا لضفلا نب سابع نع ايركز نب دمع انثدح :لاق ينابيشلا
 نم رخآ ناكف .ملظملل سلج دقو ًاموي نومأملا سأر ىلع فقاول ينإ :لاق ديمُح

 ( 1١0هل ةبرجت ال نم :رمغلاو .فيعضلا : عرضلا .

 انذي



 نيب تفقوف .ةثر بايث اهيلعو .رفسلا ةئيه اهيلع ةأرمآ | - مايقلاب مه دقو - هيلإ مدقت دقت

 يي ىلإ نومأملا رظنف « هتاكربو هللا ة ههحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا تلاقف هيدي

 :تلاقف . كتجاح يف يملكت .هللا ةمأ اي مالسلا كيلعو : ىبحي اهل لاقف ءمثكأ نبا

 ُدَلَبلا قّرشأ دق هب ًامامإ ايو دْشَرلا هَل ىدهي 3 35 و ريَخ اي

 دبس اهل كري ملف اهيلع يدع ةلّمرأ موقلا ديمع كيلإ وكشت "نجس اس  َىَل ّهَلَم تأ مثلا يع لآ م
 مدعو

 "دولا لممألا ينم قرُفو ًاَلظ اهتتعنَم َدْعَب يعاّيض ينم زتباو

 :لوقي وهو اهيلإ هسأر عفر مث ًانيح نومأملا قرطأف

 """دبكلاو ُبلقلا ينم حرقأو ينع ْدَلَجْلاَو ُرَّصلا َلاَر ِتْلُق ام نوُد يف

 دعأ يذلا مْويلا يف َمُصْخلا يرضْحأو 2 ٍفرَصْناف رْصَعلا ةالص ُناَذَأ اَذه

 دَحألا جملا الإو ُهْنِم كْفِصْنُت  اَنلُوُللا ضي تسلا ٌسِلجملاو
 :تلاقف «ةأرملا كلت هيلإ مّدقت نم لوأ ناكف . سلج دحألا موي ناك املف :لاق

 ؟ مصخلا نيأ «مالسلا كيلعو :لاقف . هتاكربو هللا ٌةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا

 اي :لاقف . هنبآ سابعلا ىلإ تأموأو .نينمؤملا ريمأ اي كسأر ىلع ٌفقاولا :تلاقف

 مالك ولعي اهُمالك لعجف .موصنخلا سلجم اهعم هسلجأف هديب ذُخ ,دلاخ يبأ نب دمحأ

 كنإو «نينمؤملا ريمأ يدي نيب كنإ .هللا ةمأ اي : دلاخ يبأ نب دمحأ امل لاقف . سابعلا

 اهقطنأ قحلا نإف , دمحأ اي اهعد :نومأملا لاقف . كتوص نم يضفخآف ءريمألا نيملكت

 ىلإ اهل باتكلاب رمأو ءاهل هملظب سابعلا مظو ءاهيلإ اهتعيض درب اه ىضق مث هسرخأو
 . ةقفنب اهل رمأو ءاهتنواعم نسحُيو '؟”اهتعيض اهل رغوُي نأ اهدلبب يذلا لماعلا

 :دم نب ميهاربإ نيبو هنيب ةموصخ يف ماشه ىلع مكحلا

 نبا دم نب ميهاربإ لبقأ ذإ كلملا دبع نب ماشه يضاق دنع دعاقل ينإ :لاق يبتعلا

 )١( ًايلظ بلس :زتبا 0( . لبالا نع هب ىنكيو .رعشلا : ديسلا .

 جارخلا اهنع طقسي :اهتعيض ا رغوي (:) . هّمْغَأ : هحرقأ (ع)ر .
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 "'يناّرج نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف ءهيدي نيب ادعق قح ء.ماشه سرح بحاصو ةحلط

 تلق ينارثأ لاق. ةيارجلا ىلع كيدهاش : يضاقلا لاقف . مهاربإ نيبو هنيب ةموصخ يف

 ال هنكلو «لب :لاق ؟ةرتّسلا هذه الإ هنيبو ينيب سيلو .لقي مل ام نينمؤملا ريمأ ىلع
 مف ,هربخأف ماشه ىلإ لخدف ًيسرحلا ماقف :لاق . ةنيبب الإ كيلع الو كل قحلا تبي

 .ماشه جرخو . نينمؤملا ريمأ اذه :لاقف يسرحلا جرخو '"'باوبألا تعق تعقعَت نأ ثْيلن

 .هيدي نيب مهاربإو هيلع دعقف  ىلصُم هل طسبو هيلإ راشأف .ماق يضاقلا هيلإ رظن (لف

 . ةئيبلا ارضحأو [ملكتف : :لاق .هضعب انع ىفخيو مهمالك ضعب عمسن ثيح انكو

 هلل دمحلا : :لاقف .' قرا ضعب اهيف ةملكب مهاربإ ملكتف . ماشه ىلع يضاقلا ىفقف

 اهنم رثتني ةبرض كبرضأ نأ تممه دقل :ماشه هل لاقف . كملظ سانلل نابأ يذلا

 ةبارقلا بيرق نسلا ريبك خيشب هنلعفتل تلعف نئل هللاو اَمأ :لاق . كمظع نع كمحل

 نإ ةمايقلا موي يبنذ اذإ لل هللا رتس ال :لاق ! ىلع اهرتسآ :ماشه لاقف . قحلا بجاو

 امل انمث هتايح هيلع اهترتسف :يهاربإ لاق . فلأ ةئام اهيلع كيطعُم ينإف :لاق . اهرتس
 . هل ًانييزت هتامم دعب اهتعذأو ءهنم تذخأ

 :ةكلس نبا كيلسو جاجحلا

 ريمألا هللا حلصأ :لاقف ا كلت نب كيل فسوي نب جاجحلا للع دروو :لاق

 أطخ تعمس ناإف ؛ "”كبرغ ينع ففكاو .كرصب يع ضضغاو 7 كعمس ينعرأ

 ىلع قّلُخَف ؛ةريشعلا ضرُع نم صاع ىصع :لاقف . لق :لاق . ةبوقعلاو كنود اللز وأ

 :رعاشلا لوق تعمس ام َوأ ! تاهيه :لاق . ىئاطع تُمرُحو ء يلزنم مدهو "'يمسا

 )١( ًاتاوصأ تثدحأ :تعقعق (؟) . ةلاكولا :ةيارجلاو .ينلكو :يناّرج .
 . شيطلاو لهجلا :قرخلا (+)

 يف لتق هكلس نب كيلس نأ ذإ .جاجحلا رصاع يذلا هكلس نباب فورعملا نمحرلا دبع نب نوعرف هلعل ()

 . ةيلهاجلا

 .فيسلا دح :برغلا (1) . ةانأو ربصب يتلوقم عمتسا يأ :كعمس ينعرأ )0(

مل دادملا نم ةقلحب هيلع برض يأ : ي يمسا ىلع قّلح 1/0
 . هنع ءاطعلا عن
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 بْرلا كرابُم حاحّصلا يدْعُث ْدَقو َكْلَع ينْجَي نم كيناج
 بنذلا بحاص فراقأحلا اجتو هريشع بنذب ذوخأم َبرَل

 ؟كاذ امو :لاق . اذه ريغ لاق لجو زع هللا تعمس ينإ ءريمألا هللا حلصأ :لاق

 اَنِإ ةتاكّم اَنَدَحَأ ْدُخَف ًاريبك ًاحّبَش آبأ ُهَل نإ ٌريزعلا اهّيَأ ايإ» :ىلاعت هللا لاق :لاق

 | اَنِإ ُهدنع انعاتَم انَدَجو ْنَم الإ َدْحَأَت ْنأ هللا َذاعَم لاَق َنيِنسحُمْلا نم َكاَرَن

 كُكفا :لاقف .هيدي نيب لثمف . ماسم يبأ نب ديزيب لع :جاجحلا لاقف . '"' َنوُمِلاَظَل
 هللا قدص :يداني ًايدانم ْرُمو ,هلزنم هل نبآو .هئاطعب هل ككصاو .همسا نع اذهل

 .رعاشلا بذكو

 اذ

 . هللا الإ ًارصان يلع دجي ال نم ملظأ نأ يحتسأل يفإ :ةيواعم لاقو

 :ًالماع يصوي زيزعلا دبع نب رمعل

 : هيلإ ٍبتكف . هتنيدم نيصحت يف هنذأتسي هلامع ضعب زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بتكو
 . ماظلا نم اهَقرَط قتو لدعلاب اهنصَح

 ' : مهجلا يبأ نبا يصوي يدهملل

 قحلا رثآ «عيبر اي : سراف ضرأ يلاو وهو - مهجلا يبأ نب عيبرلل يدهملا لاقو
 نم فّصنأ نم سانلا لدعأ نأ ماعآو « ةيعرلاب قفراو «ءلدعلا طسباو .دصقلا مزلاو

 . هريغل سانلا ماظ نم مهَرَوْجَأَو , "”هسفن

 : غبصأ نباو رماع نبا نيب
 غبصأ نب ورمع رماع نبا لمعتسا :لاق ةورغ نب ماشه نع :دانزلا يبأ نبا لاقو

 . باوثأو مهرد ةئام الإ يعم ام هل لاق ؟هب تئج ام :هل لاق هلزع (لف ,زاوهألا ىلع

 .الو و الم ةيآلا فسوي ةروس 00(

 . اهنم لدعلا نكمأ يأ :هسفن نم فصنأ (+)



 ام هيلعو يل ام هل ماسُم لجر :نالجر هّلهأ دلب ىلإ ىينتلسرأ :لاق ؟كلذ فيك :لاق

 هاطعأف :لاق . يدي عضأ نيأ تيرد ام هللاوف ءهلوسرو هللا ةمذ هل لجرو .ّللع

 علدعلا لثمب ررغتسا امو .كلملا دومع جارخلا :ىبحي نب رفعج لاقو . ًافلأ نيرشع

0 000 

 . « ةمايقلا موي تاملُظ ماظلا :  ِهَكَع يبنلا لاقو

 مامإلا حالصب ةيعرلا حالص

 .رشلاو ريخلا يف مهمامإل عبت سانلا :ءاكحلا لاق

 . هيلإ ّبلُج هدنع َقَقَن امف ءقوُس مامإلا :جرعألا مزاح وبأ لاقو

 :هيراوسو ىرسك جاتو باطخلا نب رمع

 يذلا نإ :لاق . هّيَراَوسو ىرسك جاتب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تأ املو

 ام كيلإ َنوُذَوُي ,هللا نيمأ تنأ ,نيئمؤملا ريمأ اي :لجر هل لاق .نيمأل اذه ىتدأ

 . "”اوعتر تعتر نإف «ىلاعت هللا ىلإ تيّدأ

 . اهيقاوس تحلص نّيَعلا تحلص اذإ :مهوق اذه يف مهلاثمأ نمو

 . ءاهقفلاو ءارمألا : سانلا حلص احلص اذإ نافنص :لاقي :لاق يعمصألا

 :هليكوو ناورم نيب

 :هليكول لاقف ءًائيش اهنم ركنأف ,ةطوعلاب هل ةعيض ىلع مكحلا نب ناورم علطا
 معن :لاق ؟ هلعفتو :لاق . هنقيتست الو كلذ نظتأ :لاق . يننوخت كنظأل ينإ !كحيو

 نَعَلَف ؛ هللا نوخيل نينمؤملا ريمأ نإو ,نينمؤملا ريمأ نوختل كنإو ,كنوخأل يفإ «هللاو
 . ةثالثلا رش هللا

 . لقتسا :رزنتسا )١(

 . هللا قوقح نع تمدانت :تعتر (؟)
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 هثارزوو هئاسلجو كلملا يف مهرق

 : ءارزولاو كلملا يف ءامكحلل

 الإ ناوعألاو ءارزولا عفني الو هناوعأو هئارزوب الإ كلملا عفني ال :ءاكحلا تلاق

 كولملا ىلع مث . فافعلاو يأرلا عم الإ ةحيصنلاو ةدوملا عفنت الو ,ةحيصنلاو ةدوملاب

 نواهت «كلذ اوكرت اذإ مهنإف ؛ءازج نود ام ًائيسم الو ًانسحُم اوكرتي آلأ ٌدعِب

 . لمعلا لطبو .رمألا دسفو ,ءيبسملا أرتجآو ,نسحملا

 :ةناطبلا داسف يف فنحألل

 صغ نمو «ءاملاب ّصَغ نمك ناك "')هُبناطب تدسف نم :سيق نب فنحألا لاقو

 . "اهنمأم نم يتأ دقف هتاقث هناخ نمو ءهل ْغاسَم الف ءاملاب

 :فنحألا نب سابعلا لاقو

 يعاجوأو ينازحأ ٌرِثكي يعاد يِنّرَض ام ىلإ يلق
 يعالضأ َنيَب يَوُدَع ناك اذإ يرُدَع ْنِم ىساّرتحا فّيك

 :رخآ لاقو

 :ديز نب يدعل

 :رذنملا نب نامعنلل هلوق يف ديز نب يدع ىنعملا اذه ىلإ قبس نم لوأو

 ا""يراصتغا ءاملاب ناّصّفلاك ْتْنُك ٌقرَع يَقَلَح ِءاَمْلا رْيَغب ْوَن

 :رخآ لاقو

 سمج هاو

 . عاقيالا هب ديري يذلا هنم نكمت يأ :هنمأم نم يتأ (؟) . ةيرقملا ةيشاحلا : ةناطبلا ) ١(

 . ًاليلق ًاليلق ءاملا فّشرتي نأ :راصتعالا (*)

 م



 :لدعلا يف صاعلا نبال

 الإ لام الو .لامب الإ لاجر الو ,لاجرب الإ ناطلس ال :صاعلا نب ورمع لاقو

 . لدعب الإ ةرامع الو «ةرامعب

 . هجاومأب رحبلاك هباحصأب ناطلسلا امنإ : اولاقو

 الو لعفلا نسحي الو لوقلا نسحُي بحاص نم ناطلسلاب رضأ ءيش سيل :اولاق
 عم الإ قدصلا يف الو .دوجلا عم الإ لاملا يف الو ع. لعفلا عم الا لوقلا ف ريخ

 ةايحلا يف الو .ةينلا نسُح عم الإ ةقدصلا يف الو .عرولا عم الإ هقفلا يف الو ءءافولا

 . ةحصلا عم الإ

 ملو سانلا نم هريخ عنتمآ ءوَس ءارزو هؤارزوو ًاحلاص ناك اذإ ناطلسلا نإ :اولاق

 الف ,حاسمتلا هيف نوكي يفاصلا ءاملب كلذ اوهبشو . ةعفنمب هنم عفتني نأ دحأ عطتسي

 . هيلإ ًاجاتحم ناك نإو هلخدي نأ ٌدحأ عيطنسي

 لداعلا مامإلا ةفص

 :لداعلا مامإلا فصو يف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ يرصبلا نسحلا باتك

 نسحلا يبأ نب نسحلا ىلإ ةفالخلا يلو امل هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع بتك

 : هللا همحر نسحلا هيلإ بتكف لداعلا مامإلا ةفصب هيلإ بتكي نأ يرصبلا

 لك دّصَقو . ")لئام لك َماوق َلداعلا مامإلا َلَعَج هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي ماعآ

 لك عزفمو  مولظم لك ةَفصنو « فيعض 2 لك ةوقو .دساف لك حالصو .رئاج

 ءاهب قيفرلا هلبإ ىلع قيفشلا يعارلاك نينمؤملا ريمأ اي لداعلا ٌمامإلاو . '''فوهلم
 .عابسلا نم اهيمحيو .ةكّلملا عتارم نع اهدوذيو «ىعرملا بيطأ اهل داتري يذلا

 ىلع يناحلا بألاك ,نيئمؤملا ريمأ اي لداعلا مامإلاو . "اَرقلاو ّرحلا ىذأ نم اهنُكيو

 . دربلا :ّرقلا () . أجلملا :عزفملا (؟)

 انفرإ



 دعب مهل رخديو .هتايح يف مهل بستكي .ًارابك مهملعيو .ًاراغص مه ىعسي ىدلو
 هتلمح ءاهدلوب ةقيفرلا ةربلا ةقيفشلا مألاك ,نينمؤملا ريمأ اي لداعلا مامإلاو . هتامم

 ةرات هعضرت ءهنوكسب نّكستو .هرهسب رهست «ًالفط هْنّيرو ءًاهرك هتعضوو اهرُك

 يصو «نينمؤملا ريمأ اي لداعلا مامإلاو . هتياكشب متغتو هتيفاعب حرفتو «ىرخأ همطفتو

 ريمأ اي لداعلا مامإلاو . مهريبك نوُمَيو ءمهريغص يبري ,نيكاسملا نزاخو «ىماتيلا

 مامالاو .هداسفب دسفتو هحالصب حراوجلا حلصت :حراوجلا نيب بلقلاك ,نينمؤملا

 ءمهعمسيو هللا مالك ٌعَمْسَي ,هدابع نيبو هللا نيب متاقلا وه ءنينمؤملا ريمأ اي لداعلا

 ككّلم اهف نينمؤملا ريمأ اي نكت الف . مهدوٌقيو هللا ىلإ داقنيو «مهبرّيو هللا ىلإ رظنيو

 «لايعلا درشو «لاملا دّدبف ,هلايعو هّلام هظفحتساو هدّيس هنمتئا دبعك لجو رع هللا

 . هلام قّرفو هّلهأ رقفأف

 شحاوفلاو ثئابخلا نع اهب رجزيل دودحلا لزنأ هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي ماعاو

 نم مهلتق اذإ فيكف «هدابعل ًةايح صاصقلا لزنأ هللا نأو ؟ اهيلي نم اهاتأ اذإ فيكف

 كراصنأو هدنع كعايشأ ةلقو ءهدعب امو توملا نينمؤملا ريمأ اي ركذاو ؟ مهل ضصَتَقَي

 . ربكألا عزفلا نم هدعب املو هل دّوزتف ؛ هيلع

 هيف لوطي ءهيف تنأ يذلا كلزنم ريغ ًالزنم كل نأ نينمؤملا ريمأ اي ماعاو

 كبحصي ام هل ْدّورتف . ًاديحو ًاديرف هرعق يف كنوملسُي «كؤاّبحأ كقرافيو ,كؤاوت

 . "”دهينّبو هتبحاصو هيبأو هّمأو ,هيخأ نم ملا ٌرفَي موي

 "7روُدّصلا يف ام َلّصُحو ءروُبقْلا يف اَم َرِثعُب اًذإإل نينمؤملا ريمأ اي ركذاو

 . "!«اًهاَصْحأ آلإ َةَريبك الو ٌةَريغَص ٌرِداَغُي آل باتكلاو ةرهاظ رارسألاف

 ال ,لمألا عاطقناو «لجألا لولح لبق ءلَهَم يف تنأو ءنينمؤملا ريمأ اي نآلاف

 الو نيملاظلا ليبس مهب كلست الو ,نيلهاجلا مكحب هللا دابع يف نينمؤملا ريمأ اي مكحت

 ."159و 880 و 8 ةيآلا سبع ةروس )١(

 . 59 ةيآلا فهكلا ةروس (ع) 3٠١. و 4 ةيآلا تايداعلا ةروس (؟)

 ع



 ءوبتف ةّمذ الو "لإ نمؤم يف نوبقري ال مهنإف .نيفعضتسملا ىلع نيربكتسملا طّلست
 نيذلا كترغي الو . كلاقثأ عم ًالاقثأو كلاقثأ لمحتو ,كرازوأ عم رازوأو كرازوأب

 . كترخآ يف كتابيط باهذإب مهايند يف تابيطلا نولكأيو .كسؤب هيف امب نومعنتي
 لئابح يف روسأم تنأو ًادغ كتردُق ىلإ رظنا نكلو .مويلا كتردق ىلإ نرظنت الو
 دقو «نيلسرملاو نييبنلاو ةكئالملا نم عمجم يف ىلاعت هللا يدي نيب فوقومو .توملا

 )0 ا مام م١ 0

 ." ©#موُيقلا يحلل ه ولا تنع#

 كلأ ملف  يلبق نم ىهنلا ولوأ هغلب ام يتظعب غلبا مل نإو .نينمؤملا ريما اي يلإ ا( لح 8 تلا 5. ع أ | 1 ا 7

 هل وِجرَي امل ةهيركلا ةيودألا هيقسي هبيبح يوادمك كيلإ يباتك لزنأف ,ًاحصنو ةقفش

 . هتاكربو هللا ةمحرو نيئمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلاو . ةحصلاو ةيفاعلا نم كلذ يف

 هعضاوت يف مامإلا ةبيه

 : كامسلا نبال

 !كفرش نم ربكأ كفرش يف كًعضاوت : ىسوم نب ىسيعل ءامسلا نبا لاق

 نع دهّزو .ةعفر نع َمضاوت نم لاجرلا لضفأ :ناورم نب كلملا دبع لاقو
 . ةّوق نع فصنأو قردُق

 :دلو هل دلو دقو يّساجنلا

 ىلع جاتلا» ضرألا ىلع ًاسلاج ًاموي حبصأ هنأ ةشبحلا ريمأ يثاجنلا نع ركذ
 حيسملا ىلع ىلاعت هللا لزنأ ايف تدجو ينإ :مهل لاقف ؛هتفقاسأ كلذ مظعأف عهسأر
 يفإو .هيلع اهتممتأ ّيِلِإ عضاوتف ةمعن يدبع ىلع تمعنأ اذإ :هل لوقي .مالسلا هيلع

 . ىلاعت هلل ًاركش كلذل تعضاوتف .مالغ ةليللا يل دلو

 )١( ةيآلا هط ةروس (؟) .فلحلاو دهعلا :لإلا 1١١١.

 .رصقأ :كلآ (؟)
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 .ضاوتلا يف ءارعشلا ضعب

 هدباهم نم ىَضفُيو ءايح يِضْق

 :رخآلا لوق يدنع هنم نسحأو
 ٌةَلذ ةّباهملاّرع ُهداز ىَنَق

 : ةيهاتعلا بأ لاقو

 اهتنيزو اينُدلاب فّرْشَت َنَم اي

 مهلك ساتلا فيرش تدرأ اذإ

 هتمغن هّللاو تئمْظَع يذلا كاَذ

 ١م هس 70

 )20( م

 نيطلاب نيّطلا م َعْفَر فرشتلا سيل

 نيكسم يز يف ِكلَم ىلإ ٌرَّظناَف
 نيدللو اينّدلل حلصي كاذو

 : ةيعرلا ةبحم عم ناطلسلا ةبيه يف ءيفاه نب نسحلا لاقو
 ٌبَّبَحُملا ٌبيبحلا كاذ يبأب الأ ةبحمو ةبيه هيلع ٌمامإ

 : ناطلسلا قيرط يف نكت مل نإو ةبيهلا يف رخآ لاقو

 هنانب دوب رم ول نم يسفنب

 ةتبهو ٍءيش لُك يف يّباه نمو

 :روصنملا يف ةمره نبالو

 هريرس يفافح نع تاظحل هل

 ىضرلا ىدل ٌةجو ناهجو هل يرك
 يدّزلا ةنمآ تنمآ يذلا مأف

 ةردق ريغ نم وفعلا يطعُم سيلو

 :ةبيهلا يف رخآ لاقو
 اينُدو نيد ىتفاي مئاهأ

 . نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز يف قدزرفلل تيبلا )0

  ءايناج :ةريرس يفافح (ع)
 . ءيش لك نم صلاخلا : بابللا عملا

 ةلمانأ ءافش تناك يدبك ىلع

 ةلئاس انأ الو ىنيطْعُي وه آلف

 فق
 لئانو ُباقع اهيف اهرك اذإ

-:) 
 لساب ةبمركلا يف ةجوو ليسأ

 لكاث لكششلاب تدع وأ يذلا مأو

 لتاقهملا هتنّكم ام اذإ وفعيو

 (0) بايللا نم بابللا يف وه نمو

 (١ اهتليطو ايندلاب فّرشت نم اي» ناويدلا يف (.

 . عاجشلا : لسابلاو , معانلا قيقرلا : ليسألا (4)



 :ناطلسلا ةبيه يف ورمع نب عجشأ لاقو

 ملعت نإو ههركت هيب اهثيدَح سوفنلا كتباهم تعنم

 مّدلا نم ةاترفش ٌرطقت فّيسل»و ىقتُي ال ٌمَحْفُم ةالولا نمو

 : ديشرلا نورحل ًاضيأ لاقو
 مالَظإلاو حّبّصلا ٌءوض : نادّصَر ٍدَّمَحُم مَع نب اي كّوُدع ىلعو
 (7ءالْخألا كَفويس هيلع َتَلس افغ اذإو ءهَتْعُر هّبَت اذإف

 : طرفأف ةبيطا يف ءيناه نب نسحلا لاقو

 ٌناكم هنم َلْخَي مل هتأكف هانم بوُلقلا يف ٌرَّوّصَت كِلَم

 "9نافنحللا اب همّلكُي آلإ ةرجُفب بولقلا هنع يوطنت ام

 ُناَقَفَح هفوَخ نم هداّوفل ةروص كي مل محرلا يف يذلا ىتح

0 

 هعمسب هبحأ هّبحأ وأ ًائيش فاخ اذإ لجرلا نأ هطارفإ يف تيبلا اذه زاجمف

 ةلخاد بالصألا يف يتلا فافثلاف,«هئاضعأ عيمجو همدو همحلو هرشبو هرعشو هرصب و

 ' . ةلمحلا هذه يف

 :رعاشلا لاق

 :دمح لآ يف فوفكحملا لاقو

 ُمدلاو محللاو كاشحألا هنّمّضَت  ُهَّرْجَأ هللا ىلع ًاَبْح ْمُكّيَحأ

 :ءيناه نب نسحلا لوق اذه لثمو

 قّلْخُت 1 يتلا ْفَطْنلا كفاختل  ُهَنِإ ىتح كرشلا لْهَأ تفَخأو

 )١( ترهش :تّلسو ..هتفخأ :هتعر , '

 نيعلا رخؤمب رظنلا :ناظحللاو « يصاعملا .يف ثاعبنالا وهو .رجنفلا نم ةّرملا :ةرجفلا (؟) .

 انني



 . هانركذ يذلا زاجملا ىلع , مهبالصأ يف يتلا فطنلا هّتفاخ كرشلا لهأ هفاخ اذإف

 دب ال يه ام اهيلإ فاضي نأ زوجي اهقاثيم هللا ذخأ ىتلا فطنلا ّنأ :رخآ زاجيو

 لهأ لمعبو رانلا لهأ ءالؤهو ,نولمعي ةنجلا لهأ لمعبو ةنجلا لهأ ءالؤه :لاقف

 . نولمعي رانلا

 :ةبيطا يف فلؤملل رعش

 : ةبيطا يف لوقأ انأ اهو

 مزقلا ٌمراص ثداوحلا تحت  هتريصَب نم دٌّرَجُي نم اي

 ملخلا يف كس َعرفت الإ هل َتْلَتَم اف َوُدعلا تعز
 مشسإلل لغفلا دارطا لثم ًادرَّطُم ٌريِبدَتلا كل ىَحْضُأ

 مجتلا عم ًاعلَطُم كآارف ُهَرظان َكيلإ ٌدوسحلا عقر

 :ةيواعم يف لطخألل

 :ةيواعم يف لطخألل يبتعلا يندشنأ :لاق دم نب لهس متاح وبأ

 راوض عفان ةباهملا ىَطْعُم لداع مامإ ىلإ ُنويعلا ومْسَت

 رابجلا ةّيّيَهو محلا امس ُهَنْحِمَل ُنويعلا اذإ هيلع ىرتو

 ةيعرلاب قفرلاو ةريسلا نسح

 :ناونعلا اذه ىنعم يف ةنسلاو باتكلا يف ءاج امم

 ظيلغ اظَق تنك ولو :ةةيعرلاب قفرلا نم هب هاصوأ ابف هَل هيبنل ىلاعت هللا لاق
 0 , "74كلؤح نم ١ ضد بلقلا

 )١( ةيآلا نارمع لآ ةروس و١6
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 ءهلك ريخلا َّنِم هظَح َيِطْعَأ دقف قفرلا نم هّظح ىطعأ ْنَم » : ٍمتلكَي ىبنلا لاقو

 . ( هلك ريخلا نم هظح مرح دقف قفرلا نم هظح مرح نمو

 :ةفالخلا يلو نيح زيزعلا دبع نب رمع ىلع بعك نباو ملاس ةروسم

 .بعك نب دمخو هللا دبع نب ملاس ىلإ لسرأ زيزعلا دبع نب رمع فلخّتسآ الو

 ظفحأو ,كابأ َرِبَق .ًانباو ًاخأو بأ سانلا لعجا :ملاس هل لاقف . لع اريشأ : امل لاقف

 مهل هركاو كسفنل بحت ام سانلل ببحأ :بعك نب دمه لاقو . كنبا محراو ؛كاخأ

 . تومي ةفيلخ ٌلوأ كنأ ماعاو ,كسفنل هركت ام

 :قفرلا يف هنباو زيزعلا دبع نب رمع نيب

 يف ُدْقَنَت ال كلام .تبأ اي :رمع هيبأل زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع لاقو
 اي لجعت ال :رمع هل لاق .رودّقلا كبو يب تَلَغ ول قحلا يف يلابأ ال هللاوف .رومألا

 نأ فاخأ انأو ,ةثلاثلا يف اهمّرحو نيترم نآرقلا يف رمخلا مذ ىلاعت هللا نإف يب

 . ةنتف ّنوكتو هوعفديف ةلمج قحلا ىلع سانلا لمحأ

 :قفرلا يف ةاطرأ نبا ىلإ رمع نم
 ىلع ةردقلا كتنكمأ نإف .دعب امأ :ةَأَطْرَأ نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو

 . كدنع ةيعرلل ام لثم هللا دنع كلام نأ ماعآو ,كيلع قلاخلا ةردق ركذاف قولخملا

 :هنبا هب روصنملا ىصو امم

 ةركف نإف ؛هيف ركفت ىتح ًارمأ طر ال :يدهملا هللا دبع هدلول روصنملا لاقو

 ناطلسلاو . ىوقتلا الإ هحلصُي ال ةفيلخلا نأ ماعاو ؛هتآيسو هتانسح هيرث هتآرم لقاعلا

 ىلع مهّردقأ وفعلاب سانلا ىلوأو لدعلا الإ اهحلصي ال ةيعرلاو .ةعاطلا الإ هحلصت ال

 . هنود وه نم مَلَظ نم ًالقع سانلا صقنأو .ةبوقعلا

 . ذفنتو دقعت :مربت )١(

 نا



 :لالبل يرسقلا دلاخ ةيصو
 ىلع ةردقملا لضف كّتلمحَي ال :ةدرُب يبأ نب لالبل ّيرسقلا هللا دبع نب ٌدلاخ لاقو

 اوقتا نيذلا َعَم هللا نإ ف ؛ اهل هلذبت ام الإ كتّيعر نم بّنلطت الو ,ةّوطسلا ةّدش

 . "7 «نوُنِسْحُم ْمُه نيذلاو

 '"'نيرق ىلإ ناطلسلاو ةردقلا اذ جوحأ ام :يدهملا ُبتاك هللا دبع وبأ لاقو

 قارعأو «ةظيفح نيعو «ةليوط ةبرجت ىلإو . 'هلقعي لقعو .هّمكي ءايحو ,هزجحي

 ىلإو «قيقر بحاصو «قيفش سيلج ىلإو ؛ هيلع رومألا لّهَسُت قالخأو «هيلإ يرست

 تاتّلق نم ماسي مل ربكلا مؤل فرعي مل نمو . ريغلا فاخي بلقو «بقاوعلا.رصِبُت نيع

 ا*" حمس نإو ءانث الو ,مظع نإو ًابنذ مظاعتي و «ناسللا

 « ءايظعلا ثراوو كولملا كلم ديؤملا ريشدرأ نم : هتّيعر ىلإ ريشدرأ ايتكو ا

 باتكلاو ,'” ةضيَبلا ةظفح مه نيذلا ةّرواسألاو ,نيدلا ةلمح مه نيذلا ءاهقفل ىلإ

 دمحب انإف ,مكيلع مالسلا :دالبلا داع مه نيذلا ثّرحلا يوذو ,ةكلمملا ةنيز مه نيذلا

 ةعوضوملا اهّتواتإ اهب انتفأر لضفب انتّيعر نع انعضو دقف ؛نوملاس مكيلإ هللا
 دقحلا اورعشتست ال :اهوظفحاف ةيصوب مكيلإ نوبتاك كلذ عم نحنو ,'"اهيلع

 سمأ هنإف براقألا يف اوجوزتو ؛طحقلا مكلمشيف اوركتحت الو ,ودعلا مكمهديف
 الو ءدحأ ىلع يبث بت ال اهنإف ؛ًائيش ايندلا هذه اوُدْعَت الو «بسنلل تبثأو محرلل

 . اهب الإ كّرْدَت ال ةرخآلا نإف اهوضفرت

 :رهم هالو نيح هنبا زيزعلا دبعل مكحلا نبا ناورم ةيصو

 ىلع هبا زيزعلا دبع لمعتسآ ماشلا ىلإ رصم نم مكحلا نب ناورم فرصنا املو

 )١( بحاصلا وه وأ ءديقلا وهو ,نرقلا نم :نيرقلا (؟) : 5١م ةبآلا لحنلا ةروس .

 )( ًالهسو آنيل ًاحمس ناك :حمس 2( . هعنميو هطبري :هلقعي .

 .رامذلاو ىمحلا ةظفح :ةضيبلا ةظفحو ناعجشلا وأ دوسألا :ةرواسألا (0)

 . بئارضلا :ةواتالا (1)



 نإف كلاّمُع ىلإ رظنا يب يأ . هصوُت الو ًايكح لسرأ :هعذو نيح هل لاقو ءرصم
 مهرخؤت الف ةيشع مه ناك نإو «ةيشع ىلإ مهرخؤت الف َةَوُدُع قح كدنع مه ناك
 رهظي نأ كايإو ..مهنم ةعاطلا كلذب بجوتست اهلحم دنع مهقوقح مهطعأو .ةودغ ىلإ

 رشتساو .قحلا يف كوقّدصي مل بذك كنم مهل رهظ نإ مهنإف .بذك كنم كتيعرل
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف يبأر كتأي ّلِإ بتكاف كل َنِبتّْسَي مل نإف ؛ماعلا لهأو كءاسلج
 ,7”بضغلا ةَرْوَس دنع هب هذخاؤت الف كتيعر نم دحأ ىلع بضغ كب ناك نإو
 نكاس تنأو نوكي ام كنم نوكي مث كّبضغ نكسُي ىتح كتبوقع هنع سبحاو
 ىلإ رظنا مث .'"'ةانأ اذ ًابلح ناك ّنجسلا لَعَج نَم لوأ نإف «ةرمجلا ءىفطنم بضغلا
 كنم مهزانم عفرا مث ؛كءاسلجو كباحصأ اونوكيلف ةءورملاو نيدلاو بسحلا يوذ

 . كيلع هللا فلختسأو اذه لوقأ ءضابقنا الو لاسرتسآ ريغ ىلع .مهريغ ىلع

 : هيلإ رف لجر يف دايز ىلإ ةيواعم نم
 ام :دايز لاق :لاق .يبعشلا نع دلاجم نب هللا دبع نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاق

 ًالجر تلمعتسا .ةدحاو ةرم الإ ةسايسلا نم ءيش يف ةيواعم نينمؤملا ٌريمأ ينبلغ
 اذه نإ :هيلإ تبتكف ؛هنمأف هب راجتسآو هيلإ ٌرفف هبقاعأ نأ يثخف ,هجارخ رسكف

 نلن ال ,ةدحاو ةسايس سانلا سوسن نأ يغبني ال هنإ :ّيلإ بتكف . يلبق نم أَّوس بدأ

 . نكلو . كلاهملا ىلع سانلا لمحنف ًاعيمج دبتسن الو ,ةيصعملا يف سانلا حرمتف ًاعيمج
 . ةمحرلاو ةفأرلل انأ نوكأو ةظلغلاو ةدشلل تنأ نوكت

 3 مزعلاو مزحلا نم ناطلسلا هب ذخأي ام

 هل لعجو «هاوه هُّيأر بلغو : هلزه هدِج رهق نم كولملا مزحأ :ءايكحلا تلاق ش

 نع هاضر هعدخي مو :هلعف هريمض نع برعأو .بقاوعلا هل ْنَسْحُي ًابحاص ركفلا

 . هديك نع هبضغ الو هطخس

 . هتدشو هتدح :بضغلا ةروس 10(

 )١<( ةّيورلاو ربصلا :ةانألا .

١ 



 :ديلولا هدهع يلول كلملا دبع ةيصو
 نيب سيل هنأ ماعا يب اي :هدهع يلو ناكو ديلولا هنبال ناورم نب كلملا دبع لاقو

 .ناوتو ٌمزح :نافرح الإ هكلمت وأ ةيعرلا كلمي نأ نيبو ناطلسلا

 :لازلا نم ديسيلا يف مهضعبل

 انيأرو ءرّقتحملا ّودعلا نم ىَتْوُي كلملا انيأر دقف ؛ ريبكلا يف عقي نأ أ كوي ريغصلا

 .راغصلا لوادجلا نم قفدتت رابنألا انيأرو . ريسدلا ءاودلا نم. ىتؤُت د ةحصلا

 :ةيعرلا نم نوكي مذلا يف

 هردق نع هب رصق مرك :ة ةثالث دحأل الإ اهيعارل ةيعرلا نم مذلا نوكي ال :اولاقو
 َعنُم لجر وأ «' "'ارطب كلذ هثروأف قحتسي ؛ ال ام هب َعلُي مثل وأ ءانغض كلذل لمتحاف

 . اطيرفت اكشف فاصنإلا نم هّلح

 :كولملا يف دنهلل مالك نم

 فيجلا هبشأ نم ال فّيجلا هلوح رسنلا هبشأ نم كولملا ريخ :دنهلا باتك يفو

 .روسنلا افوح

 ءدغ ىلإ مويلا لغش ٌمْفَد :لاق ؟ككلم كبلس يذلا ام :هّكلُم بلُس كلمل ليقو
 نم هلقع نع ٌعودخملاو .هلقع نع عودخم لك ءافكتساو ,دَدُع عييضتب ِةََدُع سالو

 . هبجوتسي ال اباوث بيثأو ,هقحتسي ال ًاردق غلب

 :صرفلا يف بلاط يبأ نبال

 صرفلا هذه اوزهتنا :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 . نْيَع دعب ًارثأ اوبلطت الو ,باحسلا

 . ةمعنلا دوحج :رطبلا )١(

 6 و ايا
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 م. كاع

 :هيف ةسئاعلو رمع نع يش

 هللا يضر ةشئاع تناكو «ءافلخلا مزحأ هن- هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو

 رومألل ّدعأ دق ءهدحَو جيسن ''اَيِرَوَحَأ هللاو ناك :لوقت رمُع ركُذ اذإ اهنع

 . "!اهتارقأ

 لضف هل هللاو ناك :رمع نم مزحأ وه ًادحأ تيأر ام :ةبعش نب ةريغملا لاقو

 ظ . عدخُي نأ هعنمي لقعو ,عدخي نأ هعنمي

 ا" ضعدخَي ال ٌبَحلاو ّبَخِب تسل :رمع لاقو

 :نيرحبلا لماعو رمع

 ىلع كلماعل :ليق ؟اذه نمل :لاقف «صّخو ٌّرجآب «ىنبُي ناينبب رمع رمو

 . هلام هرطاشف هيلإ لسرأف « '؟!اهقانعأ جرخُت نأ الإ مهاردلا تّبَأ :لاقف . نيرحبلا

 : صاقو يبأ نباو رمع

 .« دعس ةوعد اوقتا :٠ هلع يبنلا لوقل ,باجتسملا هل لاقي صاقو نب دعس ناكو

 :لاق . لع وعدت نأب :رمع هل لاق . تممه دقل : دعس هل لاق هلام رمع هرطاش املف

 . ًايقش يبر ءاعدب ينحت ال ًاذإ لاق . معن
 :هاجه رعاشو صاقو يبأ نبا

 : لاقف  ةيسداقلا موي صاقو يبأ نب دعس ءارعشلا نم لجر اجهو

 ا"اوِصْعُم ةّيسداقلا بابب دعس هتيدرهظأ هللا نأ رق ملأ

 ا"وَيأ نهيف سيل ٍدْعَس ٌةوسنو ةريثك ءاسن تَمآ دقو انبأف

 . هناسل مكُبو هدي تعطقف . هناسلو هدي ينفكا مهللا : دعس لاقف

 .اهءافكأ يأ :اهنارقا (5) 2 .رومألل قايسلا نسحلا :يزوحألا )١(

 .فرعتو رهظت نأ الإ يأ (4) . عداخملا :بخلا ()

 . اهجاوزأ تدقف :تمآ 50 . مصتعم : مصعم هز

 دو



 :ثراحلاو ةريره وبأو يرعشألا ىموم وبأو رمع

 نع ةريره ابأ لزعو هلام هرطاشو ةرصبلا نع يرعشألا ىسوم ابأ ٌرمع َلَرَع امو

 ابأ اعد .هلام هرطاشو بهو نب بعك نب ثراحلا لزعو .هلام هرطاشو نيرحبلا
 نم ىرخألاو ةليقع ىَعْدَت اهادحإ ,«كدنع امهنأ ىنغلب ناتيراج ام :هل لاقف ىسموم

 تانب نم يه يتلا امأو ,«سانلا نيبو ينيب ةيراجف ةليقع امأ :لاق ؟كولملا تانب

 ةاش يقزر :لاق ؟كدنع نالمعت ناتنفَج امف :لاق . ءادفلا ءالَغ اهب تدرأ ينإف كولملا

 امنأ ينغلب نالايكم اف :لاق .ةيشع اهفصنو ةودُغ اهفصن لمعُيف موي لك يف
 :لاق . هب سانلا لماعتيف رخآلا امأو ءينّيَدو هب يلهأ ىفوأف اههدحأ اَمأ :لاق ؟كدنع

 ًاصقاع كلمع ىلإ عجرا ؛' الب ٌرجاف وأ َلْغُت ال نمؤمل كنإ هللاو «ةليقع انل عفدآ

 . كدعأ مل ٌرمأ كنع ينغلب نإ هللاو ؛ "!كبَتَدب ًاعستْكُم كنزقب

 تنأو نيرحبلا ىلع كتلمعتسآ ينأ نيح نم تملع له :هل لاقف ةريره ابأ اعد مث

 انل تناك :لاق ؟رانيد ةئاتسو رانيد فلأب ًاسارفأ تعتبا كنأ ينلب 2 .نيلعن الب

 لضف اذهو كتنوؤمو كّقزر كل َتبَسَح دق لاق . تقحالت اياطعو . تجتانت سارفأ

 . هبرضف ةّردلاب هيلإ ماق مث !كرهظ عجوأو هللاو ىلب :لاق . كلذ كل سيل لاق . هذأف

 نم اهتذخأ ول كلذ :لاق . هللا دنع اهتبستحا :لاق . اهب تيإ :لاق مث .هامدأ ىتح

 الو هلل ال كل سانلا ''يبحي نيرحبلاب رْجَح ىصقأ نم تئجأ ؛ًاعئاط اهتيدأو لالح

 . ةريره يبأ مأ ةميمأو .رّمُحلا ةّيعرل الإ ٌةَمْيَمَأ كب تعجر ام ؟ نيملسملل

 ٌودعو هللا ّودع اي : يل لاق نيرحبلا نع رمع ينلزع امل :لاق ةريره يبأ ثيدح يفو

 ودع ينكلو «هباتك ّودع الو هللا ودع انأ ام :تلقف :لاق ؟ هللا لام تقرس «هباتك

 :تلق ؟فالآ رشع كل تعمتجآ نيأ نمف :لاق . هللا لام تقرس امو ءاههاداع نم

 )١( هتجحب ابلاغلا وأ ةيهادلا ثيبخلا لبملاو .نوخت ال :لغُت ال .
 ..ةناهملاو ةلذلا :نيترابعلاب دارأو لجرألا نيب هلاخدإ :ِبَنَّذلاب عاستكالاو هدقع : هصقعو ءرعشلا نم :نرقلا (؟)

 ) )1بئارضلا عمج يأ ةيابجلا نم : يبجي .

: 



 تيلص املف «ينم اهضبقف :لاق .تعباتت ماهسو .تقحالت اياطعو .«تجتانت ليخ
 دق :لاق . ال تلق ؟لمعت الأ :كلذ دعب يل لاقف .نينمؤملا ريمأل ترفغتسآ حبصلا

 ,ةميمأ نبا انأو ين فسوي :تلق .هيلع هللا تاولص فسوي كنم ريخ وه نم لمع

 . يلام َعَرْدَيو ءيرهظ َبَرْضُيو ءيضرع مْشُي نأ ىئخأ
 ؟رانيد يتئامب اهتعب ٌدّبعَأو صالق ام :لاقف ءبهو نب ثراحلا ٌرمع اعد مث :لاق

 لاومأ يف اورجّتَتل مانثعب ام هللاو امأ :لاقف . اهيف تْرجَتف يعم ةقفنب تجرخ :لاق
 !كلمعتسأ ىتح رظتنآ :لاق !اهدعب ًالمع َتْلِمَع ال هللاو امأ :لاقف . اهّدأ ,نيملسملا

 :صاعلا نباو باطخلا نب رمع نيب

 هللا دبع نم :رصم ىلع هلماع ناكو . صاعلا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع بتكو

 تشق هنأ ينغلب هنإف . دعب امأ :كيلع ٌمالس .صاعلا نب ورمع ىلإ باطنخملا نب رمع
 . كل لام ال نأ كلذ لبق كب يدهعو ءديبغو رقبو منغو لبإو ليَخ نم ''”ةيشاف كل
 . همتكت الو لاملا اذه لّصأ نيأ نم لإ بتكاف

 «نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع هللا دبع ىلإ صاعلا نب ورمع نم :هيلإ بتكف
 باتك ينفاتأ هنإف :دعب امأ .وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف .كيلع مالس
 ريمأ ْملَعُأ يفإو . يل لام ال كلذ لبق ينفرعي هنأو ءيل اشف ام هيف ركذي نينمؤملا ريمأ

 جلاعُي ام ةعارزلاو ةفرحلا نم جلاعأ ينأو ,صيخر هيف رْعَسلا ضرأب ينأ نينمؤملا
 رصقأف ؛كتنخ ام ًالالح كتنايخ تيأر ول هللاو . ةعّس نينمؤملا ريمأ قزر فو ؛هلهأ

 . اهب انشع اهيلإ انعجر نإ .كل لمعلا نم ٌريخ يه ًاباسحأ انل نإف .لجرلا اهيأ
 نيرجاهملا نم كدنع نأ تركذو ] هل مذت الو هتشيعم مذي ال نم كدنع نإ يرمعلو

 ؟كلمع يف َكُْكَرْشَن مو كّلفُق حتْفُي لو كلذ ناك ىّنَأف "1[ ينم ٌريخ وه نم نيلوألا

 .ترثك :تشف 00(

 | )١-4(. ةغالبلا جهن حرش نم ةلمكتلا )١(
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 كقسّتو رطست يتلا كريطاسأ نم انأ ام هللاو ينإف ءدعب امأ :رمع هيلإ بتكف

 نب دم كيلإ تثعب دقو . كّسفن يكزت نأ كنع ينغي امو ,عجرَم ريغ يف مالكلا

 مكزوعُي مل ءلاملا ناريع ىلع ممسلج ءارمألا طهَرلا اهيأ مكنإف ؛كّلام هرطاشف ةملسَم

 .رانلا نوثروتو ٌراعلا نوعمجمت مكنإ امأ . مكسفنأل نودهمتو , مكئانبأل نوعمجت ءرذع

 . مالسلاو

 نأ ةملسم نب دم ىبأف . ًاريثك ًاماعط ورمع هل عنص ةملسم نب دمج هيلع مدق |ملف

 فيضلا ٌماعط ّيلإ تمَدَق ول :لاقف ؟ انماعط نومّرحتأ : ورمع هل لاقف . ًائيش هنم لكأي

 بتكاف . ءام كدنع برشأ ال هللاو .رش ةمدقت وه ًاماعط ّيلإ تمدق كنكلو .هلكأ

 ذخأف «هالعن تيقب ىتح .هعمجأب هلام هرطاشف . هّمتكت الو كل وه ءيش لك يل

 هللا حبق ةملسم نب دمج اي :لاقف صاعلا نب ورمع بضغف !ىرخألا كرتو |هادحإ
 لمحي باطخلا فرعأل يفإ هللاو . لماع هيف باطخلا نب َرمعل صاعلا نب ورمع ًانامز

 غلبت ال "'وَرمَت يف الإ |هنم امو ءاهّلثم هنبآ ىلعو بطحلا نم ٌةمْرُح هسأر قوف
 . بهذلاب """[روزم جابيدلا سبلي نأ ىضرَي لئاو نب صاعلا ناك ام هللاو ؛ هْيَمْسُر

 هللاو ءرانلا يفف هوبأو كوبأ امأو «كنم ٌريخل رمع نإ هللاو ءتكسا :دمحع هل لاق

 . !اهُؤكَب كءوسيو "0اهُرْرَغ كرسي ةاش دعتفُم تيفلأل هب كقبس يذلا نامزلا الول

 .رمع اهب ربخي ملف . هللا ةنامأب كدنع يه :ورمع لاقف

 : مهدأو لام يف نايفس وبأو

 ىلع وهو باطخلا نب رمع ىلإ ٌةيواعم ثعب :لاق هيبأ نع ماسأ نب ديز ثيدح نمو

 مهدألاب ينعي  رمع ىلإ كلذ عفدي نأ نايفس يبأ هيبأ ىلإ بتكو , مهدأو لامب ماشلا

 ىراسأ نم ةعامج مورلا نوصح يف تدجو ينإ :لوقي رمع ىلإ بتكو - ديقلا

 )١( ًائيزم :ًاروزم (؟) .بارعألا اهسبلت فوص نم ةدرب :ةرمنلا .
 )( اهنبل ةلق :اهؤكب (14) . اهرد : اهرزغ .

 ا



 برعلا تناكو  نينمؤملا ريمأ هاريل اذه اهنم تذفنأ  ديدح دويقب نيديقم نيملسملا

 . "'هادألا لدجل وأ ...: ريرج لاق . ديقلاب ديقت كلذ لبق

 نايفس وبأ بهذف :لاق . مهدألاو لاملاب نايفس يبأ ىلع مدق ىتح لوسرلا جرخف
 نيأف :لاق «باتكلا رمع أرق املف . هسفنل لالا سبتحآو رمع ىلإ باتكلاو مهدألاب

 اذإف «قح لاملا تيب يف انلو «ةنوعمو نيد انيلع ناك :لاق ؟نايفس ابأ اي لاملا

 :لاق . لاملاب يتأي ىتح مهدألا يف هوحرطآ :رمع لاقف .هب انتصصاق ًائيش انل تجرخأ
 مدق املف :لاق . مهدألا نم هقالطإب رمع رمأف .لاملاب هاتأ نم نايفس وبأ لسرأف
 حرطو معن :لاق ؟ مهدألاب َبِجْعَأ نينمؤملا ريمأ تيأر :هل لاق ةيواعم ىلع لوسرلا
 ول باّطخلاو ,هللاو يإ :لاق ؛لاملا سّبَحو مهدألاب هءاج :لاق ؟َملو :لاق . كابأ هيف

 !هيف هحرطل ناك

 :هءافخإ لواح لام يف نايفس وبأو رمع

 ابأ انزجأ :لاقف رمع ىلع لخد هدنع نم عجر املف ,ماشلاب ةيواعم نايفس وبأ راز

 لاقو «دنه ىلإ هب ثعبف ةمتاخ رمع ذخأف .هب كزيجنف ًائيش انّبصأ ام :لاق .نايفس

 امب تئج نيذللا نْيَجَرْخلا ىلإ يرظنا :نايفس وبأ كل لوقي :اهلا لق :لوسرلل
 رمع (هحرطف .مهرد فالآ ٌةرشع ا|مهيف نيجرخب تأ نأ رمع ثبل امف . اهيرضحأف
 هباع ًالام ذخآل تنك ام :نايفس وبأ لاقف . هيلع اههّدر نامثع يلو (لف .لاملا تيب يف

 :هعم هدجو لام يف ةبتعو رمع

 يف هاقلت ,هلزع مث اهتاقدصو فئاطلا نايفس يبأ نب ةبتع باطخلا نب رمع ىَّلو الو
 كل وه ام هللاو :لاق ؟ اذه كل ىنأ :لاقف .ًافلأ نيثالث هعم دجوف «قيرطلا ضعب

 :تيبلا )١(

 مهادألا لدجل وأ يحاسملا حطبل 20 هلم نيق ال نيقلا نباو نيقلا وم

 اول



 هعم اندجو انلماع :رمع لاقف . اهيرتشأ ةعيضل هب ٌتجرخ لام هنكلو ؛نيملسملل الو

 اذه يف كل له :ةبتعل لاق نامثع يلو املف ؛هعفرو .لاملا تيب الإ هليبس ام .ًالام

 نكلو .ةجاحل هيلإ انب نإ هللاو :لاق ؟ ًاهجو هيف باطخلا نبا ذخأل رأ مل ينإف «لاملا

 . كدعب نَّم كيلع َدريف كّلبق نم يلع درب ال

 :ةيلهاجلا ءاعدب اعد لجر يف نايفس وبأو رمع

 :نايفس وبأ لاقف !ّيصَقَل اي :ىدانف «ةّردلاب ًالجر رمع برَض :لاق 07 مذْخَقلا

 :رمع هل لاقف . "'فيراطغلا اهنم كتتأل ًابصق يدانت مويلا لبق ول .يخأ نب اي

 . هيف ىلع هتباّبس عضوو ءاه :نايفس وبأ لاق . كلابأ ال تكسا

 :ةعيبلاب هرمأي ناورم ىلإ ديزي باتك

 هل ليق امئإو - صقانلاب فورعملا ديلولا نب ديزي بتك :لاق طايخ نب ةفيلخ

 دعب امأ : هتعيب يف ٌؤكلت هنع هغلبو دم نب ناورم ىلإ هلابك طرفل صقانلا

 تش اهي ىلع دمتعاف اذه يباتك كانأ اذإف . ىرخأ رخؤتو ًالجر مّدقت كارأ ينإف

 ١ . هتعيب هتتأف . مالسلاو

 :لاملا اوعنم نيح ورم لهأو ناسغ وبأ

 :ناسغ وبأ مهيلإ بتك « ىراحصلا ىلإ "اتّجزو ءاملا ناسغ ابأ ورم لهأ عنم انو

 قح ىسمأ اف . ليخلا مكنحّبَصَتل وأ ءاملا ينيسمُيل ؛ورم لهأ نم هاتسألا ينب ىلإ

 . ديعولا ال كنع ءىبنُي قدصلا :لاققف . ءاملا هاتأ

 :يبلغتلا نسحلا ىلإ رهاط نبا باتك

 دقف .دعب امأ :يلغتلا رمع نب نسحلا ىلإ ّيناسارخلا رهاط نب هللا دبع بتكو

 صوصللا الو ,يمحت قيرطلا الف .غلب ام قيرطلا ةَقَسَفلا عْطَق نم ناك ام ينغلب

 )١( يمذحقلا ماشه نب ديلولا وه .
 ) )8فارشألا ةداسلاتفيراطغلا .

 )١( هئافخإل هتدعبأ :هتجز .
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 هللا مآو . لمألا حسفمل كنإ !ةدايزلا يف اذه دعب عمطتو ء«يضْرَت ةيعرلا الو ,يفكت
 نم يدع الو مهم نم َةَرُم فرعت ال ًالاجر كيلإ نهجوأل وأ كلبق نم ينيفكتل

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو مهر

 :عيكو رمأ يف ةبيتق ىلإ جاجحلا باتك

 عيكو نإف ءدعب امأ :ناسارخب هيلاو ملسم نب ةبيتق ىلإ فسوي نب جاجحلا بتكو
 «ناسارخ ىلإ راص مث ,ناتسجسب ًاصل راص مث ,ناك ام هنم ةرصبلاب ناك ناسح نبا
 . هلزعف ةبيتق ةطرش ىلع ناكو .هءاول ُلُثَحاَو .هءانب مدهاف :اذه يباتك كاتأ اذإف
 . باطخلا نب دوعسم ّمع ّيبضلا ىلوو

 :ضرألا يف نودسفي موق ىلإ جاجحلا باتك

 ىدعب امأ : : مهيلإ بتكف .قيرطلا نودسفُي بارعألا نم ًاموق نأ جاجحلا غلبو
 مهأ ينإو ءَنٌوَهْنَت ركنم نع الو . نولتاقت قح نع الف « ةنتفلا مكتفختسا دق مكنإف

 ىماتي ءانبألاو ىمايأ ءاسنلا ٌعّدتو (00دلاتلاو فراطلا فسنت ليخ ينم مكيلع درت نأ
 ٠ . قيرطلا نع اوّفك هباتك مهاتأ |لف ! ًابارخ رايدلاو

 هيلع درلاو ناطلسلل ضرعتلا
0( 

 يف هوهبشو . هاطخت هل نماطت نمو ءهادرا ناطلسلل ضرعت نم :ءاميكحلا تلاق

 امو . شيشحلا نم اهعم لامو رجشلا نم اهل نال امب رضت ال يتلا ةفصاعلا حيرلاب كلذ
 :رعاشلا لاق . هتفصَق ماظعلا حودلا نم اهل فدهتسأ

 (9ءّرلاب نأبعي الو عْبَت َناديع تقصق تفصغأ ام اذإ حايرلا ْنِإ

 :ناطلسلا يف ليق ام نسحأ وهو «سوأ نب بيبح لاقو

 )١( ثوروملاو ثدحملا لاملا : ديلتلاو فراطلا .

ْ . 
 ريسي رييغت عم ةقباس ةحفص يف ةرابعلا هذه تقبس عر . ضفخنا :هل نماطت

0) 

 فدا



 عبتيف هيبناج نم هداتقتو 2 هَعْوَط تدقنآ هتهجاو نإ لْيّسلا وه

 :رخآ لاقو

 نانشَح ةتنشاخ نإ ُهاَدَح2ِ هّنْثَم نال هتنيال نإ فّسلا وه

 :مهجلا يبأو ةيواعم نيب

 سرغ يف تلكأ دقل :لاقف ؟تنأ مأ ربكأ انأ :يودعلا مهجلا يبأل ةيواعم لاقو

 اي :لاق . ةريغملا نب صفح دنع :لاق ؟ اهجاوزأ يأ دنع :لاق . نينمؤملا ريمأ اي كّمَأ

 .دسألا ذخأ ذخأيو يبصلا بضغ بضغي هنإف «ناطلسلاو كاَيإ .مهجلا ابأ

 :ةيواعم يف لئاقلا وه ممجلا وبأو

 انيلو ًامّرك اهنم ريخنف هيتلاح بخل هِضْعنو

 :يدسألا ةبيقعو ةيواعم

 :تايبألا هذه اهيف ةعقر هيلإ عفدو ةيواعم ىلع يدسألا ةبيقُع مدقو

 "ديدحلا الو لابجلاب انسلف ٌحمجّسأف ٌرشب انَّنِإ يواَحُم

 ديصح نم وأ مئاق نم لهف امومتدّرجف انضرأ ْمَتلْكأ

 ِدوُلُخ نم كل الو انل سيلو انكله اذإ دولخلاب عّمطتأ

 ذإ كتقدصو ؛كوشغ اذإ ِكنْحَصَن :لاق ؟ّلع كأّرج ام :لاقف ةيواعم هب اعدف

 . هجئاوح ىضقو .ًاقداص الإ كنظأ ام :لاقف . كَوُيَذك

 هللا دمحف ٍروصتلا رفعجت وبأ بطخ : :لاق | سنأ نب كلام نع دايز ثيدح نمو



 :ةّيور الو ةركف الب رفعج وبأ هباجأف .نينمؤملا ريمأ اي هب انتركذ يذلا هللا كركذأ

 مبإلاب ةزعلا ينذخأتف هاسنأو هب رّكْذا نأ هللاب ذوعأو ءهللاب رَكذ نمل ةعاطو ًاعمس

 ءاهب تدرأ هللا ام هللاوف ءتنأ امأو . )4 نيدتهملا نم انأ امو ًاذإ تللض دق##ل
 سانلا اهيأ مرّدحأ انأو ءتناك ول اهب نوُهأو !ربصف َبقوعف لاق :لاقيل نكلو
 . ةبطخلا نم هعضوم ىلإ عجر مث . تّدخأ انمو «تلؤن انيلع ةظعوملا نإف ؛اهتخأ

 :هتبطخ يف هيلع ضرتعمو ديشرلا

 نأ هللا دنع آَْقَم َرْبك9 :لاقف ,ةكمب بطخي وهو ديشرلا نوراه ىلإ لجر ماقو
 :لوقيو هلك ليللا نكي ناكف طوس ةئام برضف هب رمأف "74َنوُلَعْفَت ًالاَم اوُلوُقَت
 . هلحأف ,هلحتساف هيلإ لسرأف .حلاص لجر هنأ نوراه ربخأف . توملا !توملا

 :هتبطخ يف هيلع ضرتعمو ديلولا

 تّرفصا ىتح ةعمجلا موي ربنملا ىلع كلملا دبع نب ديلولا سلج :لاق يئئادملا

 ال برلا ّنإو ,كرظتني ال تقولا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف لجر هيلإ ماقف ء سمشلا
 . كماقَم لثم موقي نأ هل يغبني الف كتلاقم لثم لاق نمو ء,تقدص :لاق . كرذعَي

 ؟ هقنع ُبرضيف هيلإ موقي سرحلا برقأ نم انه اه نم

 :دايزو ةيواعم نيب رطاخم

 دجس اذإ ةيواعم ىلإ موقي نأ ًالجر لجر رطاخ :لاق يعمصألا نع يئايرلا
 ةزيجعب كَتْريِحَع هبشأ ام !نينمؤملا ريمأ اي هللا ناحبس :لوقيو لفك ىلع هدي عض
 :لاق هتالص نع ةيواعم لتفنا لف . كلذ لعفف !دنه كمأ

5 
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 . هذخأف . كل اولعج ام ذخف ؛ لّيْمُأ اهنم كلذ ىلإ ناك نايفس ابأ نإ , يخأ نب اي

 )١( ةيآلا .ماعنالا ةروس 05 .

  0ةيآلا_فصلا ةروس " .

 ١ه



 نم .ريمألا اهيأ :هل لوقيف ةبطخلا يف وهو دايز ىلإ موقي نأ ًاضيأ رطاخ م
 همّدقف - ةطّرشلا بحاص ىلإ راشأو - كربْخُي اذه :دايز هل لاقف . لعفف ؟ كوبأ

 داع ام ىلوألا ىلع هتبدأ ولو « يريغ هلتق ام :لاق ةيواعم كلذ غلب |لف . هَقنَع بّرضف

 . ةيناثلا ىلإ

 ,ريمألا اهيأ :لوقيف ةبطخلا يف وهو صاعلا نب ورمع ىلإ موقي نأ لجر رطاخو

 , ظاكٌحبف تعيبف برعلا ٌحامر اهتباصأ ءهللا دبع تنب ٌةغبانلا :هل لاقف . لعفف ؟كمأ

 اولعج اوناك نإف ,تبجنأف تدلوف «لئاو نب صاعلل ناعدج نب هللا دبع اهارتشاف

 . هذخف ًائيش كل

 :ممرخو ةيواعم نيب

 يأ :لاقف هيقاس ىلإ ةيواعم رظنف :نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع معانلا يرُخ لخد
 :لاق !نينمؤملا ريمأ اب كتزيجع لثم يف : يرخ هل لاقف !ةيراج ىلع امهنأ ول !نيقاس

 . ماظا ءىدابلاو ىرخاب ةدحاو

 ناطلسلا مّلحت

 هيلع اوءرتجا اذإ لضفلاو نيدلا لهأ ىلع

 :سواط نباو كلام عم رفعج وبأ

 ؛سواط نبا ىلإو ّيلإ روضنملا رفعج وبأ ثعب :لاق سنأ نب كلام نع دايز

 دق عاطنأ هيدي نيبو .ءتدّضُن دق شُرُف ىلع سلاج وه اذإف ,هيلع انلخدف هانيتأف

 ءاسلجآ نأ انيلإ أموأف «قانعألا نوبرضي فويسلا مهيديأب ("ازوالجو «تطسب

 ينثّدح :هل لاقف سواط نبآ ىلإ تفتلاو هسأر عفر مث ءاليوط انع قرطأف . انسلجف

 ًاباذع سانلا دشأ نإ و : ع هللا لوسر لاق :لوقي يلا تعمس «معن :لاق . كيبأ نع

 )١( ةطرشلا :ةزوالجلا .
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 ؛ةعاس كسمأف . «هلدع يف َرْوَخلا هيلع لخدأف همكح يف هللا هّكَرشأ لجر ةمايقلا موي
 رفعج وبأ هيلإ تفتلا مث . همد نم ينألمي نأ ةفاخم هبايث نم يبايث تممضف :كلام لاق

 َرَث ملأ لوقي يلاعت هللا [َنِإ ] ,نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق سواط نب اي ينظع :لاقف
 نيذلا ةومتو . دالبلا يف اََلْثِم قّلْخُي مل يتلا .دامعلا تا َمَِإ .ِداَعب كبر َلَعَق فيك

 اهيف اوُرَتكأَف .دالبلا يف اَوَعَط نيذلا .داتوألا يذ َنوَعرفو .داولاب َرْخَّصلا اوُباج
 :كلام لاق 7 «ِداصْرملابَل كبَر نإ . ِباَذَع طْوَس كّبَر ٌمِهْيَلَع بصف .َداَسَملا
 اننيب ام ٌدَّوسا ىتح ةعاس كسمأف .همد نم ينألمي نأ ةفاخم هبايث نم يبايث تممضف
 هذه ينلوان :لاق مث . هنع كَمْمَأف .ةاودلا هذه ينلوان سواط نب اي :لاق مث «هنيبو
 ةيصعم اهب بّبكت نأ ىبثخأ :لاق ؟ اهينلوانت نأ كعنمي ام :لاقف ؛هنع كسمأف . ةاودلا
 ام كلذ : سواط نبا لاق . ينع اموُق :لاق كلذ عمس (ملف . اهيف ككيرش َنوكأف هلل
 . مويلا ذنم يغبن انك

 . هلضف سواط نبال فرعأ تلز اف :كلام لاق

 :ةعمجلاب أطبأ نيح ناورمو ةريره وبأ

 ةعمجلاب أطبأ دقو مكحلا نب ناورم ىلإ ةريره وبأ ماق :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 ءانبأو .درابلا ءاملا كيقستو حواّرملاب كّحَّوَرَُت نالف ةنئبآ دنع لظتأ :هل لاقف

 :لاق مث ,لعفأو لعفأ نأ تممه دقل ؟ٌرحلا نم نورّهَصُي راصنألاو نيرجاهملا

 :بنذ يلأ نباو رفعج يبأ نيب

 ناك ةنيدملا لهأ نم لجر ينثدح :لاق يعمصألا نع متاح يبأ نع مالس نب جرف
 رفعج ابأ تعمس :لاق ثّدحي مهاربإ نب دمحم تعمس :لاق «قيرز ينب قشب لزني

 نم اوسيل ةنيدملاب نيرجاهملا نم تيب لهأو شيرق نم .لجر نيب اهف رظني وهو ةنيدملاب

 )١( د 5 تايآلا رجفلا ةروس ١5 .
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 يبأ نبال رفعج وبأ لاقف . بئذ يبأ نبا هنيبو اننيب لعجآ :رفعج يبأل اولاقف ؛ شيرق

 ريمأ اي هلأسا :اولاق . رارشأ تيب لهأ نم رارشأ :لاق ؟نالف ينب يف لوقت ام :بئذ

 نب نسحلا يف لوقت ام :لاق . ةنيدملا ىلع هلماع ناكو .ديز نب نسحلا نع نينمؤملا

 ول هللاو «نينمؤملا ريمأ اي :نسحلا لاقف . ىوهلاب يضقيو '')ةنحإلاب ذخأي :لاق ؟ ديز
 . ينفْعَأ :لاق ؟ يف لوقت ام :لاق ءرشب كفصو وأ ةيهادب كامرل كسفن "نع هتلأس

 ةجو ريغتف :لاق . ةّيوسلاب مسقت الو «ةيعرلا يف لدعت ال :لاق . لوقت نأ دب ال :لاق

 اي همدب ٍنرهَط : لصوملا بحاص ىلع نب دم نب يحي نب ميهاربا لاقف .رفعج يبأ

 . روهط هللا الإ هلإ ال نأ دهشي لجر مد يف سيلف «ّيب اي دعقأ :لاق . نينمؤملا ريمأ

 ينغلب ؛هيف نحن امم انعد ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءالكلا بئذ يبأ نبا كرادت مث :لاق

 ماّوقلا ماوّصلا هنإ «كلذ تلق كنإ امأ :لاق يدهملا ينعي «قارعلاب ًاحلاص ًانبا كل نأ

 هللاو امأ :رفعج وبأ لاقف ,جرخف بئذ يبأ نبا ماق مث :لاق "7نيفرطلا نيب ام ديعبلا

 . هسفن تاذب لاق دقلو .لقعلا قّتوتسُم وه ام

 . مهسفنأ نم . يؤل نب رماع ينب نم ءبئذ يبأ نبا : يعمصالا لاق

 :نيكسم نب ثراحلاو نومأملا

 | اهيف لوقأ :لاقف ةلأسم نع هلأسف نومأملا ىلع نيكسم نب ثراحلا لخدو :لاق

 دقل :لاقف .نومأملا بجعُي مف هلوق ركذو ,ديشرلا نوراه كيبأل سنأ نب كلام لاق

 نم نينمؤملا ريمأ اي ٌعماسلاف :نيكسم نب ثراحلا لاق . كلام سِّبَتو اهيف تسّيَن

 ام ىلع مّدنتو جرخف نيكسم نب ثراحلا ماقو .نومأملا هجو رَّيغتف ؛سّيْنَأ نيسيّنلا

 بايث سبلو رشلاب نقيأف «نومأملا لوسر هاتأ ىتح هلزنم يف ّرقتسي ماف ,هلوق نم ناك
 لاقف ههجوب هيلع لبقأ مث ىهسفن نم نومأملا هبّرقف هيلع لخد ىتح لبقأ مث ؛ هنافكأ

 لاقف .ينم رش وه نمل لوقلا ةّنالإب كنم ريخ وه نّم رمأ دق هللا نإ ءاذه اي :هل

 . ءاضغبلاو ةوادعلا : ةنحإلا )10
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 هج مدل

 هللا افع :لاق . برلا ٌرفغتسأو ؛بنذلاب ' ”)ءوبأ  نينمؤملا ريمأ اي :لاق "04ىَتْخَي

 تَكَش اذإ فرصنآ 2. ك”نع

 :يروثلا نايفس وبأو روصنملا

 . هللا دبع ابا ينظع :لاق هيلع لخد املف .ّيروُثلا نايفّس ىلإ رفعج وبأ لسرأو

 . اباوج روصنملا هل دجو اف ؟تلهج اهف كظعأف َتَملَع اهف َتْلمَع امو :لاق

 :ةفيلخلل لماعو رضنلا وبأ

 ابأ هل لاقف ,ةفيلخلل لماع ىلع هللا دبع نب رمع يلوم ملاس رضنلا وبأ لخدو

 اف ءاهذافنإ نم ادب دجن الو ءاهيفو اهيف ةفيلخلا دنع نم بتك انيتأت اَنإ ءرضنلا
 اهّيأف ؛ ةفيلخلا باتك لبق ىلاعت هللا نم باتك كاتأ دق ؛رضنلا وبأ هل لاق ؟ىرت

 . هلهأ نم تنك تعبتا

 نب مكحلا ىلإ بتك ًادايز نأ .ّيبعشلا نع شمعألا هاور ام لوقلا اذه ريظنو

 نأ ينرمأي لإ بتك ةيواعم نينمؤملا ريمأ نإ : "'ةفئاصلا ىلع ناكو ؛يرافغلا ورمع
 ىوس ام مسقاو ] ةضف الو ًابهذ سانلا نيب مسقت الف ءءاضيبلاو ءارفصلا هل يفطصأ

 نأ ول هللاو .نيئمؤملا ريمأ باتك لبق هللا باتك تدجو ينإ » :هيلإ بتكف [ كلذ

 يف ىدان مث « اجرخم اهنم هل لعجل هللا ىقتآف دبع ىلع '""ًآقتر اتناك ضرألاو تاومسلا

 . ءيفلا نم هل عمتجا ام مهيف مسقف سانلا

 'يمشلاو يرصبلا نسحاو ةريبه نبإ

 يذلا نإف ايف ام قع اهبف كلما دع نب ديرب دنع رم انت بن يق ريس

 .فرتعأو لمحتأ :ءوبأ )١( , عع ةيآلا هط ةروس )١(

 .نييبتلاو نايبلا يف ةلمكتلا (؛) . فيصلا يف ةازغلا :ةفئاصلا (")
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 ,كدنع اذه :نسحلا هل لاقف ؟يمد ىلع تيشخ اهذفنأ مل نإو .هللا طخس تقفاو

 دبع تنأ امنإف ءدّدسو براق :هل لاقو يبعشلا هل قّقَرَف هلأسف .زاجحلا هيقف ّبعشلا

 اي :نسحلا لاقف ؟ ديعس ابأ اي لوقت ام :لاقو نسحلا ىلإ ةريبه نبا تفتلا مث ءرومأم

 نم كغعنام هللا نإ «ةريبه نب اي . هللا يف ديزي فخت الو ديزي يف هللا فَخ «ةريبه نبا |

 ,قلاخلا ةيصعم يف قولخل ةعاط ال «ةريبه نب اي .هللا نم كعنمي ال ديزي نإو ديزي

 هللا باتك قفاو [مف .ىلاعت هللا باتك ىلع هضرعأف ديزي هيف كيلإ بتك ام رظناف
 باتكو .ديزي نم كب ىلوأ هللا نإف ؛هذفنت الف هللا باتك فلاخ امو «هذفنأف ىلاعت

 خيشلا اذه :لاقو نسحلا فتك ىلع هديب ةريبه نبا برضف . هباتك نم كب ىلوأ هللا

 : يبعشلا لاقف ؛ نيفلأب يبعشللو «فالآ ةعبرأب نسحلل رمأو .ةبعكلا برو يقدص

 'يبعشلا امأو .اهقّرف اوعمتجا (لف ,نيكاسملا ىلإ لسرأف نسحلا امأف . انل ققرف انققر

 . اهيلع ركشو اهلبق هنإف

 :ديزي فالختسا يف فنحألاو ةيواعم

 . ديزي فالختسأ يف هرواش نيح ةيواعلا سيق نب فنحألا لوق :اذه ريظنو

 كانبذك نإو ,كانطخسأ كانقدص نإ :لاقف ؟لوقت ال كلام :لاقف ءهنع تكسف

 ..تقدص :هل لاقف ! هللا طخس نم انيلع نوهأ نينمؤملا ريمأ طْخّسَف هللا انطخسأ

 :ةيواعم ىلإ ءادردلا يبأ باتك

 سانلا طخّسب هللا اضر سمتلي نم هنإف . دعب امأ :ةيواعم ىلإ ءادردلا وبأ بتكو

 . سانلا ىلإ هللا هلكو هللا طخسب سانلا اضر سمتلا نمو ,سانلا ةنوؤم هللا هافك

 :ةيواعم ىلإ ةشئاع باتك

 هللا طخاسمب لمعي نم هنإف دعب امأ :ةيواعم ىلإ اهنع هللا ىضر ةشئاع تبتكو

 . مالسلاو . هل ًاماذ سانلا نم هدماح ٌرصي
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 :عبرأب هحصن حصانو ماشه

 امو :هل ليق .عبرأب ماشه دنع نم ًاموي يرهزلا جرخ :لاق ينئادملا نسحلا وبأ
 تاملك عبرأ ينع ظفحا .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ماشه ىلع لجر لخد :لاق ؟نه
 قثت ال ٌةَدع َنَدَعَت ال :لاقف . نهتاه :لاقف . كتيعر ةماقتساو ككلُم حالص نهيف
 ناك نإو ىّقترملا كنَّرْعَي ال لاق . ةيناثلا تاهف ةدحاو هذه :لاق . اهزاجنإب كسفن
 قتاف ءازج لابعألل نأ ماعاو :لاق . ةثلاثلا تاه :لاق . ارعو ُرَدَحْتمْلا ناك اذإ الهس
 . رذح ىلع نكف ْتاَنَغَب رومألا نأ ملعاو :لاق . ةعبارلا تاه :لاق . بقاوعلا

 «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نم ةءاربلا ىلع سانلا عيابي ةفوكلاب ةيواعم دعق

 ىلإ تفتلاف !ماتوم نم أربتن الو مءايحأ عيطن . نينمؤمل رمأ ١ 1 لج هل لاقف

 :ريبزلا نبا يف ثراحلاو كلملا دبع

 لوقي ناك ام :ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلل ناورم نب كلملا دبع لاقو
 نب ىجحي هل لاقف . اياذك ناك ام :لاقف ؛ ريبزلا نبا ينعي  ؟اذكو اذك ين باذكلا

 بجنأ يهف تكسا : :كلملا دبع هل لاق . ماعت يتلا يه : لاق ؟راح اي ِكَمَأ نم : مكحلا
 . كَمَأ نم

 :يرهزلاو كلملا دبع نبا ديلولا
 لهأ هب انثّدحي ثيدح ام :هل لاقف .كلملا دبع نب ديلولا ىلع يرهزلا لخد

 ةيعر ًادبع ىعرتسا اذإ هللا نأ اننوثدحي لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي وه امو :لاق ؟ماشلا
 ٌةفيلخ ىبنأ ,نينمؤملا ريمأ اي ٌلطاب :لاق . تائيسلا هل بتكي ملو تانسحلا هل بتك
 :دواد هيبنل لوقي هللا نإف :لاق . ةفيلخ ين لب لاق ؟ ين ُريغ ةفيلخ مأ هللا يلع مركأ
 عبتت الو قحّلاب سّنلا َنْيَب ْمُكَحاَف ضزألا يِف َةَفيلَخ كاَبْلَعَج ان ُدْواَد اي
 ٌديِدَش ُباَذَع مُهَل هللا ليبس ْنَع نوَلْضَي نذل نإ هللا ليبَس ْنَع َكَّلِضُيَف ىَوَهلا

 0عا/



 ةفيلخب كنظ اف ؛ةفيلخ ينل نينمؤملا ريمأ اي ديعو اذهف 154 باَسجحلا َمَْي اوُسَن اَمَب

 . اننيد نع اننورغُيل سانلا نإ :لاق ؟ يبن ريغ

 : 4للل دبعو راسي نبا نيب

 يال نال فنك را اذه نم تجرخ يفأ ُتددو و :ب باطخلا نب رمع لاق

 ا"!دقّدلا ةَعيَرج الإ هنم تلفأ اهف !ُتْيَّذُك َوأ : :تلقف . تبذك : لاقف

 ةروسم ا

 . (راختسا نم يقش الو ءراشتسا نم مدنام 0 2 يبنلا لاق

 : ىلاعت هللا مالك نم

 « يأرلا يف هنود وه نم ةرواشمب مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو

 . "هللا ىَلَع ْلَكَوَتَف تَْرَع اًذإَف ؛رْمألا يف مُهرواَشَو :لاقف

 :دادترالاب تمه امل فيقثو نابثع

 ء« يصاعلا يبأ نب نامثع اوراشتسا لَ هلع ينلا توم دعب دادترالاب فيقث ْتِّمَه املو

وأو امالسإ برعلا رخآ اونوكت هل مه لاقف ؛ مهيف اعاطم تاكو
 مهعفنف ؛ ًادادترا مه

 :لاقف ؟هب ًارارضإ دشأ اهيأو فلل ًادييأت دشأ رومألا يأ : ءاكجلا ضعب لئسو

 .تّبثتلا نسُحو ءرومألا ةبرحتو «ءاملعلا ةرواشُم :ءايشأ ةثالث هل ادييأت اهدشأ

 )١( شيعلا يفكي يذلا ريسيلا :فافكلا (؟) . ١ا/ ةيآلا ص ةروس .
 )( نقذلا نم ةعيرجلا برقك هنم برق توملا نأ يأ هيلع فرشأ دقو فلتلا نم ان نك برضي لثم .

 ) )4ةيآلا نارمع لآ ةروس ١61 .
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 . ةلجعلاو ,نواهتلاو ,دادبتسالا :ءايشأ ةثالث هب ارارضإ اهدشأو

 : مكحو مكح نيب

 حصانلا هب لوقي امب تلق دقل :هل لاقف . هنم هلبقف يأرب كح ىلع مكح راشأو

 وه ام هنم قافشإلا كّرحيو .هرْغَوب هلهسو ّرمب همالك َولُخ طلخي يذلا قيفشلا
 يف ّكَشُي ال نَم دنع نم هردصم ناك ذإ ؛ هتلبقو حصنلا تيعو دقو .هريغ نم نكاس

 ءاحضاو ًاقيرط ريخلا ىلإ هللا دمحب تلز امو . هبيج حصْنو هبيغ ءافصو هتذوم

 . انب ًارانمو

 : ريطفلا يأرلا يف يبسارلل

 هللاب ذيعتسي ناكو .' " طفلا يأرلاو مايإ : لوقي يبسارلا بهو نب لا دبع ناكو

0 

 : خيشلا يأر يف يلعل
 دهشم نم نسحأ خيشلا ّيأر :لوقي هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناكو

 . مالغلا

 :هنبا يصوي ةريبه نبال

 . ريطفلا يأرلاو ىوهلاو كايإو « ريشُم لوأ نكت ال :لاقف هدلو ةريبُه نبا ىصوأو
 يف هللا فخو .جوجل ىلع الو نوكسم ىلع الو دغو ىلع الو ] دبتسم ىلع نريشت الو
 . ةنايخ هنم عاتسآلاو ,مؤل هتقفاوم ساهلا نإف ي/ عريشتسملا ىوه ةقفاوم

 .رصبتلاو لابعإلا نود هب لّجعملا يأرلا : ريطفلا يأرلا )١(
 . هصرفلا تاوف دعب حنسي يذلا :يربدلا يأرلا (؟)

 . ظحاجلل نييبتلاو نايبلا نم ةلمكتلا (©)
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 | :برظلا نب رماعل

 ' مايإو ءرمتخي ىتح بغي يأرلا اوعد :لوقي برعلا مكح برظلا نب رماع ناكو

 . هيف تّبثتلاو يأرلا يف ةانألا ديري . ريطفلا يأرلاو

 :يأرلا يف بلهملل

 . هرصبُي نم نود هكلمي نم ديب يأرلا نوكي نأ ةّيلبلا نم نإ :لوقي بّلهملا ناكو

 :مزحلا يف يّسبعل
 انيفو لجر فلأ نحن :لاق ؟مكباوص رثكأ ام : سبع نم لجرل ليق :لاق يبتعلا

 :رعاشلا لاق

 حابصإب آلإ يِلَجْنَي ال ليللاو هناوج ٌدوسُم ليللاك يأرلا

 حاّبصم ةوض ُدَوْرَت كيأر حابصم ىلإ لاجرلا ءارآ حيباصم ٌممْضْأف

 :هيلع ةفيلخلا طخس دعب ىلعألا دبع نب هللا دبع

 ةفيلخلا ىلع لخاد لوأ وهو ىلعألا دبع نب هللا دبع ىأر نم ينربخأ :لاق ىبتعلا

 :يل لاقف ,برجألا ٌريعبلا ىقتُي امك يقتُيل هنإو هتيأر مث :لاق . هدنع نم جراخ رخآو

 مهئارو نمو ءانتينالع انم اولبقي ملو ءانتريرس يف ٌموقلا انمهّتا .قارعلا اخأ اي

 . ِلَدَع مكح انئاروو

 :ةمايلا لهأ يف عيبسل

 عاقيإ دعب ةماهلا لهأل عيبس لوق .لبقي ملف هيلع ريشأ نميف ليق ام نسحأ نمو
>. 



 مكتأبنأ دقل هللاو امأ ''"'.دومثو داع َتَدِعَب اك مكل ادعي «ةفينَح يب اي :مهب دلاخ

 ١ متينتجاف ةحبصنلا مت ميِبَأ مكنكلو ؛ُهَْيَغ رصبأو هَسرَج عمسأ ينأك .هعوقو لبق رمألاب

 سأيلا مكنم ترعشتسا ,ملحلا نوهفّسّتو حيصنلا نومهتت مكتيأر ان ينإو . ةمادنلا

 مكلهمأ دقلو ا"'.ةّرغ ىلع عذَخأ الو ةبوتلا هللا مكعنم ام هللاو . ءالبلا مكيلع تفخو

 يفو ٌمحبصأف «مريغ هيف متنأ امب ىنعُي امنأك متنكو ,ظوعوملا نهوو ظعاولا لَم ىتح
 مككاله نم يدي يف حبصأو ؛ةمادنلا ىتحيصن نمو « قيدصتلا يبيذكت نم مكيديأ

 . نومأم ريغ ىقب امو «دودرم َريغ تاف ام حبصأو . عزجلا مكّلذ نمو ,ءاكبلا

 :ىنعملا اذه يف ّئماطقلا لاقو

 اعامتسأ هلم َةَّرَم كديزي امم كيلع قيفشلا ٌةيصْعَمو

 اعابنا هعّبتت نأب سيلو هنم تلبقتسا ام رمألا ريخو

 اعارس مهيواغ رج ام ىلإ الإ سانلا تيأر امو كاذك
 .0 .٠ .٠  506 َّ 5ب - 0

 اعاصملا قدص نم لوبئتحيو اوكرتسا نم لوزمعي مهارت

 . ءاسنلا عم دوعقلا ريثك الو مع يعار الو اكئاح الو املعم رشتست ال :لاقي ناكو

 لفط ىلإ ودغيو ىشنأ ىلإ حوري 2نم دنع يأرلاو لقعلا ىَجرُي فيكو

 . اهءاضق ديري ةجاح بحاص رواشت ال :لاقي ناكو

 بقاحلا الو فنملا هطغض يذلا وهو :قزاح الو نئاحخا يأت ال :لاقي ناكو

 وف دعب يأرلا يف ديو
 اردقلا بتاع ٌرمأ تاف اذإ ىتح هتصرفل ٌعايضم يأرلا زجاعو

 .ةلفغلا :ةزغلا (5) ١ .مكل كالملا يأ :مكل ًادعب (1)
 .فيسلاب ةدلاجملاو ةلتاقملا :عاصملا عز

11١ 



 :فلؤملل رعش

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 يِصْعَم حصان َلوأ تنك اَم اهتيصّعو يتحيصن تعمّس نئاق

 :مهب قوط نب كلام عاقيإ دنع بلغت ينب يف بيبح لاقو

 "محق يف يلا ْنْيق خفني ناك ول ًةرمْغَمو ًاحفص كلام مكلأي

 رارسألا طظفح

 . كريغ ردص نم كرسل ٌمَسْوُأ كردص :ءابكحلا تلاق

 . كمَد ُكْفَس هئاشفإ يف ناك اَتر هنأ نونعي . كمد نم كّرم :اولاقو

 :فسوي نب جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتكو

 اَحيصت حيصت لُكل إف كيلا آلإ كّرس شفت الو

 ا” اًحيحَص ًايدأ َنوكرتي ال ل اجرلا ةاوغ تأ ىلإو

 . كقيدص هيلع علطت الف َكْوُدَع نم هّمتاك تنك ام : ءاركحلاتلاقو

 قيضأ تنك يفأل ؛ هتَمّلف هاشفأف ًارس الجر تعدوتسا ام :صاعلا نب ورمع لاقو

 . هاشفأ نيح هايإ هتعدوتسا نيح هنم ًاردص

 :رعاشلا لاقو

 قيضأ ّرسلا عدوتسُي يذلا ردصف -هسفن ّرس نع ءرملا ردص قاض اذإ

 :بارعألا ضعبل

 .ربختسملل فلحأو ربخملا دحجأ :لاق ؟رسلل كناتك فيك :يبارعأل ليق

 .دادحلا :نيقلاو ,مكنع رّصقي :مكلأي )١(

 . سانلا ضارعأ نوقّرمي ةاوغلا ّنأ ديري ءدلجلا :ميدألا (م)
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 . ربق الإ هل يبلق ام :لاق ؟رسلل كناتك فيك :رخآل ليقو

 ءاشفإو ,كولملا يف حدقلا :ءايشأ ةثالث الإ ءيش لك لمتحت كولملا :نومأملا لاقو

 ٠ . مرحلل ضّرعتلاو .رسلا

 ؟هب كثدحأ الفأ ءاثيدح لإ ّرسأ نينمؤملا ريمأ نإ :هيبأل ةبتع نب ديلولا لاقو

 [ ")هيلع رايخلا ناك هاشفأ نمو ] هل رايخلا ناك هرس متك نم هنإ يب اي ءال لاق

 . اكلام تنك نأ دعب اكولمم نكت الف

 :هيريزو راشتسا مجعلا كولم نم كلم

 كلملل يغبني ال :امهدحأ لاقف .هيريزو راشتسا مجعلا كولم ضعب نأ جاتلا يفو

 ردجأو .يأرلل مزحأو ءرسلل َتَوْمَأ هنإف ؛هب ًايلاخ الإ ًادحأ اّنم ريشتسي نأ

 قّتوُأ دحاو لجر ىلإ ّرسلا ءاشفإ نإف '''؛ ضعب ةلئاغ نم انضعبل ىّقعأو «ةمالسلاب
 امب ْنِهَر دحاولا نأل ؛ةعامج ىلإ هئاشفإك ةثالث ىلإ هءاشفإو .,نينثا ىلإ هئاشفإ نم

 دنع رسلا ناك اذإف . هيف ةوالع ثلاثلاو . ّنهرلا كلذ هنع قلطم يناثلاو .هيلإ يشفأ

 كلملا ىلع تلخد نينثا دنع ناك نإو .ةبهرو ةبغر هرهظُي ال نأ ىرحأ ناك دحاو

 نإو ءدحاو بنذب نينثا بقاع |هّبقاع نإف . ضيراعملا نيلجرلا ىلع تعستاو « ةهبشلا

 هل بنذ الو (هدحأ نع وفعلا ناك |مهنع افع نإو مرج ةنايخب ًائيرب مهتا امهمهتا

 . هعم ةجح الو رخآلا نعو

 :رسلا يف ةعيبر يبا نب رمعل

 :ةعيبر يأ نب رمع لوق رسلا يف ءارعشلا تلاق ام نسحأ نمو
 ىلْهَأ ةّبقر يذ َرْيَغ ُثَدَحَتف امنإ :رتسلا بناج تَحْرَأو تلاقف

 يلم هليْخَي سيل يّرِس نِكَلِو بُقَرَت نم مهل يب ام :اه تلق
 )١( رابخألا نويع نم ةلمكتلا .

 دقحلاو َرْشلاو ةكلهملا : ةلئاغلا (؟) .
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 : يفقثلا نجحم وبأ لاقو

 هترثكو يلام نع َسانلا يلأست ال

 ضرع ْنَع ءالجَنلا ةَنْعّطلا نَعْطَأ ْدَق

 :وجبي ةئيطحلا لاقو

 ارس تغدرتسا اَذِإ ًالاَْرغأ

 يِقّلُخ نعو يِسْأَب نع َسانلا ٍلئاسو

 (") قتلا ةَبرض هيف ّرّسلا متكأو

 انيثدحتملا ىلع ًانوثاكو

 نذالا

 :هبجاحو دايز نيب

 6 ب س ب ر م «تاتويبلا ىلع :لاق ؟سانلل ُندأات فيك :نالْجَع هبجاحل ٌدايز لاق

 نّمو :لاق . مهب هللا ْأَبعَي ال نَم :لاق ؟رَخْوُت نمف :لاق . بادآلا ىلع مث .نانسألا

 . ءاتشلا يف فيصلا ًةوسكو فيصلا يف ءاتشلا ةوسُك نوسّبلي نيذلا :لاق ؟ مه

 :نذآلا نع هدعب يف ةبتع نب ديعسل

 ؛ ًابناج سلج نيطالسلا نم ٍدحأ باب رضح اذإ نيصُح نب ةبتُع نب ديعس ناكو

 ىصقأ نأ نم ٌريخ ديعب نم ىعدَأ ْنآل :لاق ؛كَدْهُج نذآلا نم دعابتتل كنإ :هل ليقف
 : "!لاق مث . بيرق نم

 يلرتَمو دالبلا يف يريسُم ْنإو

 حبار ةراحت موق هّدذع دقو

 :رخآ لاقو

 ًاردابت نوعرسُي ًاسانأ تيأر

 ًةنازر نونكاس ٌسولج نحنو

 بّرقأ مل اذإ ىصقألا لزنملا وه

 بّبحتلا ءاغتبا ىنيد الو ىقالَخ

 اًعيصإ كباب ُباوبلا حتف اذإ

 ا" اعمجأ بابلا حتفي نأ ىلإ ًايلحو

 )١( .ثيرح نب ثيعبلل :رعشلا (؟) . ةعساولا :ءالجنلا ١ ةسامحلا رظنا « .

 ) )8«نييبتلاو نايبلا رظنا » رذنملا نب نيصحلل رعشلا .
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 :كولملا ىلع لوخدلا يف ثعشألا نباو ةيواعم نيب
 نذأ مث 5 «فنحألل نذأف .ةيراعم بابب ثعشألا نب دممو سيق نب فنحألا فقوو

 هَّمَع ةيواعم هآر الف . هلبق لخدو فنحألا مدقت ىتح هتيشم ف عرسأف .ثعشألا نبآل

 لخدت نأ ديرأ انأو كلبق هل تندا م ينإ هللاو :لاقف هيلإ تفتلاف .هقتحأو كلذ
 نم هدجي صقنل الإ هوطخ يف ٌدّيرتُم ديزي الو ,مكبادآ ىلن مرومأ يلن امك انإو .هلبق
 . ةسفن

 "'يشاقرلا ماره لاقو
 ماوقأ نيب ٌةاِيَح باتعلا يلو ةلفلغم يّنع عّمسم ابأ ْعِلْبأ
 ىمادق باوُبألا اوُجلي ْنأ قحلا يف محل نوكي ام ًالاجر لبق تمدق
 ماّدلا لزنَم نم ٌمُهَدعِبأو ىبرُق مهّيرقأ تنك ٌربقو ريق دع ول
 (9 ماوقأب اهوُلذأ كرصق بابب تضَرَع ٌةجاح ام اذإ تلعَج ىتح

 هنذآ يف ةيواعل

 ؟ هيلع امو :لاق . سانلا هوجو ىلع نذإلا يف هفراعم مدقي كنذآ نإ :ةيواعمل ليق
 يذ بيسح لجر يف فيكف ؛'””لوكّصلا لمجلاو روقعلا بلكلا يف عفنتل ةفرعملا نإ
 ؟ نيدو مرك

 : دارملا ىلإ لوصولا يف ءاركحلل
 لمتحجيو ةفنألا هسفن نع يقليف ناطلسلا باب ىلع دحأ بظاوُي ال :ءامكحلا تلاقو

 . هتجاح ىلإ لصو الإ ظيغلا مظكيو ىذألا

 .هل َحَتْفُي نأ كشوي بابلا عّرَق نمدأ نم : اولاقو

 . سورعلا جات بحاصو ظحاجلاو ةبيتق نبا نيب ريبك فالخ تايبألا هذه ةبسن يف )010(

 . مهب عفشتسأ :م اوقاب اهولدأ (؟)

 . سانلل يذؤملا :لوئصلا (؟(
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 : "'!دعاشلا لاقو

 اَجَّلَف دق قزرلا ماهسب هّتبصأ ةتوطخ قزرلا يف ترّصق ىّبف نم ك

 ا'"اجتترا املك اهنم قتفي ربصلاف اهكلاسم تّسنا اذإ رومألا نإ

 اجرف ىرت نأ ربصب تنعتسا اذإ ًةبلاطم تلاط نإو ْنِسأِيت ال

 "اجلي نأ باوبألل عرَقلا نمْدُمو هتجاحب ىظحي نأ رْبصلا يذب َقلْخأ

 :حورو لجر نيب

 دقل :هل لاقف ؛روصنملا باب دنع سمشلا يف ًافقاو متاح نب حْوَر ىلإ. لجر رظنو

 . لظلا يف يسمولج لوطيل كلذ :لاقف . سمشلا يف كفوقو لاط

 :ديمحلا دبع نب نسحلاو لجر نيب

 «نايلس نب دمخ باب ىلع سانلا محازُي ديمحلا دبع نب نسحلا ىلإ رخآ رظنو

 :لاقف ! اذهب ىضرُي كلثمأ :لاقف

 اهنيهُي ال يذلا َسْفَّنلا مركُي الو مهب اهمركأل يبسفن نهل نيهأ

 :دنهلل مالك نم

 ,مهدعبل مهدعبي الو مهئابآ برقل سانلا بّرقي ال ناطلسلا نإ : دنهلل باتك يفو

 . هرضل بيرقلا دعبُيو ءهعفنل ديعبلا بّرقُيف ءمهنم لجر لك دنع ام رظني نكلو

 يذلا يزابلاو ,يفن هريض لجأ نمف ءرواجم تيبلا يف وه يذلا ْدَرْخلاِب كلذ اوهّبَشو

 . ينلقأ هعفن لجأ نمف «يشحو وه

 :نذأتسمو 2ع ينلا نيب

 : همداخل هيَ يبنلا لاقف ؟جلأأ :لاقف تيب يف وهو ِهَنِلَِم ىنلا ىلع لجر نذأتسا

 ؟ «لخدأأ ,مكيلع مالسلا :لوقي هل لقو ناذكتسآلا همَّلَعَف اذه ىلإ جرخا

 )١( كلذ يف فالخ ىلع ريشب نب دمحملو ,درب نب راشبلرعشلا اذه بسني .
 لخدي :جليو ءردجأو ىرحأو نسحأ :قلخأ (*) . لفقأ :جترأ (؟) .
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 . «عجزاف الإو كل نذأ نإف ,ثالثناذئتسالا »: هِي ينلا لاقو

 ةثلاثلاو «ةرماؤم ةيناثلاو ءْنْذِإ ىلوألا . هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 . عجري نأ امإو اونذأي نأ امإ «ةمزع

 باجحلا

 : هبجاحو دايز

 يدانملا اذه : عبرأ نع كتلزعو قباجح كتيلو يلإ ,.نالجع اي :هبجاحل دايز لاق

 ال ليللا قراطو .هيلع كل ناطلس الف ينع هبجحت ال ,حالفلاو ةالصلا يف هللا ىلإ
 هنإف '”رغثلا لوسرو ؛ةعاسلا كلت هب ءاج ام. ًاريخ ناك ولو ,هب ءاج ام رشف «هّبجحت

 «ماعطلا بحاصو , يناحل يف تنك نإو لع هلخذأف ,ةنس لمع دسفأ ةعاس أطبأ نإ
 . دَّسَف هئيخست ديعأ اذإ ماعطلا ناف

 نيملسملا حلاصم ضعبب لغتشآ دقو نافع نب نامثع بابب نايفس وبأ فقوو
 بابب فقت نأ ىرأ تنك ام نايفس ابأ اي :هيرغُي نأ دارأو لجر هل لاقف ؛هبجحف
 . ىنبجحيف هبابب فقأ نم ىموق نم تمدع ال :نايفس وبأ لاقف ,كّبجحيف يرضُم

 :ةيواعم بابب ءادردلا وبأ

 مَقَي كولملا باوبأ َشْعَي نم :لاقف ؛هبجحف ةيواعم ىلع ءادردلا وبأ نذأتسا

 لأس نإو بيجأ اعد نإ .ًاحوتفم ًاباب هبناج ىلإ دحي ًاقلغُم ًاباب دحي نمو .دعقيو
 . ىطغأ

 :قارولا دوم لاق

 بغار وأ ةجاح بلاط لك نم اونّصحتف مهروصق كولملا داش

 ا"ابجاتلا هجو حْبُق يف اوقّرنتو اهّرعل ديدحلا ٍباوُبَأب اًولاغ

 )١( ءادعألا لباقم هريغ وأ لبجلا يف ةجرفلا :رغثلا .

 اوغلاب يأ :اوقونتو ةالاغملا اورثكأ :اولاغ (؟) .
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 بذاك دعوب هوقلت جار مهيلع لوُخُدلل َفّطلَت اذإف

 بلاط نم ًابلاط ةّعارضلا يِداَب 6 نكت الو كولملا كلم ىلإ بنطاف

 :باجحلا يف نافه يبأو ماسم نب ديعس نيب

 لصو املف .يبابب ًامايأ نافه وبأ '"ربغف «ةينيمرإب ًايلاو تنك :لاق ءماسم نب ديعس

 بارتلا ّفّس نأ اوملع ول ًاماوقأ فرعأل ينإ هللاو :لاقو نيطامسلا نيب ًامئاق لّثَم لإ

 قيقر شيع نع هزنتلل ًاراثيإ مهقامرأل ةكْمُم هولعجل مهبالصأ دوأ نم قي

 ام الإ كنع ينينثي ال هللاو هنإ . ةفطعلا يطب «ةبثولا ديعبل ينإ هللاو امأ . ىئاوحلا

 هللاو ؛ ًادعبم ًارثكُم نوكأ نأ نم ّملإ ٌّبَحأ ارم ًالقُم نوكأ نألو .ينع كفرصي

 راص دق يذلا رمألا اذهو ؛هنم ٌرثكأ نحنو الإ ًالام الو .هطبضن ال المع لأسن ام

 نإ ريخف ًاريخ ْنِإ ؛ًاثيدح هللاو اوسمأف .كريغ يدي يف ناك دق كيدي يفو كيلإ

 نإف ,باجحلا ليهستو بناجلا نيلو رشبلا نسحب هللا دابع ىلإ ٌببحتف .رشف ًارش

 ىلع هللا ءادهش مهنأل .هضغبب لوصوم مهضغُبو هللا بحب لوصوم هللا دابع ّبَح

 . هليبس نع جوعا نم ىلع هؤابقرو .هقلخ

 :ناك دبع نباو رهسم يبأ نيب

 تبتكف «ينبجحف ناكدبع نب هللا دبع نب دمحم رفعج ابأ تبت :لاق رهسم وبأ

 :هيلإ

 ٌبَجُحلاو ٌراتسألا يل كيلع ْنَدأت مف سمأ ٍملسَّتلل كسبتأ يتإ

 ٌبدألاو ٌملعلا الإ در ام هللاو الو قرأ مل ينأب تملع دقو

 :لاقف «ناكدبع نبا ينباجأف

 "بدأ هلاَق اهفو سْوأ نبا لاق امك تلقل ىنسُحلاب تأفاك تنك ول

 (ٌبجتمت نيح جرت ءامسلا نإ آلم كنع صقُمب باجحلا سيل

 . جاجوعالا :دوألا 00 ا : ربغ 010(

14 



 :هنع بجح هتصاخ نم لجرو روصنم نبا

 ' :هيلإ بتكف ؛هنع بجُحَف هتصاخ نم ٌلجر روصنم نب دم بابب فقو
 ةّبِجاح انأ يذلا بابلا نَع َتبحُح امدعب َنذإلا بلطأ باب يأ ىلع

 كل نوكت :هل ليقف ,«نذإلا بلطف نييمشاملا ضعب باب ىلإ ةيهاتعلا وبأ فقو
 ش 1 :لاقف .ةدوع

 ماظل يّنإ مويلا دعب تدع نثل
 ةجاحب كيلإ يداغلا رفظي ىتم

 ٌمراكملا يغب ُتيَح يهجو فرصأس
 ؟منان كفصنو ٌبوجحم كفصنو

 :لوقي ثيح يباتعلل ىنعملا اذه ريظنو

 ًارارم مالّسلل كانبتأ دق

 بلَلاب كراتتسا يف تنأ اذإف

 رازملا كاذب اّنم نم ريغ

 راهتلاب انلاح لشم ىلع ل

 :هنع بجح لجرو فلدوبأ

 اهلصوأو ةعقر يف فّطلتف .هيلإ لصي ال انيح هب ماقف ءْفّلُد يبلأ بابب جر فقو

 : اهيف بتكو ءهيلإ

 : هباجأف

 لام ليلق ميركلا ناك اذإ

 تاِجَحُم كولملا ُباوبأو

 :باجتلا يف ىئاطلا بيبح لاقو

 ُهنذإ ماد ام بابلا اذه كٌّرتأس

  ًادّمعتم هتأي مل نم باخ اف

 ءيرمأ ديب انقازرأ تلعج الو

 ًاعضوَم كدنع نذإلل دجن مل اذإ

38 

 ؟ مثللا ىلع مركلا لضف اف

 باجحلاب لّثعت ٌرذعي ملو
 يباب َباَجُح نمظُعتسَت الف

 اليلق نيلي ىتح «ىرأ اسم ىلع
 الوصو هنم لان دق نم زاف الو

 ًالوخُد لاتُي نأ نم هباب ىمح

 اليبس ءيجملا كرت ىلإ اندجو



 . ةققشتم : ةرطفنم 0(

 . عرسملا :ذغملا (ع)

 :راطعلا ركب وبأ دشنأو

ي تلدبتسساو كئافَو نع تلح دق كلام
 هردك ةميش و ورمع ا

 الو باسحلل نوّجرت متن

 ةفرعم كيدل يهجو ناك دق

 :هريغ لاقو

 ٌؤورما يننأ ال ؛ ؛ يلستلل كتيتأ

 ًامّرْعُم كبابب ًاباوب تيففلأف

 لماع ءرملا ُبجاح :موق لاق دقو

 :ءيناه نب نسحلا لاقو

00 

 ركل نم ًاباب ىَحْضأ مويلاف

 كلئان بابسأ كينايتإب ُتْدَرَأ

 ")ل لئاضف نم ُهَتدَطو يذلا مدهب

 كلماع ةنايخ رْذحاف ؛ هضرع ىلع

 باجح لضف َنودف ققرت ل  ضفلا ىلإ ٌدفملا بكارلا اهيأ

 !بارتلا الإ كيدي يف لهف ل ئففلا ىلإ تلصو دق َكّبَه ُمَعِنو

 :يدادغبلا دوم وهو  رخآ لاقو

 آلإ كيلإ تلخد اك تجرخ

 : يلاتعلا لاقو

 باجح ههبشي سيل كّباجح

 ايانملا درو نم ُمون كمونو

 :هريغ لاقو

 اريسي ادغ نيديلا يف كريخو

 اًريثك يْمُخ يف ٌراص ًاباَرَث

 باحّسلا ههبلطم نود كريخو

 باييإ ايندلا ىلإ هل سيلف

 يناري ال ٌةنأك يفاريو

وق تيسرأو هتمعد :هتدطو 0
 . هدعا



 :هريغ لاقو

 ةجاح يف ُهانيتأ ام اذإ
 ف 3و ريا م

 بجاح هنود بجاح هل

 :ركسعلا باتك ضعبو ريشب يبأ نيب

 بصقلاب هل عاقرلا انعفَر

 ""بجتحُم هبجاح ٌبجاحو

 هعفري مل نم نإ :هيلإ تبتكف ءركسعلا باتك ضعب ينبجح :'''ريشب وبأ لاق
 . ةقيلخلا هذه نع كب بغرأو «ةلزنملا هذه نع كعفرأ انأو ,باجحلا هعضي مل نذإلا

 ؛ هنكمأ «ةفيلخلا باجح لواحو .رْغص وأ هردق مظع ,كلزنم ف ماق نم لكو

 . ةلزنم ىندأو ةروص حسبقأ يف اهرت مهفلا نيعب اهيلإ رظناو لاحلا هذه لّمأتف
 :هبر دبع نبال

 ُهَّقح مظعت ةرملا يتأت تنك اذإ

 ٌةحار رجهلا يفو لادبأ ساّنلا يفو

 هسفنل ناوطا ىضري اًءرما نإو

 :رخآ لاقو

 هئسام ودبت هيف

 )١( ينامعلل بوسنم كانه تيبلاو «برألا ةيابن يف اذك .

 عسوأ رجلاف قحلا كنم لهجيو

 عنقم كيتاوي ال نّمع سانلا يفو

 ا"'هنشأ فنألاو فنألا عدجب يرَح

 اكبئاَرَض ٌوْلُح دجام

 ةبجاح عرم ا ةحجو ْنِإ

 ةبياعم ودبت هبو

 . ريسيلا وبأ لوصألا يفو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلوم مزار ريشب وبأ وه (؟)
 . هبحاص ماغرإو هعطق :فنألا عدج (1)

 . هاياجس : هيئارض (4)

 الا



 نبا لخدأو بجاحلا هبجحف بهو نب نايلس باب ىلإ رَكَبو «لمجلا نيسُح دشنأو
 :هيوذمحو ةوعس

 هيجو كانه هجو نع الف خ  يّشلا نَع انّبجُح نكل يرمعّلو
 نا ٌماطل ةلوح يذلا ر ْنَنَلا هفاتلا هماعط نع االو ال

 هيومتلاو قيربتلا كاذو خ - سملاو فّسخلا نع هب انبجُح لب

 هيْرَجَي اذإ انع رّيخ لك ًاّظف كل ًابجاح هللا ىّرجَف

 ِهوُجوْلا كلت حبّقب يحابص نم يتأت دق َةلاَذَن يحْبم نإ

 :بتاكلا بهو نب نسحلا يف يدادغبلا دمحم نب دمحأ لاقو

00 8" . 00 
 'ريخو مرك نم هيف اَمَعو بهو نب نسحلا نع بنتسمو

 ريبخ ىلع تطقس هل تلقف يملأعب هرّبخأ نك يناتأ

 روتّسلا ءاخزإ َيثك ٌةارأ يأ ريغ ْبَّدهملا لِجرلاَّوه

 رورّسلاب ولخَي نيح نّيسُح هاتف هيتْعُي ام ٌرثكأو

 "”«روكذلاب عرقُت ضْيبلا ليلص ٍرْجَح ْلْهأ عمسأ ٌحيرلا الولو»
 : ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ا"!باعنُمو يتأي قراط ْنِم هيمْحَي باّربب ًاسورحم كباب ٌلاب ام
 (*باَّجُح ريغ نم هُّبَجْحي ُتقملاف دحأ ْنَع توقمملا كهجو بجتحي ال

 ("!بابلا ىلع مسلط كهجو َنِإف هبجحي لظ دق نَم بابلا نع َلزْعاف

 .:لوقي هيلإ بتكف ؛هنع بجحف قوط نب كلام بابب يئاطلا بيبح فقو
 "هلفْسأو امالغأ رْهّدلا ُبئاوَن تطبخ اذإ دعس ىَحَر قّؤَط نبال لق

 )١( فرشلاو مركلا : ريخلا (؟) .ءيش لك نم ليلقلا :رزنلا .

 . ةماولا يه :رجحو .ةعيبر نب لهلهمل تيبلا اذه 0

 . دصاقلا :باتنئملاو ءاليل قرطي يذلا فيضلا :قراطلا ( :)

 . ضغبلا :تقملا (6)
 . ةرحسلا اهلمعتسي دادعأو طوطخ : مسلّطلا (1)

 ركب نب مشج نب ريهز نب دعس ينب :دعسب ديريو ءاهرما رادم هيلع رودي يذلا اهديس يأ :دعس ىحر (ا/)

 . قوط نب كلام ةليبق
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 ")هلَفْغَدو .ًالع اهسّيكو .ًالح اهفتْخأو .ًادوج اهمتاح تحبصأ
 | اًمَنَو 6 2 ا ام لاط دقو ِنوُد م انتم 2 ضل ةبقلا ىَرأ يلام

 اهلُْكْدَأف ِكاَّر لمع يل سيلو ًةضرْعَم سودرفلا ةّنج اهنظأ

 ردغلاو ءافولا باب

 :بتاكلا ديمحلا دبعو ناورم نيب

 ىلإ تجتحا دق :هكلُم لاوزب نقيأ نيح بتاكلا ديمحلا دبعل دم نب ناورم لاق

 كتباتك ىلإ مهتجاحو كبدأب مهباجعإ نإف ؛يب ردغلا رهظتو يولع عم ريصت نأ
 نع زجعت مل الإو .يقايح يف ينعفنت نأ تعطتسا نإف .كب نظلا نسح ىلإ مهوعدت
 كل ءايشألا ٌمفنأ هب ترمأ يذلا نإ :ديمحلا دبع لاقف .يقامم دعب تمرح ظفح
 أشنأو . كعم لتقأ وأ كيلع هللا حتفي ىتح كعم ربصلا ريغ يدنع امو .يب اهحبقأو
 :لوقي

 ُةرِهاظ َسانلا عسوُي رذعب يل نمف ةردغغ رمهظأ مث ًءافو ٌرسأ

 ديعس نبا هلتق دعب كلملا دبع

 ام دعب ديعس نب ورمع ناورم نب كلملا دبع لَتَق امل :لاق ينئادملا نسحلا وبأ
 هريشتسي ناك لجرل ناورم نب كلملا دبع لاق . ًادوهش دهشأو ًانامأ هل بتكو هحلاص
 تاف دق ٌرمأ :لاق ؟ينم ناك يذلا يف كيأر ام :رمألا هب قاض اذإ هيأر نع ردصيو
 سيل : لاقف ؟ يحب تسلوأ : :لاق . تييَحو هّتلتق ول ٌمْرَح لاق !نلوقتل :لاق ! "كرد
 قبس ول مالك :كلملا دبع لاق . دّقعب الو دهعب هل قّنوُي ال ًافقوم هسفن فقوأ نم يحب
 . تكسمأل يلعف هعامس

 يرمنلا سيكلا نب ديز وأ .ثدحملا سيكلا يبأ نب , سيكلاو .«سيق نب فنحألاو « يئاطلا ًاتاح : : ينعي (0١

 . ةباسنلا ينابيشلا ةلظنح نب لفغدو , ةباسنلا

 . هكاردإو هلين :هكرد (؟)
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 :ةريبه نباو رفعج وبأ

 نيعبرأ دوهشلا هيف فلتخاو ةريبه نبا نامأ رفعج وبأ بتك امل :لاق ينئادملا

 «ةديدج هذه مكتلود نإ :لاقف ,روصنملا ىلع لخد ىتح هعم لاجر يف بكر '"ًاموي
 مركذ بذْعَيو مهولق ىلإ مكتبحم عرستل «ءاهترارم مهوبنجو اهتوالح سانلا اوقيذأف
 «هنيبو هنيب رتسلا عفرب رفعج وبأ رمأف .ةوعدلا هذهل ًارظتنم تلز امو ,مهتنسلأ ىلع

 : هباحصأل رفعج وبأ لاق جرخ اللف . هبلق َنأطآ ىتح لوقلاب هطسابو ههجو ىلإ رظنف

 . ًاردغ كلذ دعب هلتق مث ! اذه لثم لتقب ينرمأي نم لك نم ًابجع

 : ماسم يبأ لتق يف ماسو رفعج وبأ

 ةهلا اهيف ناك ول :لاق ؟ ماسم يبأ لتق يف ىرت ام :ةبيتق نب مّلَسل رفعج وبأ لاقو

 . ةيمأ ابأ هللا كبسح :لاق ءاتدسفل هللا الإ

 نومسُي اوناكو ,برعلا ردغأ يمت نب دعس ونب تناك :ءالعلا نب ورمع وبأ لاق

 :رعاشلا مهيف لاقف ,ناسيك ةيلهاجلا يف ردغلا

 دعس نم كلاخ كررغَي الف ًابيرغ .ٌمهنم كلناخو ِدعَس يف تنك اذإ
 درملا مهبابش نم ىنذأ ردقلا ىلإ مهوهك تناك َناسُّيك اًوعد ام اذإ

 لزعلاو ةيالولا

 ةعضرملا تمعنف ؛ةمادنو ةرسح نوكت مث ةرامإلا ىلع نوصرحتس ا: ِهَِيَم يبنلا لاق

 .( ةمطافلا تسئبو

 : اهتيهاركو ةيالولا بح يف ةبعش نبال

 عفرل اهبحأ :ثالثل اهرجهأو ثالثل ةرامإلا بحأ :ةبعش نب ةريغملا لاقو

 ينب كولم رخآ دم نب ناورمل ًالماع ناك يذلا رمع نب ديزي ةريبهنبال نامألا بتكي نأ رفعج وبأ مه 010(

 . ةريبه نبا هيضر ىتح ًاموي نيعبرأ ءاملعلا هيف رواشي ثكم .قارعلا ىلع ةيمأ

 <2,ي2ي



 تّوَمو .ديربلا ةعورل اههركأو . ءايشألا صاخ رتساو ءادعألا عصوو ءايلوألا

 . ًّودعلا ةتامشو « '')لزعلا

 :قراط بكوم يف هيبأو ةمربش نبا نيب

 هب ٌرمف . ءاضقلا يلي نأ لبق يبأ عم ًاسلاج تنك :يضاقلا ةمربش نبا ُدَلَو لاقو

 ءادعصلا سفنت يبأ هآر املف «ةرصبلا يلاو وهو ,ليبن بكوم يف دايز يبأ نب قراط

 :لاقو

 ")شقت بيرق ْنع فيَص ْبئاَحَس اهنأك حم تناك نإو اهارأ

 موي ركذتأ «تْبَأ اي :هل تلق ءاضقلاب ىلتبا (ملف :مهايند مهلو ينيد يل مهللا :لاق مث

 نإ :مهنم ًافلخ دجي ال كابأ نإو ,كيبأ نم ًافلخ نودجي مهنإ «ّينب اي :لاق ؟قراط
 ! مهئاولح نم لكأو , مهئاوهأ يف طَح كابأ

 : ةيالولا هتريغ لجر يف نسحلا نبال

 َربكأ اهاري ةيالو َىِلَو نم :لاق . ةيالولا هترّيغ ًانالف َّنِإ :نسحلا نب هللا دبعل ليق

 . اهل رّيغتي مل اهنم ربكأ هسفن ىري ةيالو يلو نمو ءاحلرّيغت هنم

 :هلزع نيح ةريغملاو رمع نيب

 ْنَعَأ :هل لاق ءىسوم يبأ ةباتك نع ةبعش نب ةريغملا باطخلا نب ٌرمع لزَع انو
 لمحأ نأ هركأ ىنكلو ءامهنمةدحاو نع ال :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ةنايخ مأ زجع

 1 . ةماعلا ىلع كلّقع لضف

 :دايز ىلع رمع نبا ةوعد

 هل ِضَرعُي - ةغراف يلاش تيقبو ينيميب قارعلا تذخأ دق :ةيواعم ىلإ دايز بتكو

 )١( ةيالولا نع ءاصقالا :لزعلا .
 هبجحت اًمع فشكنتو لوزت :عشقت (؟) .
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 لامش انفكا مهللا :لاقو ءامسلا ىلإ هدي عفرف ءرمع نب هللا دبع كلذ غلبف - زاجحلاب

 :ةريره يبأو باطخلا نبا نيب

 . ,امعلا ديرأ ال :لاق ؟لمعت الأ :هل لاقف «ةريره ابأ باطخلا نب رمع ىقلو

 ينلَعَجا# :لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي كنم ريخ وه نَم لمعلا بلط دق :لاق

 . ""4مِلَع ظيِفَح يفإ ضْألا َنئاَرَخ ىلَع

 - :الالب هتيلوتو يرسقلا دلاخ

 .يرسقلا هللا دبع نب دلاخ بابل ًامزالم ةدرب يبأ نب لالب ناك :لاق ىنئادملا

 8 8 هوي ا( 5 هج . 0
 تيإ :طرشلا نم لجرل لاقف « "اهب مربف .هبكوم يف هآر الإ دلاخ بكري ال ناكف
 يباب كموزلام :ريمألا كل لوقي :هل لقف ءادوسلا ةماعلا بحاص ّلجرلا كلذ

 غلبُم تنأ له :لالب هل لاقف . هغلبأف لوسرلا هاتأف . ًادبأ ةيالو كيلّوأ ال ؟ يبكومو

 . ينتلزع ال ينتيلو نئل هللاو :هل لق :لاق . معن :لاق ؟هنع ينتغلب اك ريمألا ينع

 .هآلوف هاعدف . ةيافكب هسفن نم ٌدعَيل هنإ !هللا هلئاق هّلام : دلاخ لاقف . كلذ هغلبأف

 :لمع بلاطو رمع نيب

 لاقف لمعلا هنم بلطف لجرلا ردابف . الجر لمعتسي نأ باطخلا نب رمع دارأو

 : سابعلاو هَ ينلا نيب

 ريخ ءاهييحت سفن .معاي »:هل لاقف ةيالو يبنلا نم هللََع ينلا مع ُسابعلا بلطو

 . « اهيصحت ال ةيالو نم

 )١( ةيآلا فسوي ةروس 060 .
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 :ًالمع بلط لجرو هلي ينلا نيب

 نمب انلمع ىلع نيعتسن الانإ ه: هل لاقف .ًالمع هَل يبنلا باحصأ نم لجر بلطو
 . (هديري

 . ال بلاط ريغ اهيف ًادهاز الإ ةقلثجلل راتخن ال : ىراصنلا لوقتو

 : ًاشيع سانلا طبغأ يف دايزل

 ءالك :لاق !هباحصأو يمألا : اولاق ؟ ًاشيع سانلا طَبغأ نم : هباحصأل دايز لاقو

 هل لجر ًاشيع سانلا طبغأ نكلو ؛ةعزفل ديربلا ماجل عرقلو «ةبيه ربنملا داوعأل ْنِإ
 الو انفرعي ال .هشيع نم فاك يف هتقفاو دق ٌةجوزو , '!اهؤارك هيلع يرحي راد
 . هايندو هترخآ هيلع انذسفأ هانفرعو انفرع نإف ؛ هفرعن

 : ربك نيح ةريغملاو ةيواعم نيب

 :هب لدبتسُي نأ فاخو ربك نيح ةيواعم ىلإ ةبعش نب ةريغملا بتكو
 ,شيرق ءاهفس ينهّقسو « يلجأ برتقآو ,يمظع قرو ءيتس تربك دقف دعب امأ

 . قّفَوُم هلمع يف نينمؤملا ريمأ ّيأرف

 ام امأو ؛كبابش تلكأ تنأف «كّتس رّبك نم تركذ ام اَمأ :ةيواعم هيلإ بتكف

 ؛نايفس يبأ لآ نع اهتعفدل ةينملا ٌعفد عيطتسأ ول ينإف .كلجأ بارتقا نم تركذ

 نم تركذ ام امأو ؛لحملا كلذ كوُلحأ اهؤالحف ,« شيرق ءاهفس نم تركذ ام امأو

 يف هريسفت عقو عقو .لثم اذهو ا"!(لَمَح اَجْيَهْلا كردي ًادّيَوُر حض هف .لمعلا
 . لاثمألا باتك

 جرخف هل نذأف «هيلع مودقلا يف هنذأتسي هيلإ بتك ةريغملا ىلإ باتكلا ىهتنا اللف

 ةرجألا : ءاركلا 10(

 يف ةلجعلا نع يهنلا هيف لصألاو ,ةلجعلا نع يهنلا يف لثملاو برعلا ناسرف نم ردب نب لمح وه :لمح (1)
 . ةماع ةلجعلا نع ىهنلا يف لمعتسا مث .حبذلا

 ا



 قبي ملو كمظع قرو كنس تربك «ةريغُم اي :هل لاق هيلع لخد (ملف ءهعم انجرخو

 ىرن نحنو انيلإ فرصنآف :هنع ثّدحملا لاق . كب ًالدبتسم الإ ينارأ الو ءءيش كنم

 :لاق ؟عنصت نأ ديرت امف :هل انلق .هرمأ نم ناك امب اًنربخأف ,ههجو يف ةباكلا

 اهيلع ىَدْغُيل سفنألا نإ ءنينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف ةيواعم ىتأف . كلذ نوملعتس

 !هيلإ ريصن كدعب نم ٌاَلَع انل تبصن ولف ءرمع الو ركب يبأ نمز يف تسلو «حارُيو

 ىلإ فرصنآ .دمح ابأ اي :لاقف . ديزي ةعيب ىلإ قارعلا لهأ توعد تنك دق ينإف

 :لاقف تفتلاف ,'!بُّجُتلا ىلع ضُكرن انلبقأف . كيخأ نبال رمألا اذه مرو كلمع

 . ماسو هيلع هللا ىلص دم ةمأ هيلع ىَقْلأ ليوط باكر يف هّلجر تعضو دقل هللاو

 ةاضقلا ماكحأ نم باب

 امب مع :لّمُك دقف لاصخ سمح ىضاقلا يف ناك اذإ :زيزعلا دبع نب ٌرمع لاق

 ماعلا لهأ ةرواشمو ,ةمئألاب ءادتقاو « مصخلا نع محو .عمطلا نع ةهازنو ءهلبق ناك

 يأرلاو

 ىتح هل مكحت الف ,هنيع تئقُف دقو مصخلا كاتأ اذإ :زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 . ًاعيمج هانيع تْكَقُف دق هلعلف ؛ هّمصخ . قأي

 : ءاضقلا يف ةيواعم ىلإ باطخملا نب رمع باتك

 كيلإ مّدقت اذإ :هيف لوقي ًاباتك ءاضقلا يف ةيواعم ىلإ باطخلا نب رمع بتكو

 هبلق دتشي ىتح فيعضلا ءاندإو .ةعطاقلا نيميلا وأ ةلداعلا ةنّيبلاب كيلعف نامصخلا

 ؛هلهأ ىلإ عجرو هّقح طقس هدهاعتت مل نإ كنإف !بيرغلا دَهاَعَتو ؛هناسل طسبنيو

 حلصلاب كيلعو ,؛كفرطو كظنحل يف سانلا نيب سآو :هب فَي مل نم هّقح عّيض امنإو
 . ءاضقلا لصف كل نيبتي ملام سانلا نيب

 . لبإلا :بجنلا 10(
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 نب دمحأ يدي نيب بيبطلا عوُسْيَتْحُبو وه يدهملا نب مهاربإ عزانت :لاق يبتْعلا

 يدهملا نبا هيلع ىَرَرف ؛داوّسلا ةيحانب راقَع يف مكحلا سلجم يف يضاقلا داود يبأ
 اذإ ءمهاربإ اي :لاقف ,""7كلذ هظفحأف ءداوُد يبأ نب دمحأ يدي نيب هل ظلغأو
 هيلإ ترشأ الو ءاتوص هيلع تعفر كنأ نملعأ الف مكحلا سلجم يف ًادحأ تعزان

 ةموكحلا سلاجم فوو ؛ةنكاس كُّميرو «ًاجبن كقيرطو .ًامأ كدصق نكيلو ديب

 لكشأو .كب ٌُهبشا كلذ نإف ؛بجاولا ىلإ هيجوتلاو مظعتلاو ريقوتلا عم اهقوقح
 هللاو .ًاثْيَر ْبَهَت َةَلَجَع ًبّرف ؛ لجعت الو ؛كرطَخ مظعو 'كدتحَم يف كبهذل

 كيوبأ ىلع اهمتأ امك كيلع هتمعن متو ”'لمعلاو لوقلا لطخو «للزلا نم كمصعي

 تضضحو ءدادَّسب ترمأ ءهللا كحلصأ : : يهاربإ لاق . ملع مكح كبر نإ . لبق نم

 ينجرخُيو ,كنيع نم ينطقسُيو «' '”كدنع يتءورم ماثي ام ىلإ دئاعب تسلو . داشر ىلع

 رقم راذتعا ةردابلا هذه نم كيلإ رذتعم اذنأ اهف ؛راذتعالا ىلإ بجاولا رداقم نع
 تسبهو دقو . ليكولا معنو هللا انبسحو ,كنم اندنع ٌةداع كلتو هِمْرجِب ” عخاب ,هبنذب
 لام فّلتَي نلو ؛ ةيانجلا ("” شرأب موقي كلذ تيلف ! عوشيتخُبل راقعلا اذه نم يقح
 . قيفوتلا هللابو , ةظعوم دافأ

 : ءاضقلا يف يرعشألا ىموم يبأ ىلإ باطخلا نب رمع باتك

 َنِإف دعب امأ : : ةنييع نبا اهاور . يرعشألا ىبوم يفأ ىلإ باطخملا نب د رمع بتكو

 مكت عقني ال هنإف ؛ مصخلا كيلإ لأ اذإ مهفاف (ةعبتم سو ةمكحُم ةضيرف « ءاضقلا

 ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعّدآ نم ىلع ٌةنيبلا . كرّوج نم فيعض فاخي الو ”كفْيَح ء : 2 ه ”. الا ف 00 0

 )١( لصألا :دتحملا (؟) . هيلع دجو :هظفحأ .

 صقنيو بيعي :ماثي (ع) . داسفلا : لطخلا عرف .

 ) )0ةيدلا :شرألا (1) .فرتعم للذتم :عخاب

 . ماظلا :فيحلا (7)

 ,؛و»ه



 ءاضق كقنمي الو . ًالالح َمَّرَح وأ ًامارح ّلَحأ ًاحلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلاو

 نإف ؛هنع عجرت نأ كدشرل هيف تيِدَمو كسفن هيف تعجار مث سمألاب هب تيضق

 يف جلجلتي ايف مهفلا مهلا . لطابلا ىلع يداتلا نم ريخ هيلإ عوجرلاو ميدق قحلا
 ,هابشألاو لاثمألا فرعاو . هِي هيبن ةنس الو هللا باتك هب كغلبي مل امم كردص

 لعجاو ؛قحلاب اههبشأو هلوسرو هللا دنع اهّبَحأ ىلإ دمعأ مث كلذ دنع ٌرومألا سقو

 ؛ ءاضقلا هيلع تهّجو الإو هقحب هل تذخأ هتنّيب رضحأ نإف ؛هيلإ يهتني ًادمأ يعدملل

 الإ ,ضعب ىلع مهضعب ''"لودُع نوملسملاو .رْذُعلا يف ُمَلْبَو ىمعلل لجأ كلذ نإف
 ؛بسن وأ ةبارق وأ ءالو يف ًائينظ وأ روز ٌةداهش هيلع ًابَبَجُم وأ َدَح يف ًادولجي

 يذأتلاو كايإ مث ؛ناميألاو تانيبلاب مكنع '''أرَدو ءرئارسلا مكنم ىَلوَت هللا َنإف

 اهب نسحُيو رجألا اهب هللا بجوُي يتلا قوقحلا نطاوم يف موصخلل ركدتلاو سانلاب

 نيبو هنيب ام هللا هيفكي هسفن ىلع ولو هللا نيبو هنيب اهف هتين ُصّلْخَت نم هنإف ,رخذلا

 .هرتس هللا كته هنم هفالخ ُهَللا ماعي امب سانلل َنّيَرَت نمو «سانلا

 :هيصوي ًاضيأ هلو

 نإف ؛دعب امأ :يرعشألا ىموم يلأ ىلإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع بتكو

 «ةلوم نئاغضو ,ةلوهجم ءايمَع كاّيإو ينكردت نأ رذحاف ؛مهناطلس نع ًةرفُث سانلل

 فخأو راهنلا نم ةعاس ولو ملاظملل سلجاو دودحلا مقأ .ةرثؤم اينُدو «ةعبّتُم ءاوهأو

 اي اودانف '"”ةرئان لئابقلا نيب تناك اذإو ءالجر الجرو ادي ًادي مهلعجاو قاّسْفلا

 هللا رمأ ىلإ '”اوئيفي ىتح فيسلاب مهب رضاف «ناطيشلا نم ىوجن كلت امنإف !نالُمَل
 ء«فّلأتلاب ةعاطلاو ءركشلاب ةمعنلا مدتساو مالسإلاو هللا ىلإ مِهُناوَعَد ّنوكتو

 . ةّبصَل اي : ىدانت ةّبض نأ ينغلبو . سانلل ةبحملاو عضاوتلاب ةرصنلاو وفعلاب ةردقملاو

 يباتك كءاج اذإف . ارش اهب فرص الو طق ًاريخ اهب هللا قاس ةبض نأ ٌتملع ام هللاو

 .دعبأو عنم :أرد )١( 2 .لامعألاو ءابعألا :لودعلا )١(

 . اونعذي : اوئيفي (ع( .٠ ةديدشلا ةوادعلا : ةرئانلا ع(
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 :مهنيب نَم ةشرَخ نب ناليَغب قصلأو ءاوهقفي / نإ اوُكَرَْي ىتح ةبوقع مهكبنأف اذه
 تنأ امناف ؛ مه كباب حتفاو , مهرومأ رشابو , مهزئانج دهشأو .نيملسملا ىضرم دعو

 . كل تْشَف هنأ نينمؤملا َريمأ غلب دقو المح مهلقثأ كلعج هللا نأ ريغ مهنم لجر
 اي كاَيإف ؛اهلثم نيملسملل سيل كبكرمو كمعطمو كسابل يف ةثيه كتيب لهألو
 اذإ لماعلا نأ ماعآو . اهُفَتَح نَمَسلاو ٍنّمسلا يف اهّمَه : :ةميهبلاك نوكت نأ هللا دبع
 . مالسلاو . سانلا هب ىقشي نم سانلا ىقشأو « هتيعر تغاز غاز

 :رحبلا يف وزغلاو صاعلا نباو باطنحلا نبا

 وهو صاعلا نب ورمجم هيلإ بتكف ءرحبلا يف ًاموق وزغي نأ باطخلا نب رمع دارأ

 ىلع ٌدوُد ريغص قلخ هبكري .يظع قلخ رحبلا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :رصم ىلع هّلماع

 . هيف هلمحأ دحأ نع هللا ىنلأسي ال :رمع لاقف . دوع

 وهو اهجوز يكتشت ةأرمآ هيلع تلخد ذإ حيرش دنع ًاسلاج تنك :لاق يبعشلل
 امو :لاق . ةمولظم الإ اهارأ ام , هللا كحلصأ : تلقف .ًاديدش ءاكب يكبتو بئاغ
 ن ماك 0 ولا فسوب ةرخإ إف «لمفت ال :لاق .اكبل ءتلق ؟كملع

 . نوملاظ هل مهو

 :هتداهش سايإ در لجرو نسحلا

 هحّرجي نأ الإ مسم لجر ةداهش دري نأ ىري ال .نسحلا يبأ نب نسحلا ناكو
 هعم ماقف . يتداهش در ًاسايإ نإ ( كيعش ابأ اي :لاقف لجر هيلإ لبقأف ؛ هيلع ٌدوهشملا
 : مَع هللا لوسر لاق دقو ماسملا اذه ةداهش تددر مل «ةلئاو ابأ اي :لاقف هيلإ نسحلا
 ابأ اي :لاقف ؟ انيلع ام هيلعو ان انلام هل :ملسملا وهف انتلبق لبكتساب انتالص ىلص نم

 ْ . ىضْرُي ال اذهو "76ءاَدَهّشلا َنِم َنْوَضرَت نمل :لوقي هللا نإ , ديعس
 بخ سسسلسس

 + مي؟ ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(
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 :يضاقلا حيرش لدع نم

 ًابحرم :لاقف «ةموكحلا سلجم يف يضاقلا حرش ىلع سيق نب ثعشألا لخدو

 نم ماظتي لجر لخد ذإ هدنع سلاج وه انيبف .هعم هسلجأو ءانديسو انخيشب الهأو .

 همّلكأ لب لاق . كبحاص ملكو مصخلا سلجم سلجاف مق ف :حيرش هل لاقف . ثعشألا

 ام ّدشل :ثعشألا هل لاقف .كمُيقُي نم َنَرَمأل وأ نموقَتل :هل لاف . يسلجم نم

 ىلع هللا ةمعن فرعت كارأف :لاق . ال :لاق ؟ كَّرض كلذ تيأر لهف :لاق ؟تعفترا

 . كسفن ىلع اهلهجتو كريغ

 دوس يبأ نبا ةداهشل هدرو سايإ

 :لاقف .ةداهشب سايإ دنع دهشيل ناسارخ بحاص دوس يبأ نب عيكو لبقأو

 . نالفل دهشأل لاق ؟كب ءاج ام هل لاق مث ,هعم هسلجأو فّرَطُم يبأب الهأو ابحرم

 فرصناو «تقدص لاق . ةقوّسلاو راجتلاو يللاوملا ُدَهْشَي امنإ !ةداهشللو كلام :لاقف

 هتولعل كلذ تملع ول :لاق .كتداهش لبقي ال هنإ ءكعّدخ :هل ليقف هدنع نم

 . بيضقلاب

 :حيرشو ةاطرأ نب يدع

 نيبو كنيب :لاق ؟هللا كحلصأ تنأ نيأ :لاقف حيرش ىلع ةأطرأ نب يدع لخد

 دق :لاق .رادلا قيحس لحملا يئان :لاق .ماشلا لهأ نم لجر ينإ :لاق .رادجلا

 . سرافلا كِنِهَيِل :لاق .مالغ يل دلّوو :لاق .نينبلاو ءافرلاب :لاق . دنع تجوزت

 :لاق ءاهراد ال تطرشو :لاق . هلهأب ّقحأ لجرلا :لاق . اهلّحرأ نأ تدرأو :لاق

 :لاق ؟تيضق نم ىلع :لاق .تلعف دق :لاق . اننيب نآلا مكحاف :لاق . كّلمأ طرشلا

 ىلع هرارقإ ديري ؛كتلاخ تخأ نبآ ةداهشب :لاق ؟ْنَم ةداهشب :لاق . كمأ نبآ ىلع
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 :رونس يف مصاخي لجرو حيرش

 :لاق . كّتنَيب :لاق ونس يف حيرش ىلإ مصاخُي لجر ءاج :لاق يروثلا نايفس
 نإف ,اهولسرأف اهمأ ىلإ اهب اوبهذاف :حيرش لاق . اندنع تّدلُو رونس يف ةنيب دجأ ام
 تسيلف ("7تَرأبزاو ترعشقأ يه نإو .كرونس يهف تّردو ترمتساو ترقتسا

 . كرونسب

 ؟ "وبدلا لكأت ةاش يف لوقت ام :لاقف حيرش ىلإ لجر ءاج :لاق ىروثلا نايفس
 . ناّحم فّآَعو بّيط نبل :لاقف

 امكح لئس دقو حيرشل

 . بئاغ ىلع مكحأ تسل :لاق ؟قنيزآللا وأ قني زوجلا بيطأ امهيأ :حيرشل ليقو

 :هتأرماو لجر نيب لصفلا يف يبعشلا

 ءاسنلا لمجأ نم يهو ,ةأرما هعمو ءاضقلا سلجم يف يبعشلا ىلع لجر لخدو
 نم كدنع له :جوزلل لاقف . اهتئيب تبّرقو اهتجحب ةأرملا تلدأف ؛هيلإ امصتخآف

 :لوقي أشنآف ؟ عفدَم

 اهيلإ فرُطلا عفر اك ُيِمَتا نيف
 اهيبجاح ْئيّصخيو لالدلب هستنتف

 "اهيدِهاش ٌرِضْخأو اهي زاولجلل لاق
 ايهيلع صضقي ةَ و مسصخلا لع اروح ىضقف

 0 : يبعشلا لاق

 اهيلإ فّرَّطلا مفر ام يبعشلا نلف

 .رشلل تأيبتو تشفتنا :ترأبزا )١(

 . يطرشلا :زاولجلا (*) . هراغص ليقو دارجلا :ىبذلا (؟)

 اذذلا



 امب ؛نينمؤملا ريمأ اي ابرض هتعجوأ :تلق ؟ تايبألا هذه لئاقب تلعف ام :لاق مث

 . تنسحا :لاق ! ىلع هب يرتفا امبو ةموكحلا سلج يف ىتمرح نم كوهتنا

 ةنملا هللو . ناطسلا يف ةؤلؤللا باتك نم يناثلا ءزجلا مت

 نم نيرشعو ةسمح ةمسق نم ثلاثلا ءزجلا وهو « بورحلا يف ةديرفلا باتك » ىلاعت هللا ءاش نإ هولتي

 . ماسو هبحصو هلآو دم انديس ىلع هتاولصو . ارخآو ةلوأ هلل دمحلاو فلؤملل ةمسق
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 يأ تعا با اج
 9 ياراعي يش +

 بورحلا باتك شرف

 :هبر دبع نب دم نب دمحأ رمع وبأ لاق

 ةمادإو هتعاط موزل نم ةيعرلا ىلع امو هميظعتو ناطلسلا يف انلوق ىضم دق

 نولئاق نحنو . هتكلمم لهأب قفرلاو هتيعر يف لدعلا نم ناطلسلا ىلع امو .هتيحصن

 ىلع امو .ءاهريبدتو شويجلا دوقو ءاهرمأ رادمو بورحلا يف هقيفوتو هللا نوعب
 ءاشفإو .«نويعلا ءاكذإو ءةَّرْغلا ساتلاو .ةصرفلا زاهتناو ,ةمدخلا لابعأ نم اهل رّبدملا

 ماكحإو , اهماكحأ ةفرعم دعب اذه . تايبلا يف ظفحتلاو , قياضملا بانتجآو . عئالطلا

 عرد ال نأ هملعو .شويجلا ةاناعمو بورحلا ةاساقملو ءاحل هتبرحت لوطو .هتفرعم

 رارفلا مْولو «هتبقاع دومحو مادقإلا مرك ركذن مث .نيقيلاك نصح الو .ربصلاك

 .نيعملا هللاو ءهتَّبْعم مومذمو

 بورح ا ةفص

 اهْفاقثو .داهتجالا اهرادمو ءركملا اهّيطقو ؛ربصلا '''اهلافث .ىحر :.درحلا

 ربصلا ةرمثو ءرفظلا ركملا ةرمثف :ةرمث هذه نم ءيش لكلو .رذحلا اهمامزو لك ألا

 لكلو ؛ةمالسلا رّذحلا ةرمثو ءَنْمّيلا ةانألا ةرمثو .قيفوتلا داهتجالا ةرمثو ءدييأتلا

 )١( قيقدلا هيلع نوكيل ىحّرلا تحت طسبي ام :لافثلا .
 حامرلا هب ىوست ام :ف ثلا (؟( .



 نم غلبأ اهيف يأرلاو ."لاجس سانلا نيب برحلاو لاجر نامز لكلو .لاقم ماقم

 . لاتقلا

 «قاذَحلا ةّرُم :لاق . برحلا انل فص :بركي دعم نب ورمعل باطخلا نب رمع لاق

 :لوقي أشنأ مث ,فلت اهنع لكن نمو ءفرُع اهيف رص نم ؛قاس نع تفشك اذإ

 لوهج لكل اهتنيزب ىهْست ًةَيَبق نوكت ام َنَوَأ ْبْرحلا

 ا""ليلَخ تاذ ريغ ًازوجع تداع اهُمارض ّبَّشو تيِمَح اذإ ىتح
 2 3 ع 01 هاش 0 22 7 7

 لييبقتلاو مشلل ةهوركم تركنتو اهسأر تزج ءةءاطمش

 ءىوجن اهطسوأو ,ىوكش اهَوأ :لاقف . برحلا انل فص :سراوفلا ةرتنعل ليقو

 . ىولب اهرخآو

 :تيمكلا لاقو

 لببقلا ربذأ ام اذإ نووتسيو ةلبقُم يهو ىتش برحلا يف ُسانلاو .
 0 مو

 للق اهيودَع يذب نوملاعل»و َةَبَلَوُم ٌبَط اهّييْنأب لك

0 

 ممارض هل نوكي نأ كشوُيو ران ضيمو دامّرلا َلَلَخ ئرأ

 مالكلا اهلوأ تبرحلا نإ ىكْذُت نّيدوُعلاِب راّثلا َنإف

 :نابلسل ةمكح نم

 . هرخآ رم «هلوأ ٌولح رشلا :مالسلا اهيلع دواد نب نايلس ةمكح يفو

 :برعلل

 . يناجلا ريغ لانت اهنأل ؛موشغ برحلا :لوقت برعلاو

 )١( اهبط دقتا :اهمارضبش (؟) .ةروادم :لاجس .

 )( ضايبلا اهرعش داوس طلاخ يتلا :ءاطمشلا .

 ) ):4ةّلق يأ :للقو .دغلا هلمحي ام يأ :اهتودغو ءملاعو ريبخ :ٌبط .
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 : "”بيبح لاقو

 ملح فلأب هب ُهيِفَّسلا لد ٍدّهشم يف اهسأر بكرت برحلاو
 مكح ريغ ناكل ٌمكيحلاوهو اهب ًاناقُت نأ ول ةعاس يف

 . هل هيفس ال نمل ملح ال :برعلا ٌيكح يفيص نب ٌمكأ لاقو

 . اوُلذ الإ طق موق اهفس َلَق ام :سيق نب فنحألا لوه اذه وحنو

 . مهؤاملح ينعيطُي نأ نم ّيلإ ّبَحَأ يموق ءاهفس ينعيطي ْنأل :لاقو

 .راعلاو ٌرانلا مكنوفكي مهنإف مءاهفس اومركأ :لاقو

 : هلَِع ينلا ةوعدو يدعجلا ةغبانلل

 :يدعجلا ةغبانلا لاقو

 اردكُي نأ ُهَوُْفَص يبخَت ٌرِداوَب هل نكت مل اذإ ملح يف َريخ الو

 ال : ْمثِلَع يبنلا هل لاق .تيبلا اذه ىلإ ىهتنآ (لف « ِهََع ينلل رعشلا اذه دشنأو

 . ةينث هل طقست مل ةنس ةئامو نيثالث شاعف . كاف هللا ضضفي

 :ببرحلا فصي ينايبّذلا ةغبانلا لاقو

 مالظإ ُمالظإلا الو ٌروُث ٌروثلا ال ةعلاط ْسمشلاو هبكاوك ودبت

 لوقت امك « بركلاو لوهلا ةدش عةعلاط سمشلاو هبكاوك وديت » : هلوقب ديري

 : قدزرفلا لاق .راهنلا طسو موجنلا هتيرأ : ةماعلا

 سل 20 0
 ةيح سمشلاو ليللا موجن كيرأ

 :دبعلا نب ةفرط لاقو

 رهللاب يرْجَي َمجْنلا كيرتو

 )١( مامت وبأ ,يئاطلا سوأ نب بيبح وه .

 ىلا



 هيف

 0 :هلوق يف ريرج بهذ هيلإو

 ارمقلاو ليللا ٌموجن كيلع يكبت ةفساكب تسيل ٌةعلاط سمشلاو

 مغل «ليللا موجن ةفساكب تسيلو ةعلاط سمشلا نإ :لوق يذلا بركلاو مغلا ةدشل موحن
 م اوعي

 . سانلا

 :هبر دبع نبال

010 

 (؟)

 ع(

 (ع)

)0( 

)3 

 :برحلا ةفص ٍق انلوق نمو

 ىتجت اذإ ءامسلا خم

 ليل ءامَلَظ هرابن نأك
 .٠ ً امام و م06

 هيف عقنلا ومس هل تومس

 فاص نينتملا بّطْشُم لكو

 :كرتعملا ةفص ىو

 ايانمل هب ّرهت كرتْغُمو
 اه 'َ س6 هوم 7

 تفاتأ دق بئاودلا ةقفاخو

 ليل لابرِس يف َحاَر موب

 ماتق يف ونرت سمشلا ُنْيَعو

 ٍليوط ٍرْمَع نم ترّصَق مكف
 . ةنيللا حامرلا :نادللا رمسلا

 . ليوط :بلسو ددحلملا :قّلذملاو .رابغلا : عقنلا

 ناوُجرأللك هَّضْرَأ ٌرداَْعُي
8 - )0600 

 نادللا رمّسلا نم هبكاوك

 ا""ناتّسلا بِلَس قّلَدُم لكب
 قا م

 نامي تلصنم حللملا نولك

2( 
 روُكُذ يديأ يف دنمهلا َروُكُذ

 فرط امنود ىلممعيو ريصبلا ًْف :

 )زر
 ريرط اش تاذ ءارمح ىلع

 روُدّملا نم َبوُلُقلا تَقَّطَخَت
 0 ليص فرع ف 4 “كك نم لإ روكملا .٠

 ريصق رّمَع نم تلّطأو هب

 يذلا ضيبالا لوقصملا فيسلا نع ةيانك :بطشم . نميلا هتبسن يذلا | 2 ّ

 . ةعطاقلا اهفويس : دنملا روكذ

 .٠ : رطلاو مهو عمج : ابشل .٠ :ءارمخل رعشل ةانس ذل
 ددحملا ١ دحلا ةاش انقل أ ابد أ تاللصخ : رب 0. و : رار و

 .رابغلا : ماتقلاو «رظنت :ونرت



 بورحلا يف لمعلا

 ىلع فالخلا اوُلقأ لاق .برحلا يف لمعلا انل فص :َيفيص نب مثكأل ليق
 ؛ اوتّبثتف ؛ لشفلا نم حايصلا ةرثك نأ اوملعاو . هيلع فلّتخا نمل ةعامج الف ,مكتارمأ

 ىَفْحَأ هنإف َلْيلَلا اوعرّتاو . ًاثْيَر ْبقْعُت ةلجع برو .نيكّرلا نيقيرفلا َمَرْحَأ نإف
 . تايبلا نم اوظفحتو ءليولل

 ىسمأ اذإ ناكو . عاجشلا فصنو نابجلا كيفكي ليللا :يرورخلا بيبش لاقو

 .ددملا مكاتأ : هباحصأل لوقي

 ةرثكو اهباحصأ ةعزانم تعمسو .لمجلا موي اهنع ىلاعت هللا يضر ٌةشئاع تلاقو
 ماه ع م #5 000 + 001

 عم تجرح يبأرب امو ءلّشَف اهيف ٌحايصلاو . 0 رّوَخ برحلا يف ةعزانملا :مهحايص

 . ءالؤه

 ام : ماع هللا لوسر ركسع ىأر امل ردب موي هباحصأل ةعيبر نب ةبتغ لاقو أ
 00 9200000 ا ا ا ا
 . 2تايحلا ظملت نوظملتي .نوملكتي ال اسرخ مهنورت

 :بقاوعلا يف بلاط يبأ نبال

 . عجشي مل بقاوعلا يف َرظنلا رثكأ نَم : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 حلّصُيلف «ةيارلا مكل راه ينإ :ّردعلا ءاقل دنع هباحصأل َنَرَقُم نب نابعنلا لاقو

 . رظنيلف . ةيناثلا مكل اهّزاه يف مث ؛هسرفو هسفن ىلع َدْشَيْلو هنأت نم مكنم لجر لك
 ةثلاثلا مكل اهّزاه ينإ مث ؛هتصرف ناكمو هّودع عضومو همهس مقوم مكنم لجر لك
 . هللا مسا ىلع اولمحاف ,لماحو

 .فعضلا :روخلا )١(

 . اهئاسل تجرخأ :ةّيحلا تظملت (؟)
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 :نرقم نبا يف باطنلا نب رمعل

 تلماكت ذإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوقي ءاذه نّرقم نب نابعنللو

 لوأل ًادغ نوكي الجر اهتّنعأ َندّلقأل :اهيلع مدقتلا ىلإ ةباحصلا علطتو [ليخلا ]
 .نرقم نب نامعنلا اهدلقف ءاهاقلي ةّنسأ

 :هصرفلا يف يلعل

 ارثأ اوبلطت الو .باحسلا ّرم ّرمت اهنإف ةصرفلا اوزهتنا :هنع هللا ىضر ىلع لاقو

 . نيع دعب

 بشت الو رمألا سأر دنع بثو ؛ةسلخ اهنإف ةصرفلا زهتنا :ءامكحلا ضعب لاقو

 . ةليسو فعضأ هنإف نيهملا ٌميفشلاو ءبكرَم َلَذَأ هنإف ّرجعلاو كايإو ؛ هبّتذ دنع

 دوس يبأ نبا يف ماسم نبال

 كّمبي ام :هل ليقف .كلذ همهأف ملسم نب ةبيُثق ىلع َناسارخج ةجراخ تجرخو
 هب لجر اعيكو نإ ءال :لاقف .مهيفكي هنإف دوس يبأ نب عيكو مهيلإ هَّجو ؟ مهنم

 دجيف .مهنم سرتحي مف هئادعأب هتالابم تلق اذكه ناك نمو .هءادعأ رقتحي ربك

 , "لهنم ٌةّرغ هّودع

 :مزحلا يف كولم لا ضعبل

 فيرلا نع "'ودعلا ةلتاخم :لاقف لاتقلا يف مزحلا قئاثو نع كولملا ضعب لئسو
 نيلّصوتملا ةبقاعمو «ءقدصلا ىلع نيغّلبْملا ءاطعإو ءدصّرلا ىلع "!نويعلا ادادعإو

 (*!كّدهَدشت الو ءنمأتسم ىلع انامأ قّيضُت الو ؛لاتق ىلإ ابراه جرخت آلأو ,بذكلاب

 . ةرذاحملا نع ةمينغلا

 )١( ةلفغلا :ةّرغلا . )١( عادخلا :ةلتاخملا .

 )*( كتشهدت :كّتهدشت (4) .سيساوجلا :نويعلا .
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 :ًابيردت رومألا دشأ يف مجعلل

 ًاذحشو دونجلل ًابيردت رومألا دشأ نع لئُس ًامكح نإ :مجعلا بتك ضعب يفو

 . اهئارو نم ٌداوم اهل نوكي نأو ءرفّظلا ٌةرثكو ,لاتقلا ُدّوَعَت :لاقف . اهل

 ٠ : صاعلا نب ورمعو ةيواعم نيب

 مأ تنأ عاجشأ نينمؤملا ريمأ اي يردأ ام هللاو :ةيواعمل صاعلا نب ورمع لاقو

 :ةيواعم لاقف ؟نابج

 ٌنابَجَف ٌةصْرُم يلْئكت م نإو ٌةَصْرُف َيشكنأ ام اذإ ٌماَجُش
 . هكرتاف ,هتكرت نإ ككرتي رشلا تيأر نإ : سيق نب فنحألا لاقو

 : يرذعلا ةبده لاق

 ""بكرأ رشلا ىلع لَمْحَأ تم نكلو يكرات ٌرشلاو ّرشلا ىنمتأ الو
56 

 بلقتملا هفرص نم عزاج الو فرس ٌرهدلا اذإ حارفمب تسلو

 برحلا يف مادقإلاو ربصلا

 نيذلا اهّيأي9 :ىلاعت لاقف هباتك نم نيتيآ يف برحلا ريبدت ىلاعتو كرابت هللا عمج

 هَلوُسَرو هللا اوُعيطأو نوُحلفَت ْمُكلَعل اريثك هللا اوُركذاو اوتبئاف َةَتف متيقل اذإ اوئمآ

 . "7 نيرباّصلا َعَم هللا نإ اًوربصآو مكُحير َبَهْذتو اولَشْفَتف اوُعَرانَت الو

 ش :ةعاجشلا يف برعلل

 ًاربدم لتقُي نم نأ كلذ نم ربتعاو . ةلتقَم نبجلاو ةياقو ةعاجشلا : برعلا لوقتو

 . البقُم لتقُي نمم ٌرثكأ

 )١( هلعاف هّنإف ّرشلا نم ًاصانم دحي ال ىتح هّنأ يأ .داقأو عفدأ :لمحأ .

 غ6 ةيآلا لافنألا ةروس (؟) .

0١ 



 : ًادلاخ يصوي ركب يبأل

 توملا ىلع صرحا :ديلولا نب دلاخل هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ لاق كلذلو

 . ةايحلا كل بّهوت

 ش : برعلل

 . ىَقَلُم نابجلاو ىَقَوُم عاجشلا :لوقت برعلاو

 ةينم نم مو ءاوعمج ام فلتم ٌرهدلاو . سانلا فلتأ ام فلْخُم هللا :يبارعأ لاقو

 . توملل ضرعتلا اهببس ةايحو «ةايحلا بلط اهتّلع

 : ربصلا يف دلاخل

 :مالسإلا لهأ اي :لوقيو سانلا ''رَمْدُي فوفص يف ريسي ديلولا نب دلاخ ناكو
 .رصنلا ربصلا عم نإو ىزجع لشفلا نإو ءزع ربصلا نإ

 لهأ مهنإف ؛ةعاجشلاو ءاخسلا لهأب مكيلع :هتبزارم ىلإ ناورش ونأ بتكو

 . هللاب نظلا نسح

 . هرابدتسا نم ريخ توملا لابقتسا : ءامكحلا تلاقو

 '"7!امّدلا ٌرُظَقَت انباقْعأ ىلع نكلو 2 اَّموُلُك ىَمْدَت باقعألا ىلع انّمسلو

 : ىنعملا اذه يف يولعلا لاقو

 اهُرودّص رودصلا يف اهنم قّدنت» ربْدُم ْنعَط انحامْرأ ىلع ٌمارح

(000) 

 . ةيلهاجلا ءارعش نم «يّرملا ماحلا نب نيصحلل ةسامحلا يف تيبلا اذه يور (؟)

 .رّبد نم تسيلو لبق نم حارجلا نأل ءراّرف ريغ ٌراَرك هنأ دصقي ()

 نك



 :هيف نولوقيو « شارفلا ىلع توملاب نومجاهتيو '”ًاصْعَق توملاب نوحداتي اوناكو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ّينلا كلذ لاق نم لوأو . هفنأ فتح نالف تام

 :بعصم هيخأ لتقم يف ريبزلا نب هللا دبلع

 دقف لتقُي نإ :لاقف .هيخأ بعصم ّلتق هغلب امل سانلا ريِبّرلا نب هللا دبع بطخو

 ًاتوم٠ حامرلا فارطأب اصعق نكلو ًافتح تومن ال هللاو انإ .همعو هوخأو هوبأ لتق

 نب لأومسلا لاقو . هنم ًافلخ ريبزلا لآ يف نإف بعصم لتقُي نإو ؛فويسلا لالظ تحت

 : ءايداع

 هفنأ فتح دّيس اّنم تام امو

 انُسوفن تابّظلا دح ىلع ليست

 :رخآ لاقو

 انّسوفُن ايانملا ٍلْحَتْسَتل انإو

 :يرفنشلا لاقو

 مرحم ينفذ نإ .ينونفدت الف
 يرثُكأ سأرلا يفو يمأر تّلمُح اذإ

 2 5 ناك 48 1 م " الو

. 7 0 7 

 ليست فويسلا ريغ ىلع سيلو

 6 7 1 ساو * + م هد

 اهقوذلف اهرم ىرخا كرتنو

: . 2 

 يرئاس مث ىقتلملا دنع ٌردوغو

 ا"! تازجلاب ًالَسْبُم ينايلّللا سيجس . ِنَّرُست ًةايَح يغُبأ ال كلانه

 نكلو ينوئفدت الف ينومتلتق اذإ :ىنعي ب . عبضلا يه أ يرماخ » هلوق

 . ىنعملا نم ديعب ظفللا اذهو . عبضلا يهو ءرماع.َمأ يرماخ : اهل لاقي يتلا ىلإ نوقلأ

 :(رماع م

 ) )1١هناكم تايف ةيمر وأ ةبرض هتباصأ يأ :ًاصعق تام نولوقي .

 هل رأثي ملو ًارده همد بهذ :لّطو . هشارف ىلع يأ :هفنأ فتح (؟)
 ) )5.اهريغو حامرلاو فويسلا :تابظلاو قهزت يأ :ليست

 . السم يأ : ًالسبمو : ًادبأ يأ :يلايللا سيجس (:4)
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 ظ :بلاط يبأ نب يلعل
 ماشلا لهأ لتقتأ :هل ليقو  مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاقو

 يلابأ ام هللاوف ؟ ينوفوخت توملابأ :لاقف ؟ءادرو رازا يف يشثعلاب رهظتو ةادغلاب

 . ىلع طقس مأ توملا ىلع تطقسأ

 اهيلإ تيعُد نإو «ةزرابملا ىلإ ادحأ ٌنوعدت ال :مالسلا هيلع نسحلا هنبال لاقو

 . عورصم يغابلاو غاب اهيلإ يعادلا نإف ءبجأف

 ْبّيَطأو «ًاددع ىَمْنَأ فيسلا ةيقب :هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب لع لاقو
 . مهدلو امنو مهُّددع رثك تيب لهأ يف عرسأ اذإ فيسلا نأ ديري . ًادلو

 امو بلاط يبأ لآو ريبزلا لآ يف فيسلا لمَع ام :هلوق قدص ىلع هب ٌلدتسي امو

 . مهددع نم ٌرْثكأ
 : ىلجعلا فلد وبأ لاقو

 "يسنأ يرايهت يفو يسبق يلب يفت
 سلغلا بوكر يرْهُم نوع قف يتإ

 يسرف يرَك ُدَمْحَي اى يننّيس ندي

 :ناسارخ بحاص رهاط نب هللا دبع نب دم لاقو

 "حاقتب راجلا ىلع الو حار الو ناَحْبَرل ُتْنَل

 حامرأو فايسأ نِيَبف ًافقؤم يل َّنآلا َتْدَرَأ ْنِإف

 حاَورأب ًاحاورأ ضِْقَي انقلا لالظ تْحَت ىف ىَرَت

 : ةليمر نب بهشأ لاقو
 ا"اوواسألا ءامب ِدْرُج ىلع اوقالت ةَّيفَخ َدوُسَأ تقال ىّرش ُدوُسَأ

 )١( ءوضلا :سبقلا .
 ( 0ةلماعملا نسحو ءاطعلا نع ةيانك «بيطلا حفني يذلا : حافنلا .

 بضغلا :درجلا مف .
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 :ةقرازألا برح يف ىأر ام بجعأ يف بلهملل

 ىتف :لاق ؟ةقرازألا برح يف تيأر ام ُبجعأ ام :ةرفص يبأ نب بلهُملل ليقو

 :لوقيف فقيف ةادغ لك يف مهنم انيلإ جرخي ناك
 اَهْبيحَن لاط لاَطُبألا يِتَعَراَقُم ترد ولو يّنع بَعلاب ةلئاسو

 اهُبوُنُذ اهَتَلَقْنأ سفتب دوُجَي 2 سراف َلَّوُأ تنك انيقتلا ام اذإ

 . كلذ لثمل داع دغلا نم ناك اذإف .هدعقأ الإ ءيش هل موقي الف لمحي مث

 :رعذلا يف ةملسم هيخأو ماشه نيب

 برحل طق ٌرعذ كلخد له دعس ابأ اي :ةملسم هيخأل كلملا دبع نب ماشه لاقو

 ينبلس طق ٌرعذ ينشْغُي ملو «ةليح ىلع هْبنُي رعذ نم كلذ يف تملس ام :لاق ؟ّردع وأ

 . ةلاسبلا هللاو هذه تقدص :ماشه لاق . يبأر

 ا موك ل )00( 2

 لقن ملو .لكتنف رثكن مل ةئام اَنُك :لاق ؟ ''!قوُرَفلا موي متنك مك :ةرتنعل ليقو
 .لذنف

 :بسلهملا نبا هب لثمتي ناك ام

 : مارخلا نب نيصُح لوقب برحلا يف ًاريثك اثمتي بلهملا نب ٌديزي ناكو

 اَمَدَتَتأ نأ لثم َةايَح ومقتل دجأ ملف ةايخلا رقتسأ ترَخَأت

 مكن 7 سويس وو و6 5

 نأ ديرت تنك دع يأ يف :رصبلا لهأ ّدشأ نم ناكو ,نيصخلا نب داّبعل ليقو

 .رخأتسم لجأ يف :لاق ؟كَّردع ىقلت
 :نيفص موي هنع ىلاعت هللا يضر ةيواعم هب لثمتي امم ناكو

 .نايبذو سبع مايأ نم )١(
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 يالب ىَبأو يتميش يل تأ
 يشن هوركملا ىلع يمادقإو
 تّشاجو تأشَج اَمَلُك يلوقو

 تاحلاص َرِئآَم نَع َعفُإل
 :ةءاجملا نب يرَّطق لوق اذه ريظنو

 ا"”عًاعاَمش تّراط ذقو اهل ُلوُا ]

 مْوَي َةاََح تلأس ول ِكّنإف

 :نيفص يف بلاط يأ نبال

 حيبرلا نَمَّثلاب َدْمَحلا يذخأو

 حيشملا لّطبلا ةّماه يبْرَضو

 ""يجحيرتست وأ يدَمْحُت كتاكم

 حيحص ضرع نع ٌدْعَب يمحأو

 يعاّرت ال ِكَحْيو لاطُبألا َنِم

 يعاطت 1 كل يذلا لَجألا ىّوس

 نيب فقي ىتح نيفصب موي لك جرخي هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع ناكو

 :لوقيو نيفصلا

 رفأ توملانم يَموَي يأ

 هِيصَنأ الرقي ال موي
 :ريرج لوق هلثمو

 ُهجَرَس ّرْخأت اذإ نابجلل لق

 :هلوأ يذلا هرعش يف تيبلا اذهو

 ردق موي وا ردقي ال موي

 رذخحلا ىجلي هل رودقملا نمو

 يف 72-5 م ش٠ 5

 جان ةينملا كرش نم تنا له

 جاتهملا كبلقل قارفلا جاه

 : هدشنأ الف .جاجحلا هيف حدمو

 هجرس رخأت اذإ نابجلل لق

 )١( ةهاركو اعزج تضهنو تعلطت يأ :تأثج .

 :لصألا يف (؟) ٠ .«يسفنل تأشج املك يلوقو

 اهلئابح :ةينملا كرش (ع) .

 ى



 ريمألا اهيأ الاب اهل تيقلأ ام هللاو : :لاق ! ءانخّللا نب , اي سانلا لع تأّرَج : :هل لاق

 . اذه يتقو الإ

 :قدزرفلاو ناثدحلا نب معاع

 ءاج امبرو «ةرصبلاب جراوخلا سأر ناكو .اّيكذ املاع ناثدحلا نب مصاع ناكو

 لاقف .قدزرفلا هب ٌرمف .هيف نومصتخي رمألا نع هلأسي ةريزجلا نم مهنم لوسرلا
 :هدشنأف «سارف ابأ دشنأ : هنبآل

 ,كادنألا لطتا نيحو ٌوبص 2 نوصملا اورسك اذإ 0 (1)م 6ع

 ”راَجَت حامرلا اوبكر نإ موقلاو مهينشي ل يطخلاب َنوُشمَي (0()و 34 2 م6

 انيلع اوجرخيف نوجاسنلا هعمسي ال اذه ممكا !كحيو : : قدزرفلا هل لافف

 . نيرفاكلا رعاش تنأو نينمؤملا رعأش وه : هوبأ لاقف ' "'ههفوفُحب

 : سراوفلا ةرتنع لوق نابجلا عّجشي ام اذه ريظنو
 عمي فوُتحْلا ضرغ نع تحبصأ ينتاك فوشحلا يفَوَحُت تَرَكَب

 لهنملا سأكب يَقْسأ نأ نب ال لهنَم ةّينملأ نإ .اهثبجأف

 0 لتقأ ل نإ توُمَأَم ورا ينأ يملعاو كلابأ | كةايح ىنقاف

 : شهنلا ةرّمّض نب يرَح نب لشهت لوق ؛ ءربصلا يف هولاق ام نسحأ نمو
 9رْيَج ىلع فوُقو ٌراَن نكت مل نإو هرب نيلطصملا نأك مويو

 حسن يس مسلس ”"ربصلاب ةبيركلا مايا جرمم امثإو خوي ىتح هل انرّبص 9 92 5 و 8# 0م2355 1

 . برحلل ضوهنلاو دادعتسالا نع ةيانك رارزألا لحو نوفجلا رسكو دايغألا : نوفجلا )١(
 . نولتقُيو نولتقي يأ .ءارشلاو عيبلا نوسرامي : :راحتو . طخلا ىلإ ةبوسنم حامرلا : يطخلا 0(

 تلجع :تركب (:) . جسنملا : :فنخملا 0

 . هريعسو هّرح نم نوناعي نيذلا :نيلطصملا (1) .هيمزلا :كءابح ينقاف (0)
 . برحلا : ةهيركلاو . نكسي :خوبي )ع3(

 0 ل

4/ 



 :يماوحلاو . كراعملا :تامّوسملا )١(

 . ينزاملا ليمن نب كادو وه (؟)

 حيرلا ةنفاسلاو ء.لجعو بوبه :ناوفس (#)

 هايإ مهئانغإ نع ةيانك , ديبعو ليخ بحاص هوكرت يأ (:)

 :بيبح ٌلوق يدنع اذه نَم نسحأو

 ىتأ اف ًارْمُخ توملا باث ىَدَرَت
 :هلوق اذه نم نسحأو

 مهنأك مهايانم نوبذعتسي
 : ىنعملا يف ةلوقو

 مهتبسح َديدحلا اوسبل اذإ موق

 ًاعماول فويّسلا ىرت ثيحب ٌرظنا

 :مكح نب فاخجلا لاقو

 تامّوَسُم ينلا عم ندهش
 تّلحو تدهش طمهار ةعقوو

 انيقتلا اذإ ناعّطلل ضّرعت

 ٌرشحلا كصمخإ تْحَت ْنِم اهل لاقو

 رضُح سدنُس نم ّيهو الإ ليللا امل

 اولتُق اذإ ايندلا نم نوجرخي ال

 قلخت ًةَّينملا نأ اوبسحي :

 قلأتت مهسو#كر قوفو ادبأ

 يماوحلا ةيماد يهو ًانّيَتَح

 مارحلا دلبلاب ٌنّهَكبانس

 ماهل ضّرعَت هل ًادودخ

 . لذ يف ةمطل نم ٌريخ ءزع يف فيسب ةبرض :مهوق نم هذخأ

 '"رعاشلا ٌلوق برحلا ٌلاجر هب تفصُو ام نسحأ نمو
 مكديعو ضعب َنابيش ينب ًاديَوُر
 ىغولا نع ديحت ال الاجر اوقالث

 مهاعد نم اولأسي ١ اودجنتسا اذا

 :رخآلا لوق اذه ريظنو

 مهرادب ٌبيرغلا لزن اذإ ٌّموق

 ا"”ناوفس ىلع ليَخ ادع اوقالت

 0. 5 - 2 و 7

 ندايقو لهاوص بر هوكرت

 .هرسايمو رفاحلا نمايم

 . ضرألا هجو ىلع ٌبهت يتلا



 ةهيرك مويل مهتوعد اذاو

 ”ناديعلاب تآلعلا بّلطتل ٌمِهِلوُس دنع ضرألا َنوُتكنَي ال
 ناّرْنألا نسحأك لاؤّحلا دنع ال ىرتف مههوجو نورفسي لب

 ديزيل هلوق يف يراصنألا ديلولا نب ملسُم .برحلا يف ًاهيبشت نيئدحملا نسحأ نمو
 : ديزم نب

 ٍناسرفلاب ٍسمشلا َعاعش اوُدَس

 اهتّدُع لاثمأ يف ةَّبنملا يقلت

 اهب داوجلا ّنَض ذإ سفنلاب ٌدوحت

 : اضيأ هلوقو

 جهر يذ مو ٍ 0

 :ةيهاتعلا وبأ لاقو

 اَّنإ برحلا يف ّركلا دنع كتأك
 ىغَوْلا ىَدَل يرمت سيل ايانملا نأك
 ىعولا يف كُرّيغ لاجآلا ُةفآ اف

 ءليخا ديز لاقو

 موي نك ٍلقصب ُهَتداَحَأ

 :يدعسلا ملحم وبأ لاقو

 اهنيميب اههجو تكص صو لوقت

 دوملجب ادوملج فذقي ٍليسلاك

 دوجلا ةياغ ىّصقأ سفنلاب دوجلاو

 9 ٍلَمأ ىلإ ىّعسي .لجأ هتأك
 لَم ىلع يتأي ًالجعتسم توملاك

 اكئارو نم يذلا ماسلا نع ٌرفت

 اكيأرب آلإ لاطبألا تقتلا اذإ
 (”اكئابح ريغ لاومألا ةفآ امو

 ْ! الك هيرك لازت تيعُد
 لاجرلا تامابب هئئمجعأو

 1 ”عاقتملا ىَحَرلاب اذه يلْعبأ

 . ءاطعلل ةعناملا للعلا لسوت يف ريكفتلا نع ةيانك :ضرألا نوتكني 01(
 .ءاطعلا :ءابحلا (س) 2 .توملا :لجألاو ءرابغلا :جهرلا (؟)
 ًالغاشتم هتأر نيح هتأرما نإ :لوقي .هردص جرخو هرهظ لخد يذلا : سعاقتملاو «ءتمطل :تكص (:)

 . هلاعفأو هتاداع نم سيل لمعلا اذه نأل اههجو تمطل ىحرلاب
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 نال يي اجعت ال ال . ام

 هعدر بك ري نرقلا در 0 أ

 ةرمغ تُمَّحقت ٌماوُقَأ باه اذإ

 مداخل ينإ ريخلا كيبأ ٌرمُعل

 : ريصلاب بلهملا حدمي رخآ لاقو

 عفان ءيث لكف تْددُج اذإو

 غولا يف لهُم كاتأ اذإو

 سراوفلا ىلع تفتلا اذإ يئالب
. )00( 

 يل نيرارغ وذ نائس هيفو

 "7 سعادملا ّدلألا ةاّممَح باهي

 سرافل تبكر نإ يّنإو يفْيَضل

0 
 رئاض ءيش لكف تددُح اذإو

 رصانلا مُعنف فيس هفك ىف

 :برح لا يف سابعلا يبأ دئاقلا يف انلوق نمو

 ٌةفقاو لاطبألاو كؤادف ىسفن

 مهسوفُن يف ايانملا فرص تكراش

 ةعضاخ كتءاج العلا عيطتست ول

 :برحلا فصو يف انلوق نمو

 اهنوتُم ًارَمُح تايارلا تَّيَطْصا اذإ

 اهلعفب آلإ لاطبألا قطنت مو

 اوقناعتو .قزأم يف اوقتلا ام اذإ

 اقتلا اهحاورأ يف ميقي تؤملاو

 امَدَقلاو ّفَكلا كنم ا ىتح

 )0( "و 2 1 ىو ص 8

 ٌبلقلا ال وفّهيف وفُهَت اهُيئاوُذ

 برع اهلاعفأو ّمْجُع اهّسْنأَ
 ْبْرَض ْمُهُفينْنَتو نط مهاب

 لثم يهف مهماسجأ نمو مهنم تذخأ دق ىغولا ّنأ و برحلا لاجر يف انلوق نمو

 : اهتبالصو اهتقر يف فويسلا

 بيضقلا ىلع بيضقلا َفْطَع ةلْنم دّلقت فت

 .دحلا : رارغلاو ء.برطضملا : : سئانلاو ههجول ًاعيرص ٌرْخي يأ : هعدر بكري 0(

 :سعادملاو ةموصخل ا ديدشلا جوجللا : دلألاو ءابتدش : اهايمحو برحلا : : ةرمغلاو «تمدقأ يأ : تمحقت 2 )١(

 . نعاطملا

 . ًاظوظحم تنك يأ :تددُج (+)

 . مهريغو مهسلاو فيسلا ّدح :ةابظلاو حاتريو لّيقتي يأ :توملا ليقي (1)

١٠+. 



 : ًاضيأ انلوق نمو
 ًاليقص ًافّيس ىغَولا يف هارت

 : ًاضيأ انلوق نمو

 : دئاقلا ركذو برحلا يف ًاضيأ انلوق نمو

 يلوعلا لالظأ تحت كَيِقَم
7 525 

 ٍصالد نم صيمق يف رتخبت

 ٍيذَت ٌعيضَر بورحلل كتأك

 ماع ْلُكِب ٌداهجلا فرُع نِل

 ِدْعَم لكب تأ نيح كّنإو

 فيس ًايدترُم فيّسلا انيأر

 بوطخلا هب ٌبَجَت اذو ب

 ليقص فيس ْيَقحْفِص بَل

 حالص نيدسفمملل ملل هذح يف

 دايجلا تاوهَص قؤف كتبو
 ا"لداجن نم ءادر يف لُقرتو

 اثات ةيهاد لكب كتَدَغ

 دالجلل دنتجتلا اذه مو

 داهج يف َكِرْهَذ لوط كّنإف

 داوجلا ىلع داوجلا اَنياهعو

 نمف هل ريظن ال عيدب ىنعمو .هيلع ْمَّدقتُي مل بيجع هيبشتب برحلا انغصو دقو

 : انّلوق كلذ

 اصلا ُهُحفنت ميلا رهظك شيجو

 ٍلزانب سيلو ُهالوأ لرَْيف

 هناك تّطاعت كنصض 32 كرَبعُمو

 مهتيب حوُرلا نم ًاحار اهنوريِدُي

 )١( فيسلا لئامح :داجنلاو ءعردلا :صالدلا .
 ةيهادلا :دآنلا (؟) .

 . حامرلاو فويسلاب

 . لبانقو ًانق نم ًابابُع ٌّبْعَي

 ٍلجارب سيلو ُهاَرْخَأ لحرتو
 لصافمو ىلك نم ءامد سوئك

 )0( . و 5200 هرس .
 لباوذ رمسب وأ قاقر صصيبب

 . ليخلا نم عطقلا : لبانقلا (©)
 ىلتقلا حاورأ نم رمخلا هذه ّنأ ديري ةقيقدلا حامرلا :لباوذلا رمسلاو فويسلا :ضيبلاو ءرمخلا :حارلا (؛)



 072 5 2 #2 14 ووام

 اهطسو ةينملا مأ مهعمستو

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ىلق نع ةَءادغأ ًالصاوم

 هضُْب نم ْفْلِإلا نِحَي لصو
 هفيس مهُمدان اذإ ىتح

 اهتيب ًابظ جيزامأ ىلع

 "'لصانملا َتْحَن 7 ضييبلا ليلص ةانغ

 مزحلا نم فيس ىَقولا موي

 (” مْكََرلا الو ىّبرقلا ةلص ال
 موتملاو ٍنارجهلا ىلإ ًاقوش

 ٍمعَطلا ةَرَم ٍسأك لكب

 "9 ملتعلاو . دلجلا نيب روغت

 )5( 5: : .ع هه
 ٍمْرَخ نمو ٍفْذَح نم تش ام

 مغر نع ءادغألا ةَعاطو مهنايصع دعب نم هل اوعاط

 0 هضقلاك مضخلا سيل هل ادعت دعتساو ارُدَعَأ مو

 ههبش يف انلوق نمو

 0 ٍضرألا نم قوف نم ام َةمَحْلَم ءانّبأ يف فيّسلا َمَحْلَ 1
 ) (م هما 0 0 م 0

 "تاتا امل ظيغ نم يمت تداك ةقرام حاورا نم رانلا درواو

 ”ٌراَدِه ءاشخألا ّقنح دسأتسُم (8) ماج و
 ٌراطقأو ٌقافآ ٍسانلا ىلع اهنم

 ٌران الو ٌرون اهب كاضتْسُي ام
 رامضإ بّضصعلا ّيطك اهاوّط ابق (و)و. ©

 هتضافُم ئَّينث يف لاص اَمّنأك

 تبحر دق ةايمَعلا ةنتفلا ىأر ام

 لظ اهقوف نم ْمَلظ تقبطأو
 ةيراس ءادغألا ىلإ َدتايجلا داق

 )١( عارقلا دنع فيسلا توص :ليلصلا .

 . هركلا :ىلقلا (؟)

 . اهرثآو ةرمخلا :اًيمحلا (©)

 . ةيحان ىلإ ةيحان نم ءيشلا قارتخا :مرخلا (؛)

 . دشأ وهو ءنانسألا فارطأب لكألا . مطقلاو سارضألاب لكألا :مضخلا (6)

 . اهرهظ :ضرألا نتمو ءجزتما :فيسلا محلأ (1)
 . ةعابجلا نع نوجراخلا :ةقراملا (ا1/)

 . بقأ دحاولا :نوطبلا رماوضلا :َبَقلا (8) . ةعساولا عرّدلا :ةضافملا ()

١٠١7 



 أ نعّطلا ٍسامتحأ دنع دوت

 8 ًاماوقأ رأتلاب توفت

 مهمدقي ه هّللا نيد ٌرصان باّسْناف

 هتيار لوح ىرابتت بئاتك

 هل دم برحلا عاش نع ٍلطسق يف

 ةتلظنح ٌقالفأ هنأ تك

 ةقّوفُم ًالاصوأ رمنلا ىلع د

 ش مهماه د دنملا حيفصب تقلق دق

 :بورحلا يف انلوق نمو

 اناسزرف ترداع ةموحو

 . بيطلا اهب قدي ةراجح :راهفألا 000(

 . قيضب رظنت :روزت (؟)
 .رابغلا : جاجعلاو  ةموهفم ريغ تاوصأ :ةمغمخلا (؟)

 . شيجلا نم ةميظعلا عطقلا : سيداركلا ( 5 )
 . كاّتفلا :راصحلاو ءدسألا.:ردخملا (6)

 حطسلاك راصف ضرألاب يّوس دق ولشلا كلذ نأ ديري .حطسلا :راجإلاو . حورطملا عوطقملا وضعلا :ولشلا (1)

 .رامجو رم تاين : ةلظنحلا 66

 "'داهفأ قّلخلا ٍلادتْعآل اهنأك
 (؟) 2 1

 ٌراظن عقتلا تاجُرُف نم نهو

 ٌراَثلا كَردَي : ذإ نيرخأ نم

 راج ٍليللا داوُسك لفحجو

 ” دابدإو لابقإو ٍجاجعلا تحت

 رات ضرألا نيبو ءامسلا نيب

 0ث ٍضْرألا رْهَظ قوف هنأك
 ٌراَمُج ِنيَدْنَرلا ىلإ ٌةادعاسو 07 2و

 راطشأ يف ايانملا اهتمسّقت

 0: اشع أ ليخلا يماوَح نيب َنُهف

 . ليخلا رفاوح نيب ةمّسقم اهنأ يأ .رسيم ارورجب ىلتقلا تاماه هبشي .هرسايمو رفاحلا نمايم : يماوحلا م(

 . نشنملا قّيضلا عضوملا :عاجعجلا ()



 ابّرلا اهنم تَّحّصحص ةدّلبو

 الّقلا ُماعن تضاب مّنأك

 ىغَولا ساتحا دنع مّهارت

 هَدَح نم نعل فرط دن
 :بورحلا يف انلوق نمو

 يلوهعلا ةّقتلُم َبْرو

 ضر نوُرزُح تّطوَق اذإ

 يداعألا يف ٌربَّطلا ةهٌَعِبَتت

 ثِل لك َءاك ْذِإ مدقأ
 رابغ يف ليلا مصحقأف

 "عافت لّسلاك قّلبَقل
 عارتأ قوق ماب مهنم
 "عارجأب نج مُهنأك
 معاقلا يف لمَللا بدم لْثِم

 عال توملل بكوك نع

 "ام ارك يف توملا ميتاي

 ا“اهابر نم مشا تّحطْحط

 اهاضق ًةصّرُف ىأر اذإ

 ""اهابظ يف توملا قِبْسَي
 © اماضتنا ُهَمْرَع ىّضتْلا اذإ

 ءالاه ا" اهآلُك نم بشُعلا الك ينجَت

 ""اهآر َّذِإ توملا ةموح نع
 ىلا اتوهل توملاب م كل

 ايانملا ُهجَوأ هل تع اهاهتشاو ُمووقلا اهفاعف

 . ةيوتسم تلعج يأ :ابرلا اهنم تحصحص )01(

 )١( ةيوتسملا ةلهسلا لامرلا يه ليقو «ةنوزحلا تاذ ضرألا :عارجألا .

 )"( حامرلا : يلاوعلا .

 . اهتققدو اهترسك يأ :اهابر نم مثلا تحطحطو .«تأطوت يأ :تّطَوت (4)

 . هريغو فيسلا نم حلا :اّبظلا (0)
 .رهشو لتسا :ىضتنا (1)

 .نيج :عاك (4)

 . ةاهللا نم :ةوهللا :حتفت :رغفت (9)

 . بشعلا :الكلا (1)



 مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا ناسرف

 :هيف ناسح لوقو مدكم نبا

 كلام نب منغ نب سارف ينب نم .مّدكم نب ةعيبر ةيلهاجلا يف برعلا سراف ناك
 لاقو .هريغ دحأ ربق ىلع رقعُي ملو .ةيلهاجلا يف هربق ىلع رقْعُي ناكو «ةنانك نبا
 :هربق ىلع رم دقو تباث نب ناسح

 بوهو نييديلا ِقلَط ىلع تّينب ةّرح ةراجح نم يصولق ترفن

 بوُرُحل ٌرَعْسم رمَخ ُبيرش هَّنإف هنم ٌقان اي يرفنت ال

 "'بوقُرُع ىلع وبحت اهثكرتل همهم رمق ٌلوطو ٌرامّسلا الول

 :مهيف يلعل ةملكو مَع نب سارف

 نم ةرشع لدعي مهنم لجرلا ناك . برعلا دجنأ ةنانك نب منغ نب سارف ونب ناكو
 دقف مكب زاف نم : ةفوكلا لهأل هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لع لوقي مهيفو .مهريغ

 ٌريخ وه نم مكب ينلدبأو .مكل ٌرش وه نَم يب هللا مكلدبأ ,بيخألا مهسلاب زاف
 . مغ نب سارف ينب نم ةئاّتلث  فلأ ٌةئام متنأو - مكعيمجب يل نأ هللاو تّددو . مكنم

 ؛باهش نب ثراخلا نب ةبيتعو «سراوفلا ةرتنع ةيلهاجلا يف برعلا ناسرف نمو
 رِمِبَحألاو سيق نب ماطسبو «ليخلا ديزو .ةنسألا بعالُم كلام نب رماع ءارب وبأو

 . بركي دعم نب ورمعو ءّدو دبع نب ورمعو «ليفَّطلا نب رماعو , يدعسلا

 ءةحلطو ءريبزلاو .مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مالسإلا يفو
 «بابحلا نب ريمعو ,نيصخلا نب دابعو « يملّسلا مزاخ نب هللا دبع :راصنألا لاجرو

 . يرورحلا بيبشو ,يدعسلا لاله نب شيرحلاو «ةءاجفلا نب يرطقو

 )١( اهدي يف ةبكرلاك اهلجر يف ةبادلا نمو ,بقعلا قوف ظيلغ بصع :بوقرعلاو .ةالفلاو رفقلا :ةمهملا .
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 | :مهناسرف ضعب يف برعلل

 «ةءاجفلا نب يرطقو مزاخ نب هللا دبع نم ّرفي نأ طق عاجش ايحتسا ام :اولاقو

 . ةقرازألا بحاص

 بابحلا نب ريمعو ' ةمعنلاب رخو «ماحلاب فنحألاو ؛ءاخسلاب متاح بهذ :اولاقو

 . ةدشلاب

 :ذرج يف دايز نبا عم مزاخ نبا

 بجعف «ضيبأ ْذَّرَجِب هيلع لخُد ذإ دايز نب هللا ديبع دنع مزاخ نب هللا دبع انيبو
 اذإف «هيلإ رظنو ؟اذه نم بجعأ حلاص ابأ اي تيأر له :لاقو هللا ديبع هنم
 :هللا ديبع لاقف ركذ دارج هنأك ٌرفصاو .خرف هنأك راص ىتح لءاضت دق هللا دبع

 .ثيللا ىلإ يشميو ,نابعثلا ىلع ضبقيو .«ناطلسلاب نواهتيو «نمحرلا ىصعي حلاص وبأ

 ءيش لك ىلع هللا نأ دهشأ «نورت ام ذرُج نم هارتعآ دقو .هرحنب حامرلا ىقليو

 . ريدف

 هيفو . دحأ ىلع دحأ يولُي الف شيجلا تابنج يف حيصي :يرورحلا بيبش ناكو

 :رعاشلا لوقي

 مطتلي دلي جوملاو ةفصاع حيرلاو ًاردحنم ّرْخّصلا تبَسَح سَح ًاموي حاص نإ

 اذإ اوناكف .لمجلا داؤف لثم داؤف هل اذإف .هردص قشب جاجحلا رمأ لتق املو

 . "7ةخوفنملا ةناثملا وزنت امك وزني ضرألا هب اوبرض

 :راصنألا يف سابع نبال

 الو .فويسلا تّلتسا ام :سابع نب هللا دبع لاق ؛ سانلا عجشأ راصنألا لاجرو

 «جرزخلاو سوألا ينعي :ةليق انبا ماسأ ىتح ,فوفصلا تميقأ الو ,فوحزلا تفحز

 . دزألا نم رماع نب ورمع ينب نم .راصنألا امهو

 . جصني : وزني )010(



 :نسأ ان ءارب وبأ

 هل نكي ملو . هوفَّحو هيخأ ونب هفَعضو كلام نب رماع ءارب وبأ نس ا امل : : يبتعلا

 :لوقي أشنأ .هيمحي دلو

 ٍليمانألاب نسعتست 0" اذإ ءيشب ةحار عْفد امو ينع ْمكَتفَ

 () لهاجب َلوُصُأ ال ينأو ّللع مُكلهج ٌةرثكو يمّلح يِْفَحضُي

 :نادمه يف يلعل

 موي برحلا يف اهءانغو نادمه ىأر ذإ .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 ()بابلا ةحْنَق ىّنَس َنادْمَه َلْثمو ٌةقلغم ْباوُبألاو َنادُمَه تيدان

 "'باَّجو ٌريغ بلقو ليمج ةجو ةيراضم للفت : يناودنُهْلاك

 :ينادمحلا ةقارب نبا لاقو

 "لاق فيسلل ماد ام َةمْغآرُم اهتوذخأت ال هللا تّيَبو تبذك
 ملاظملا كبنتجت ًايِمَح ًافنأو ًامراصو ّيكذلا بلقلا عمجت ىتم
 ملاظ نادمحلاي اذ يفانأ لهف مُهتوزغ ِنْوَرَغ موق اذإ تنكو

 ٠ :ًارش طبأت لاقو
 كلاسملاو ىوهلا تش ىونلا ٌريثك ُهُبيصُي مهمل ي هلا ليلق

 ( كلاهما َروُظ يرورعيو ًاشيحج اهريغب ىحضُيو ةامومب تبي

 "كتاف َناحْيش بلق نم ةيلاك ُهل لري مل مونلا ىرك هينيع صاح اذإ

 )١( حتتف : ىنس (؟( .وطسأو بثأ :لوصأ .

 )( هضيقم :فيسلا مئاق (؟) . برطضملا :باّجولاو ءعدصتت : للفت .

 اذإ ,ةبادلا ىرورعا نم هلصاو .بكري يأ :يئرورعيو ًادرفتم : ًاشيحجو ءاهيف ءام ال ةزافملا :ةاموملا
)6( 

 .رهظلا ةيراع اهبكر

 ) )1مزاحلا :ناحيشلاو .اهقّيض :هينيع صاح .
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 "كتاب َقَّلَخَأ ّدح نِم ِةّلَس ىلإ هببلق ةئيبر هينيع لصعجيو

 كحاوضلا ايانملا هاوفأ ْذِجاَوَن ْتَلَلَهَت نق مظَع يف ُهَرَه اذإ

 : اعاجش ناكو - ىموزخملا ديعس وبأ لاقو

 )0 د 1 2200 - .ء 3 و

 لمتشم لبنلاب لحتكم رمجلاب 2لجر نم رابغألا ونب ٌديِرُي امو
 قيف] - - 4 - 3 5

 "لجو ىلع راج هل َتِيِبَي الو مد بيلق نم الإ ةاملا برشي ال

 : ليقعلا راشب لوق اذه ريظنو
 (4)ء- 7 . 5 31 3 - 2 -

 هدب الإ ةاملا ُبرْشَي الو ةنمد ىلع تسيبي ال ىتف

 : رتشألاو ريبزلا نبا نيب

 ىتح ةبرض هتبرض امف «لمجلا موي يعخنلا رتشألاب تيقتلا : ريبُرلا نب هللا دبع لاقو

 نم كتبارق الول هللاو :لاقو ,قدنخلا يف يناقلأف لجرب ذخأ مع ءاتس وأ ًاسخ ينبرض

 . رخآ ىلإ وضع كنم عمتجا ام مقلم هللا لوسر

 :ريبزلا نبا ةاجنب اهرشب نمل ةشئاع ةزئاج

 ىقتلا ذإ ِريبْرلا نبا ةايحب اهرشب يذلا ةشئاع تطعأ :ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاقو

 . فالآ ةرشع رتشألا عم

 لا ةليللا يف جرخي ناك :لاقف .هدّلجو اكلام هاخأ ةريوث نب ممتم ركذو

 . يطخلا حّمّرلا لقتعم . "لافّتلا لمجلا ىلع نْيتداَرملا َنْيب .توُلفلا ٌةلمشلا هيلع
 . دلجلا وحل اذه نإ كيبأو :اولاق

 )١( عطاقلا :كتابلاو سلمألا :قلخألاو .هدّرج اذإ فيسلا لس نم ةّرملا : ةّلّسلاو ءبيقرلا :ةئيبرلا .

 ( 0مهدنع ْمزكا تافص نم وهو .ضيحلا ةيقب وهو ريغ عمج :رابغألا .

 .دقحلا :ةنمدلا (1) .بفوخلا :لجولاو ءرئبلا :بيلقلا ()

 . «ءيطبلا : لافثلا )03( . دربلا ةديدشلا : ربّتصلا (ه)
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 :ةفئاصلا يف نرقم نبا ىلإ رمع نم

 يف نعتسا نأ :ةفئاصلا ىلع وهو نّرقُم نب مامعنلا ىلإ باطخلا نب رمع بتكو

 نإف ؛ائيش رمألا نم امهّلوُت الو «يرزألا ةحيلطو ,بركي دعم نب ورمعب كبرَح

 :برحلا يف هدّلجو هربص فصي بركي دعم نب ورمع لاقو

 يحعرو يزَب يتنَذعع لذاعأ
 يىبلابش ىتقفأ امنإ لذاعأ

 يملح موقلا ملح َدعَب ىقبيو

 يدنع ناعنك يذ نبال فيسو

 0 و و ما 00م ع

 ىلتق ديريو هتايح ديرا

 : يدارملا حوشكم نب سيق يف هلوق نمو
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 ٍسرف ىلع ياست

 '"وايقلا سلس صّلَقُم لكو
 ""يدانملا ىلإ خيرّسلا ّيباجإ
 ِداَجَّنلا ُلْمَح يقتاع َحّرقأو
 ييداز موقلا داز لبق ىَنفَيو
 دادّسلا عدب نم سيل عيدب
 يدادويسنم امنيأو تددو

 (”دارجلا قدح اهّرتق َنأك

 (2دادح ًابشو ًابُظ اذ ًاروصه

 داوس نع كبلق ٌمحش حرصو
 دارم نم كليلخ نم كريزذع

 ُهذسَأ ُسلاج هيلع

 ةددج ٌهءام صلخأ

 لك

 ُهَدَيل ةقوف ًاثيل تيقلل ينتيقل و لف
 .رمشملا فرشملا متاوقلا ليوطلا سرفلا :صّلقملاو ,حالسلا :زبلا )00(

 . اهتاقلح نيب نوكت يتلا ريماسملا : ريتقلاو .عردلا :ةقباسلا (©) . هب ثيغتسملا :خيرصلا (؟)

 . هتسيرف ىلع يضقي يذلا :روصملا 0:0(
 اهئافص يف ريدغلاب عردلا هّبش . ةبلصلا ضرألا :ددجلاو عاملا نم ريدغلا : يهتلاو ,ةعساولا عردلا :ةضافملا )0

 . اهدارطاو



 اةدتك ًارشان ًادخلص ًارمه ًاغيض يتيس
 00 ضن ف ديت ٌنرق نإ َنْرَقلا يماسُي

 برحلا يف ةديكملا

 . ةعدخ برحلا : منيع ينلا لاق

 . ةدجنلا نم غلبأ اهنإف برحلا يف ةديكملاب مكيلع : هينبل'بّلهملا لاقو
 . كرم اهبقاوع يف ةلجع نم ٌريخ توف اهبقاوع يف ٌةانأ :لوقي بلهملا ناكو

 تناك نإو هيف يسفن تملف مزحب طق ًارمأ تذخأ ام :كلملا دبع نب ةملسم لاقو

 تناك نإو هيلع يسفن تم الإ هيف مزحلا ُتعّيضو طق ًارمأ تذخأ الو . لع ٌةبقاعلا

 . ةبقاعلا يل

 ءاكذإ :لاق ؟مزحأ اهيف دياكملا يأ :برحلاب سرمتلا لهأ ضعب لئسو

 ع” قّرفلا ةتامإو ءرورسلا راهظإو ؛رابخألا عالطتساو « ةبلغلا ءاشفإو 2 ”نويعلا

 «شغتسُي نمل دانتسا الو ,حصنتسُي نمل ءاصقإ ريغ نم '”ةناطبلا نم سارتحآلاو

 . هريغب برحلا نم هيف مه امع سانلا َلاغْشإو

 ءبرق نإ ةبئاوملا رذحي :لاح لك ىلع هّودع رذحي مزاحلا :دنهلل باتك يفو
 . ىلو نإ دارطتسالاو .فشكنا نإ نيمكلاو دعب نإ ةراغلاو

 :نيمألا تاف يأر يف لهس نب لضفلاو نومأملا نيب

 هل لاقف .رفظل هب لمع ول يأر ىخأل ناك دق :لهس نب لضفلل نومأملا لاق

 )١( نيفتكلا نيب ام : دنكلاو « عفترملا :زشانلاو ,يوقلا بلصلا : دخلصلاو ءرمنلاو .مادقملا ءيرجلا. يتنبسلا .

 هعفريو هلمحي يأ :هدضتعيو .هدصق :همّميت (؟) .
 هلتقي يأ :هدصتقيف (؟) .

 ):( سيساوجلا رشن :نويعلا ءاكذإ (6) .لين :كرد .

 ) )1ةصاخلا ,ةيرقملا ةيشاحلا :ةناطبلا (17) .فوخلا :قرفلا .
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 يرلاو ناتسرَبَطو ناسارخ لهأ ىلإ بتك ول لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي وه ام :لضفلا
 انددر امإ :نيتلصخ ىدحإ نم نحن ل م .ىةنسل جارخلا مه بهو دق هنأ دنواينُدو

 . انتنواعم نع اوعطقناف مهتاين تدسفو نادلبلا هذه لهأ اناصعَف هيلإ تفتلن ملو هلعف

 . انرمأ ىهوو اندنج قّرفتو ءانعم نم هنم يطعن ام دجن الف هانيضمأو هانلبق امإو
 . هباحصأ نعو هنع يأرلا اذه رتس يذلا هلل دمحلا : لضفلا لاقف

 ةيلبلا نم نإ :هيلإ بتكف .ةقرازألا برح يف هلجعتسي بلهملا ىلإ جاجحلا بتكو
 . هرصبُي نم نود هكلمي نم ديب يأرلا نوكي نأ

 :سرمتلا لهأ ضعبل
 يلوأ نم ناعجشلا مكبرح يف اورواش :هباحصأل لوقي سرمتلا لهأ ضعب ناكو

 عاجشلاو .مكَجهُم يقي ام هيأرب "ولأي ال نابجلا نإف ؛مزحلا ىلوأ نم ءانبجلاو « مزعلا
 زعم مكنع لمحت ةجيتن نيبأرلا نيب نم اوصلخ م ؛مكترصن دشي ام ودعي ال

 . ؟جلاولا ماسحلاو أ ”!بلازلا مهسلا نم َدفنأ ٌنوكتف ,ناعجشلا َروهَتو «' ")نابجلا

 : اهحتف ةنيدم يف هبدؤمو ردنكسالا نيب

 ناك ةنيدمب ّرم ىتح .اهلهأ لتقو اهَمَدَه الإ ةنيدم لخدي ال ردنكسإلا ناكو

 نإ ,كلملا هللا حلصأ :هل لاقف . همظعأو ردنكسإلا ُهَفَطْلأَف ءهيلإ جرخف ؛اهيف هّبدؤم
 دق ةنيدملا هذه لهأ نإو ءاَنأل تيوَه ام لك ىلع كناعأو .كرمأ كل نّيز نم قحأ
 كتلأس ام لك يف ينفلاخت آلأو ,مهيف ينعفشت نأ بحأف .كنم يناكمل كيف اوعمط

 هنم قّثوت الف . هنع عوجرلا ىلع ردقي ال ام كلذ ىلع قيثاوملاو دوهعلا نم هاطعأف . مهل
 دب الو ؛ليبس كلذ ىلإ سيل :لاق . اهلهأ لتقتو اهمدهت نأ كيلإ يتجاح نإف :لاق
 . انع لحرا :هل لاقف . كتفلاخم نم

 )١( هراعو هبيع يأ :نابجلا ةّرعم (؟) .رصقي :ولأي .
 لخادلا : جلاولا (:) . هب باصملا قرتخي يذلا ذفانلا : جلازلا عز .
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 :هحتف نصحو صاعلا نب ديعس

ىلع سراف نوصح نم ًانصح صاعلا نب ٌديعس حّئاص :ليق
 الجر مهنم لتقي آلأ 

 . ًادحاو الجر الإ مهلك مهلتقف ءادحاو

 :ةيراسيق ماعو صاعلا نب ورمع

ا نب ورمع حتف ال :لاق يبلكلا نب
«ةْرغ لزن ىتح راس ةّيراسيق صاعل

 هيلإ ثعبف 

3 0 0 

 دحأ اذهل ام : :لاقو ورمع ركفف . هملكأ كباحصأ نم ًالجر ّيلإ ثعبآ نأ اهجلع

عمسي مل مالك عمسف هملكف جلعلا ىلع لخد ىتح جرخف :لاق . يريغ
 . لثم طق 

 نيه ين ءاذه نع لأست ال لاق ؟كلثم دحأ كباحصأ يف له , : ينثدح :جلعلا لاقف

 :لاق . . يب عنصت ام نوردي الو ,هل ينوضّرع امل ينوصّرَعو كيلإ يب اوثعب ذإ مهيلع

م ذخو هقنع برضآف كب رم اذإ :باوبلا ىلإ ثعبو «ةوسكو ةزئاجب هل رمأف
 .هعم ا

 تنسحأ دق ورمع اي : :لاقف ؛هفرعف ناسغ يراصن نم لجرب ٌرمف هدنع نم جرخف

 كّدر ام :كلملا هل لاقف . . عجرف «هدارأ امل ورمع نطفف . جورخلا نسحأف لوخدلا

 ةرشعب كينآ نأ تدرأف «يمع ينب عسي كلذ دجأ ماف ينتيطعأ ايف ترظن :لاق ؟انيلإ

 دنع نوكي نأ نم ًاريخ ةريشع دنع كفورعم نوكيف .ةيطعلا هذه مهيطعت مهنم

 ورمع جرخف . هليبس ُلَخ نأ باوبلا ىلإ ثعبو . مهب لجعأ . تقدص :لاقف .دحاو

يلع لخدو ورمع هحلاص ملف . ًادبأ اهلثمل ْتْدُع ال :لاق َنمأ اذإ ىتح .«تفتلي وهو
 ه

 . كردغ نم ناك ام ىلع معن :لاق ؟وه تنأ :هل لاق جلعلا

 :نازمرهلاو رمع

خلا نب رمع ىلإ ًاريسأ ناّرمْزلاب يتأ املو : :لاقو
 اذه « نينمؤملا ريمأ اي: :هل ليق باط

. 0( 
 ف كل ًاحصن مالسإلا كيلع ضرعأ :رمع هل لاققف ” متسُر بحاصو مجعلا يعز

 هت- ا امس بسسسسشسسسسس7االالل

 . اهسيئر انهو ,رفاكلا :جلعلا )١(
 سراف لاجر مظعأ نم ناك .دازخرف نب متسر وه (؟(

 « ةيسداقلا ةعقو يف ناساس كلم درجدزي شويج دئاقو

 . ةعقولا هذه يف مسر لتق دقو
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 يف بغرأ الو هيلع انأ ام دقتعأ امنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق . كلجاو كلجاع
 ءام نم ةبرش ,نينمؤملا ريمأ اي : لاق هلتقب مه الف . فيسلاب رمع هل اعدف . مالسإلا
 ىتح نمأ انأ : :لاق اهذخأ الف . ءام نم ةبرشب هل رمأف . أظ ىلع يلتق نم لضفأ
 .تقدص :لاق . جلبأ ٌرون نينمؤملا ريمأ اي افولا :لاقو اهب ىمرف . معن :لاق ؟ اهبرشأ
 اي نآلا :لاق . هنع عفر اللف . فيسلا هنع اعفرا ؛كرمأ يف رظنلاو كنع فقوتلا كل
 نم قح هب ءاج امو .هلوسرو هدبع ًادمح نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نينمؤملا ريمأ

 تملسأ ينأ نّظت نأ تهرك لاق ؟كَرَخأ اف «مالسإ ريخ تملسأ : :رمع لاق .ه
 اب ًالوقع سراف لهأل نإ :رمع لاقف . ةبهرلاب هنيدل ًاراثيإو فيسلا نم ًاعزج
 يف هرواشي رمع ناكف مركب َرْبُي نأ هب رمأ م . كلملا نم هيف اوناك ام اوقحتسأ
 . سراف لهأل شويجلاو ركاسعلا هيجوت

 " ,ىرسألا نم رفنو نعم

 رّمأف . ىرسألا ةلمج يف ةدئاز نب نعم هب ىتأ يذلا ريسألا لعف ريظن اذهو
 :لاق اوبرش (ملف ءاوُقُسف مهب رمأف نْعَم اي ًاشاطع ىرسألا لتقتأ : :هل لاقف .مهلتقب

 . مهليبس لخف ؟نعم اي كفايضأ لتقتأ

 : مجعلا كولم نم كلم

 ةنطفلا ةلفقيو '”روغلا دعُبب ًافورعم ناك مجعلا كولم نم اكلم نأ :اوركذو
 نع ثحبي نم هيلإ هجو كولملا نم كلم ةبراحم دارأ اذإ ناكو .ةسايسلا نسحو
 ؛هلاح نم لاصخ ثالث نع فشكيف «هتبراحم رهظُي نأ لبق هتيعر رابخأو هرابخأ
 هعدخي مأ اهقئاقح ىلع هتيعر رابخأ كلملا ىلع درت له ءاورظنا : هنويعل لوقي ناكف
 دتشا نميفأ ,هتيعر نم وه فنص يأ يف ىنغلا ىلإ اورظناو ؟هيلإ كلذ يهنملا اهنع
 ومع

 هتيعر نم فنص يأ ف اورظناو ؟ ههرش دتشاو هْفَنأ لق نميف مأ .هههرش لقو ةفنأ

 )١( ريكفتلا قمع ينعي :روغلا دعب .
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 ال :هل ليق نإف ؟هدغ نع هّموي هلغش نم مأ ءهدغو همويل رظن نميفأ ؟هرمأب اقل

 همويل رظن نم هرمأب ماوقلاو .هفنا دتشاو هّهرش ّلق نميف ىّتْغلاو ؛هرابخأ نع عَدْخُي

 ءادق وم رظتنت ٌةناك ران : :لاق كلذ دض هل ليق نإو . هريغب هنع اولغتشا :لاق ءهدغو

 « عيبضت عم ةمالس نم ْنيْحَأ َنْيَح الف هل اودصقا َاجَرْخع رظتنت "'«ةلمْرُم ٌناغضَأو

 .رارتغا ىلإ ىََأ نَمأ نم ىدعأ ودع الو

 :درجدزيب ةلطايملا كلم ةعيقو

 رهشدرأ لزن مث «لباب تلزن مث ,خلب لزنت فئاوطلا كولم لبق مجعلا كولم تناك

 نيذلا مهو ةلطايطا كولم ناسارخب راصو ءمهتكلمم راد تراصف ,«سراف كباب نبا

 ةلطايملا كلم هداكف ؛مهازغ ناكو «سراف َكِلَم مارهب نب درجَدْرَي نب ٌروريف اولتق

 هب عقوأو هيلع طخسلا رهظأف «ةرادالا نسُحو ةدياكملاب هفرع نمم لجر ىلإ دمَع نأب

 ىلع "!ءأطاو دقو هلسرأ مع . ًاديدش ًاليكنت هب لّكنو ًاحيبق اوت ساتلا نيعأ لع

 هيلإ "* عوزنلا رهظأف ,هقيرط يف زوريف ىتأ ىتح جرخف هيلع هرهاظو هعم هنطبأ رم

 قثو هيف ةياكنلاو عيقوتلا نم هب ام ٌزوريف ىأر الف . لا ام مم نم هب راصتسلاو

 ناكم كملْعأو مهتروعو موقلا ةرغ ىلع كلملا اهيأ كلدأ انأ :لاقف . هيلإ مانتساو هب

 رثكأو هرسأف ةلطايملا كلم هيلإ جرخ مث ؛ةشطْمُم ةكلهم ٌليبس هب كلسف . مهتلفغ

 ادبأ مهوزغي ال ًاقثوم مهاطعأو .هعم نم ىلعو هيلع اونمي نأ مهأسف , هباحصأ

 « هذونج الو وه هزواحجي لأ مق فلحو « مهنيبو هنيب ًادح هلعج ارجح مه بصنو

 . هعم نمو هوقلطأو هيلع اوثمف ؛ هترواسأو هتبارق نم رضح نم ىلعو هيلع هللا دهشأو

 ًارداغ هدهعل ًاثكان مهوزغ ىلإ داعف هباصأ امم ةّقنألا هتذخأ هتكلمم ىلإ داع الف

 هبصن يذلا رجحلا لعجف «هناميأ يف ةَتْرْع اهّنظ ةليحب كلذ يف فطلت هنأ الإ هتمذب

 هودشان مهيلإ راص ايلف هزواجي ال هنأ كلذ يف لّوأتو .هركسع ةمّدقم يف ليف ىلع مه

 )١( ةاطغمو ةروتسم داقحأ :ةلّمزم ناغضأ .

 برقتلاو ليملا :عوزنلا (") .هعم قفتا :هأطاو (؟) .
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 اجل الإ ىبأف ,هتمذو هدهع نم هسفن ىلع لعج امو .هب ناميالا هوركذو هللا 0( ءءء .٠

 . هركسع اوحابتساو هتامح اولتقو هولتقف هب اورفظف هوعقاوف . اثكنو

 :ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 « ىرخأ ديري وهو ًاقيرط ذخأ ارغ اذإ ٠ هِي ع يبنلا ناك : لاق يئيللا ديز نب ةماسأ

 .( ةعدخ برحخلا :لوقيو

 :بلعثلاب هتيمستو يمعئخلا كلام

 .تئاصلا لع هو «ئيستخا ذا دس ندا :لاق سنأ نب كلام نع دايز
 ! .لوقي مث هيلع ينثيو ىلاعت هللا دمحيف ؛ لحري نأ دارأ املك سانلا يف موقي
 اذإف ؛كلذب هنع سيساوجلا قرفتتف . اذك برد ىلاعت هللا ءاش نإ ةادغلاب ''”براد
 . بلعثلا :مورلا هيمسُت تناكف . ىرخأ ًاقيرط مهب كلس سانلا حبصأ

 شويجلا ءارمأ اياصو

 ثعب اذإ ناك ٍمكِليَع 7+ هللا لوسر نأ ينغلب هنإ : حارجلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك
 اوُّنُمت ال «هللاب رفك نم نولتاقت ءهللا ليبس يفو هللا مسب اوُرغا : :لاق ةّيرس وأ ًاشيج

 مهرمف ةيرس وأ ًاشيج تثعب اذإف . ًاديلو الو ةأرما اولتقت الو اولثمت الو اوردغت الو

 . هللا نوع ىلعو هللابو هللا مسب : :ةيولألا دقع دنع لوقي باطخلا نب رمع ناكو
 ليبس يف اولتاقف . ربصلاو قحلا موزلو هللا دنع نم الإ رصنلا امو . هللا دييأتب اوضما
 الو ,ءاقللا دنع اوئبجت الو .نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو هللاب رفك نم هللا
 ءاديلو الو ةأرما الو ًامره اولتقت الو ءروهظلا دنع اوفرست الو .ةردقلا دنع اولْثَمَت
 بسسس للمس

. 
 قاثيملاو دهعلاب ءافولا مدع :ثكنلاو هتريسل ةدواعمو ًايدامت :ًاجاجل

)١( 

 ( 0كلاس : براد .
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 . تاراغلا نش دنعو ,نافحزلا ىقتلا اذإ مهلتق اوُقَوَتو

 :نايفس يبأ نب ديزي يصوي ركب وبأ

 لاقف . الجار هعّيش ماشلا ىلإ نايفس يبأ نب ديزي هنع هللا يضر ركب وبأ هّجو انو

 يفإ . بكارب انأ امو لزانب تنأ ام :لاقف .لزنأ نأ امإو بكرت نأ امإ : ديزي هل

 هلل مهسفنأ اوسبح ًاموق دجتس كنإ :لاق مث . هللا ليبس يف هذه "7 ياظُخ بستحأ

 طاسوأ نع "اوصحف ًاموق دجتسو - نابهرلا ينعي هل مهسفنأ اوسبح امو مهرذف

 ال :رشعب كيصوم يفإ :هل لاق مث . فيسلاب هنع اوصحف ام برضاف ءرعّشلا مهسؤر

 ام الإ اريعب الو ةاش نّرِقَت الو ءاديلو الو ةأرمآ الو امره لتقت الو «لثمت الو ءردغت

 . سخبت الو لت الو ءارماع نبّرخت الو ءالخن َنقرحت الو ,متلكأ

 :ديلولا نب دلاخ يصوي ركب وبأ

 رس :ةّدرلا لهأ لاتقل ههجو نيح «ديلولا نب دلاخل هنع هللا يضر ركب وبأ لاقو

 كيلع نمآ ال ينإف «ةلمحلا نم ًاديعب نكف ّردعلا ضرأ تلخد اذإف ءهللا ةكرب ىلع

 ؛هنم سيل هضعب ْنإف «حورجمب لتاقت الو ,ءالدألاب ٌرسو دازلاب رهظتساو .ةلوجلا

 يِعو ام كل اغنإف «مالكلا نم للقأو ؛ "اةرِغ بزعلا يف َنإف ءتاّيبلا نم سرتحاو
 يذلا هللا كعدوتسأو .مهرئارس يف هللا ىلإ مُهلكو «مهتينالع سانلا نم لبقاو ؛كنع

 . هعئادو عيضت ال

 :سراف ةبزارم ىلإ دلاخ نم

 يذلا هلل دمحلا :يناسغلا ةليفث نبا عم سراف ةبزارم ىلإ ديلولا نب دلاخ بتك

لم بلسو « مكسأب نهوأو ١ مكعمج قرفو ('"”هكتمزح ضف
 اذإف ؛ مزع لذأو « مكك

 الإو « ةيزجلا ىلإ اوبيجأو ,ةمذلا انم اودقتعاو ,نهّرلاب يلإ اوثعباف اذه يباتك مكاتأ

 )١( .اهبستحاو اهلعجأ يأ :ياطخ بستحا )١( اوفشكو اوبلق :اوصحف .

 )( اهقرف :مكتمزح ضف (:) . ةربخلا مدعو ,ةلفغلا :ةّرغلا .
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 «ةايحلا نوبحت امك توملا نوبحُي موقب مكيلإ نريسأل ءوه الإ هلإ ال يذلا هللاو

 . ايندلا يف نوبغرت امك ةرخآلا يف نوبغريو

 :صاقو يبأ نبا ىلإ رمع نم

 نم هعم نمو  |مهنع هللا يضر  صاقو يبأ نب دعس ىلإ باطخلا نب رمع بتك

 :دانجألا

 ىوقت نإف ؛لاح لك ىلع هللا ىوقتب دانجألا نم كعم نمو كرمآ ينإف ؛ دعب امأ

 نأ كعم نمو كرّمآو ,برحلا يف ةديكملا ىوقأو ءّودعلا ىلع ةّدعلا لضفأ هللا

 مهيلع فوخأ شيجلا بونذ نإف «مّودع نم مكنم يصاعملا نم ًاسارتحا ّدشأ اونوكت

 مهم انل نكت ' كالذ الولو ءهلل مهودع ةيصعك نوملسملا رصني اغاو ,مهودع نم

 ناك ةيصعملا يف "؟انيوتسا اذإف , مهتدعك انتدع الو ( مهددعك سيل انددع نأل ؛ةوق

 نأ اوملعاو . انتوقب مهبلغن مل انلضفب مهيلع ٌرَصْنُ الإو .ةوقلا يف انيلع لضفلا مهل

 اولمعت الو ءمهنم اويختساف .نولعفت ام نوملعي هللا نم َةَظْفَح ريسم يف مكيلع

 نإو انيلع طّلَسُي نلف انم رش انّودع نإ اولوقت اوقت الو ؛هللا ليبس يف متنأو هللا يصاعمب

 طخاسمب اولمع امل ليئارسإ ين ؛ ىلع طلُس امك ,مهنم رش مهيلع طّلُس موق َبّرف ؛انأسأ

 هللا اولأساو . '"”«الوُعْفم أ ادْحَو ناكو رايدلآ لالخ اوُساَجَف سوجملا َراَثُك هللا

 ققرتو .مكلو انل كلذ هللا لأسأ . مودع ىلع رصنلا هنولأست امك مكسفنأ ىلع َنوعلا

 قفرَي لزنم نع مهب رصَقُن الو ءمهبعتُي اريسم مُهْمْشَجَت الو ءمهريسم يف نيملسملاب

 يماح معقم ودع ىلإ نورئاس مهنإف , مهتوق صقني مل رفسلاو مهو دعا اوغلبي ىتح ءمهب

 ةحار مهل نوكت ىتح «ةليلو ًاموي ةعمج لك يف كعم نم مقأو ا"'ءاركلاو سفنألا

 لهأ ىرق نع © مفنان حنو . مهتعتمأو مهتحلسأ ' ”نوُمْرَيو , مهسفنأ اهيف ''نوّمحي

 )١( .ءاوس انك يأ :ةيصعملا يف انيوتسا ١ ةيآلا ءارسإلا ةروس (؟) 6 .

 . امنوجيري يأ :مهسفنأ اهيف نومحي (5) . ليخلا :عاركلا (؟)
 ش .نوحلصي :نومري (0)
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 اهلهأ نم ًادحأ ْأَرْرَي الو . هنيدب قثت نم الإ كباحصأ نم اهلخدي الف .ةمذلاو حلصلا

 مكل اوربص اف ءاهيلع ربصلاب اولتبا امك اهب ءافولاب متيلتْبا ةمذو ةمرح مهل نإف :ًائيش
 ىندأ تئطو اذإو . حلصلا لهأ ماظب برحلا لهأ ىلع اورصبتست الو ًاريخ مهوّلوتف

 نم كدنع نكيلو مهرمأ كيلع فخي الو .مهنيبو كنيب نويعلا كذأف ودعلا ضرأ

 كعفني ال بوذكلا ْنِإف .هقدصو هحصن ىلإ نئمطت نم ضرألا لهأ نم وأ برعلا

 دنع كنم نكيلو .كل ًانيع سيلو كيلع نيع شاغلاو .هضعب يف كقّدص نإو هربخ
 ايارسلا عطقتف . مهنيبو كنيب ايارسلا ثّبتو عئالطلا رثكت نأ ودعلا ضرأ نم كؤوند

 نم سأبلاو يأرلا لهأ عئالطلل قتناو . مهتاروع عئالطلا عبتتو . مهقفارمو مهدادمأ

 نم ةوقلا مهاقلت ام لوأ ناك ًاودع اوقل نإف ؛ليخلا قباوس مهل رَّيختو ,كباحصأ

 ادحأ اهب صخت الو .دالجلا ىلع ربصلاو داهجلا لهأ ىلإ ايارسلا ّرمأ لعجاو .كيأر
 نثعبت الو . كتصاخ ّلهأ هب (9تيباح امم رثكأ كرمأو كيأر نم عيضيف « ىو

 ودعلا تنياع اذإف ؛ "'ةياكنو ةعيض وأ ةبلغ هيف فّوختت هجو يف ًةيرس الو ًةعيلط
 ال مث «كتوقو كتديكم كيلإ عمجاو «كايارسو كعئالطو كيصاقأ كيلإ مّمضاف
 فرعتو «.هلتاقمو كودع ةروع رصبت ىتح «لاتق كهركتسي مل ام .ةزجانملا مهلجاعت

 ىلع كسارحأ كْذأ مث ءكب هعنطك كّردعب عنصتف ءاهلهأ ةفرعمك اهلك ضرألا
 ,هقنع تبرض الإ ّدهع هل ريسأب َتْوُب الو . كَدهُج '"'تايبلا نم ظَفَحَتو «,كركسع

 ىلع مكل رصنلا لوو .كعم نمو كرمأ يلو هللاو . كودعو هللا ودع كلذب بهرتل

 .ناعتسملا هللاو مودع

 :مورلا ضرأ ىلإ هريمأ يصوي كلما دبع

 هللا رجات تنأ :لاقف مورلا ضرأ ىلإ هريس ًاريمأ ناورم نب كلملا دبع ىصوأو
 . لاملا سأرب ظْفَحَت الإو ّرجت ابر دجحو نإ يذلا (كرتكلا براضملاك نكف .هدايعل

 . ليما ترهظأو تدّدوت :تيباح )١(

 . اليل ةماقإلا :تايبلا (؟) . ةبلغلاو رهقلا :ةياكنلا (؟)

 . قبللا لقاعلا :سيكلا (5)

١18 



 نم ًارذح ّدشأ كّودع ىلع كلايتحا نم نكو . ةمالسلا زرت ىتح ةمينغلا بلطت الو

 . كيلع كودع لايتحا

 :هداوق ىصوي دايز

 نوطبو ءةاتشلا :ودعلا |هيف اولتاقت ال نينثآ اوبّتحت :هداوقل لوقي دايز ناكو

 . ةيدوألا

 :دايز يف دابعو ديلولا نيب

 ابأ اي :داّبعل لاقف . اوملسو اومنغف «ءاتشلا يف ًاشيج كلملا دبع نب ٌديلولا ىزغأو

 لك سيلو .تأطخأ دق «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ انيأر نم دايز يأر نيأ 2« برح

 . باصُت ةروع

 :يدماغلا مث دلاخ نبا لابعتسا دارأ دقو ةيواعم

 ىلع ةيواعم لمعتساف .ًارحبو ًارب نيملسملا تزغو موُرلا تشاج :لاق يبتعلا

 عناص تنأ ام :لاق هّدهع هل بتك (ملف ءديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع ةفئاصلا

 نبا نايفّس ىلإ ثعب مث . يدهع ىلع ْدْدْرَأ :لاق . هيصعأ ال ًامامإ هذختأ :لاق ؟ يدهعب

 ًامامإ هذختأ :لاق ؟ يدهعب عناص تنأ ام :هل لاق مث ,هدهع هل بتكف يدماغلا فوع

 الو ,ةلجع نم ْفَكْفَكُي ال يذلا اذه :ةيواعم لاقف . هُيفلاخ هّقلاخ نإف ءمزحلا مامأ
 (0 3 ع م اشكال و (00 < دا ملا هام

 . .لافثلا لمجلا برض رومآلا ىلع برضُي الو .' "روخ نم هرهظ يف عفدي

 :يرصنلا فوع نباو ديرد

 اي :نينح موي .نزاوه دئاق ,يرصّنلا فوع نب كلامل ةّمصلا نب ديرُد لاقو

 يلام ؛مايألا نم هدعب ام هل موي اذه ّنإو «كموق سيئر تحبصأ دق كنإ كلام
 سانلا عم تقس :لاق ؟ ءاشلا راعيو « ريغصلا ءاكيو رم محلا قيهنو  ريعيلا ِءاْغَر عمسأ

 )١( ءىطبلا :لافثلا (؟) .فعضو طقس يأ :روخ .

١18 



 هّلهأ ٍلجر لك فلخ لعجأ نأ تدرأ : :لاق ؟ ملو : :لاق . مهلاومأو مهءاسنو مهءانبأ

 ؟ءيش مزهنملا دري لهو !هللا نأض يعار : :لاقو , "هب ضقنأف . مهنع لتاقيل هّلامو

 يف تيت ؛كبلع تناك نإو «هعرو هفيسب لجو الإ كاتي / دال تناك نإ نإ

 ؛ليخلا نوتم لع 0 ءاصملا قلا م . مهموق 59 ضيالب عْنمتُم ىلإ مهعفرا أ ءائيش

 كلهأ تزرحأ دق تنك كيلع 1 نإو «كءارو نم كب قحَل كل تناك ناف

 اذه : ديرد لاق . كّلقع لهذو تربك دق كنإ ؛كلذ لعفأ ال هللاو ال :لاق . كلامو

 :لوقي أشنأ مث . ينتفَي مو هدهشأ موي
 0 ضأو 1 هيف ّن أ عد ِ ا يف يتَتْيَ ان

 ةؤرَص هاش اهّنأك ْعمَمَّزلا ءافْطَو ٌدوُف

 :هباحصأ حصني ةبيتقل

 اورصقو ,رافظألا اوليطأف ' ٌتوزغ اذإ : هباحصأل لوقي ماسم نب ةبيتق ناكو

 "'ازخو مهونعطاو .ًازمر مهومّلكو ءأ 09ارْوَش سانلا اوظحلاو .روعشلا

 :هداوق حصني ,ماسم يبأل

 ءرفظلا بابسأ نم اهنإف ةأرجلا كيرلق اورعشأ :هداوقل لوقي ملسم وبأ ناكو
 . براحملا نصح اهناف ةعاطلا اومزلاو ,مادقإلا ىلع ثعبت اهناف نئاغضلا ركذ اورثكأو

 )١( مهتعامج يأ :نزاوه ةضيب (؟) .هرجزو ءهيلع ركنأ يأ :هب ضقنا .

 ةيلهاجلا نيد نم اوجرخو مهنيد اوكرت مهنأل مسالا اذهب مهنوُّمسي نوكرشملا ناك ءنيملسملا ديري :ءابصلا (؟)
 : ..مالسالا ىلإ

 . ريّسلا نم نابرض : عضولاو ببخلا وا باشلا : عذجلا 20(

 ءانه .لبجلا سيت يأ لعولا : :ةاشلاو «ةبادلا ديق طبرم قوف يذلا رعشلا : عفزلاو ءرعشلا ةليؤطلا :ءافظولا (6 )
 . يوقلا باشلا يتفلا :رمحلاو ءابظلاو لاعوألا نم : عدصلاو

 .ربالا زخوك يأ :زخولا .(7) . ىباضغ ,مكنويع ةرّخؤمب يأ :ًارزش (1)
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 اولكأت .ةنسألا اوذحشاو «ةّنعألا اورّصق :هينبل لوقي ديز نب ديعس ناكو

 . ديعبلا مكبهريو «بيرقلا

 : ىسوم نبا ىسيعو روصنملا

 «نسحلا نب هللا دبع ةبراحمل ةنيدملا ىلإ روصنملا ينهجو امل : ىسوم نب ىسيع لاقو

 ؟ ينيصوت ىتم ىلإ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ءرثكيو ينيصوُي لعج
 '"يِدِمْغ َتيَرَقو ينْفَج تلكأ يدنملا ٌماسحلا كاذ انأ يَنإ

 يِدْنع يدنع ُبلطَت ام لكف

( 

 ريجتسم ا عنمو ةريشعلا نع ةاماحملا

 :هموق كلملا دبعل فصي ليعجل

 عمطي مل :لاق ؟ رع ْعَلْبَم ام : يبلعثلا ةمقلع نب ليَعُجل ناورم نب كلملا دبع لاق

 هب راجتسا نمع انم لجرلا عفدي :لاق ؟مكظفح غلبم (مف :لاق .انم نمْؤُي ملو انيف

 . هموق فصي نم كّلثم :كلملا دبع لاق . هسفن نع هعافدك هموق ريغ

 لاق عّمسم نب كلام نع ينربخأ : يزنعلا عاطم نبال ناورم نب كلملا دبع لاقو
 لاق . بضغ ءىش يأ يف هنولأسي ال فيس فلأ ةئام هعم بضغل كلام بضغ ول :هل
 . ددوّسلا هللاو اذه :كلملا دبع

 . ناطلسلل ًائيش ةجراخ نب غامسأ الو عمسم نب كلام طق لي ملو :لاق

 :راجلا نع عافدلا يف برعلل

 يماح راجلا ٌمينم َنالف :نولوقيف ءراجلا نع '”بذلاب حدتمت برعلا تناكو

 )١( عافدلا : بذلا (؟)  .تعطق :تيرفو .فيسلا دمغ :نفجلا .
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 ريجب يَّمّسف .هراوج يف لزن اذإ دارجلا يمحي نم مهيف ناك ىتح «معن . ""رامذلا
 .دارجلا

 مهعْنَمو نابيش ينب رخافم فصيو ةدئاز نب نعم حدمي ةصفح يبأ نب ناورم لاقو
 : مهب راجتسا نم

 اوُلَرِجَأو اوباطأ اًوَطْعَأ ْنِإو ءاوباجأ اوُعُد نإو اوباصأ اوُلاق نإ موقلا ْمُه
 لزنم نيكاسلا نيب مهراجل امنأك ىتح راجلا نوعنمي مه 6 9 م0 هدا س 1 3 - -ء هب 52 .٠ و سا مار.

 :رخآ لاقو

 "رسن يتيفاخ نيب روز ةبيثك ةنأك ىتح راجلا نوعنمي مه (ع) هع 85ه تسوي 1 ه+ 5 و ع 3 - 8 ربا اشار م

 :باهش نبا هناتخا لام يف ءىلاهو ةيواعم

 مث . ًاريثك الام ناتخاف «ناسارخ ىجحذملا باهش نب ريثك ىلو ةيواعم نأ ركذو

 جرخف . ءيفاه مد ردهف ةيواعم كلذ غلبف . يدارملا ةورع نب ءيفاه دنع رتتساف بره
 ٌسانلا ضمن املف . هفرعي ال وهو هسلجم رضح مث .هراوج يف ناكف ؛ةيواعم ىلإ ءيناه
 مويلا اذه َنِإ :لاقف «ةورع نب ءيناه انأ :لاقف .هرمأ نع ةيواعم هلأسف .هناكم تبث

 ظ : كوبأ هيف لوقي يذلا مويلاب سيل
 تيمك قفأ يتكش لمحتو  يليذ رجأو يتمج لجرا (1)”ر هعّوس "ينك عم 8 0 1 سم املا ب سك
 (ة)ئَبأ ٌيمأ نعاس ام اذإ  ٍِفِيَطُغ ينب ةارّس يف يشمأو

 :لاق ؟كلذ ّمب :لاق . مويلا كلذ ينم َّرعأ َمويلا نينمؤملا ريمأ اي هللاو انأ :لاق
 :لاق . نينمؤملا ريمأ اي كدنعو يدنع :لاق ؟باهش نب ريثك نيأ :لاق . مالسإلاب
 . كل هانيهوو هاَّنَّمأ دقو ءًاضعب هغوسو ًاضعب هنم ذخف هناتخا ام ىلإ رظنا

 . فرشلاو ضرعلاك هنع عفاديو ىمحي ام :رامذلا 0010(
 . ءامسلا يف نيمخن :نيك امسلا 4

 . يفاوخ :هعمج مداوقلا دعب حانجلا يف شيرلا :ةيفاخلاو . هعمتجم يأ :روزلا ةبيثك عرف
 , ةداسلا :ةارسلا (8 ) . ةميركلا ةعئارلا سرفلا :قفالا 00(

1١71 



 :ركب يبأ نبا دم لتقم

 جيدح نب ةيواعم ٌةيواعم هيلإ رّيصو رصم ركب يبأ نب دمحم لزن امل :لاق ينابيشلا

 ثعبو هقنع برضف هذخأف ,هيلع َلُدَف بّيغتف ,هعم ناك نم دم نع قّرفت . يدنكلا

 يبأ نب رفعج نب دمج ناكو . مالسإلا يف هب فيط سأر َلوأ ناكف . ةيواعم ىلإ هسأرب

 يف ًالجر ذئموي معثخ دّيس ناكو ؛هوبّيغف معئخ نم هلاوخأب راجتساف «هعم بلاط

 «هتيشم يف رتخبتي هنأ لهاجلا ّنظ ىبثم اذإ ناكف هباصأ رّسك نم ''اعّرَب هرهظ

 انيلإ أجل انتخأ نبا :لاقف . لجرلا اذه انيلإ ماسأ : :هل لاقف ىدتع هنأ ةيواعمل ركُذف

 ال :لاق . هب ينيتأت ىتح هعدأ ال هللاو : لاق . نينمؤملا ريمأ اي كنع هّعدف ,همد نقحنل

 :لاق . "ارزأل تملع ام كنإ هب يتينأت هللاو ءتبذك :لاق .هب كيتآ ال هللاو

 هنود يمع نبا مدقأو ,همد نقحتل كمع نبآ ىلع كلتاقأ نيح ةروأل يلإ لجأ

 . هنيبو هنيب ىَلخو ةيواعم هنع تكسف . همد كفست

 :همد ردهأ لجر يف نعمو يدهملا

 ماقأف ةفوكلا لهأ نم لجر مد يدهملا ردهأ :ماس نب ديعس لاق :لاق ينابيشلا

 . ابقرتم افئاخ «بئاغك ًارهاظ ناكف ءمالسلا ةنيدمب رهظ هنإ مث ءًايراوتم ًانيح لجرلا

 ىلإ ىوهأف هفرعف ةفوكلا لهأ نم لجر هب َرْصَب ذإ اهيحاون ضعب يف يشمي وه انيبف

 توملا ىلإ رظنو هدايق نم لجرلا نكمأف .نينمؤملا ريمأ ةَيْعُب اذه لاقو هبوث عماجم
 اذإف تفتلاف «هرهظ ءارو نم رفاوحلا َمُقَو عمس ذإ ةلاحلا كلت ىلع وه انيبف . همامأ

 يذلا لجرلل لاقو فقوف . هللا كراجأ ينرجأ ,ديلولا ابأ اي :لاقف «ةدئاز نب نعم

 ةثام هيلع لَذ نمل ىطعأو همد ردهأ يذلا نينمؤملا ريمأ ٌةيْعُب :لاق ؟كنأش ام :هب قلعت

 ١ سانلا رشعم اي : لجرلا حاصف . اناخأ لمحاو كتباد نع لزنآ «مالغ اي :لاقف . فلأ

 . يدنع هنأ هربخأف بهذا :نعم هل لاق .نينمؤملا ريمأ هبّلَط نم نيبو ينيب ُلاَحُي

 سبجب رمأف «هربخأف يدهملا ىلإ لخدف «بجاحلا ربخأف نينمؤملا ريمأ باب ىلإ قلطناف

 . قمحألا :هروألا 0( .رهطلا لوخدو ردصلا جورخ : خزبلا 0(
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 تبّرقو هبايث سبل دقو نينمؤملا ريمأ ٌلسر هتتأف «هب ٌرضْحَي نم نعم ىلإ هّجوو لجرلا
 ُنْيَع مكيفو لجرلا اذه ىلإ "2 ملح ال :لاقف هيلاومو هتيب لهأ اعدف «هتباد هيلإ
 ريجتأ نعم اي : :لاقف «هيلع ري ملف ,يدهملا ىلع مس ىتح لخدو بكر مث . . فرطت
 ريمأ اي : نعم لاقف . هبضغ دتشاو ! ًاضيأ معنو :لاق . نينمؤملا ريمأ اي معن ؛ لاق ؟َّيَع
 دق :ريثك مايأ يلو .ًافلأ رشع ةسمخ دحاو موي يف نميلاب مكتعاط يف تلتق «نينمؤملا

 راجتسا ًادحاو الجر يل اوببت نأ ًالهأ ينومتيأر ف « يئانغ نسحو يئالب اهيف مدقت
 نم انّرَجَأ دق :لاقف .'"'هنع يّرْس دقو هسأر عفر مث ًاليوط يدهملا قرطأف ؟ يف
 - هانغأو هايحأ دق نوكيف  هلصي نأ نيئمؤملا ريمأ ىأر نإف :نعم لاق . تّرَجَأ
 ىلع ءافلخلا تالص نإ «نينمؤلا ريمأ اي :لاق . فالآ ةسمخب هل انرمأ دق :لاق . لَعْف
 ةئامب هل انرمأ دق :لاق . ةلصلا هل لزجأف ؛ عظع لجرلا بنذ نإو ةيعرلا تايانج ردق
 اعدف ؛لاملا هقحلو فرصنا مث .ءاعدلا لضفأب نينمؤملا ريمأ اي اهُلَجَعَتَف :لاق . فلأ
 . ىلاعت هللا ءافلخ ةعلاخعو كاياو ,كلهأب قححلاو كتلص ذخ :هل لاقف لجرلا

 رارفلاو نبجلا

 :تاعزفلا يف بركيدعم نب ورمعل

 كلذف هيلجر يف هتَعْرَف تناك نمف :ثالث تاعّرَفلا :بركيدعم نب ورمع لاق
 نمو .هيوبأ نع ٌرفي يذلا كلذف هسأر يف هتعرف تناك نّمو .هالجر هّلقث ال يذلا
 . لتاقي يذلا كلذف هبلق يف هتعزف تناك

 . رارفلا نم ًءايح مهلقأ « ةنتفلا ىلإ سانلا ٌعرسأ :فنحألا لاقو
 حيرلا تقفخ املك ٠ ءريطلا بولُقك مهُبولق ًاقلخ هلل نإ : :نينمؤملا م أ ةشئاع تلاقو

 ! ءانبجلل ف أف ؛اهعم تقفخ

 رعاشلا لاقو
 يس آذآ

 . هبضغ لاز :هنع يَّرس (؟) .هيلإ لحأ لصي ال :نصلخي ال )١(
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 هاو 7 - 5 1 ؟+ ع# 5 9 2

 0 و .ا موس هد ميحما و

 ةيراقأ ليخبلا فوُرعَم مرحيو هود داوجلا َفورْخَم قزريو

 مسج يف امو .ًاَفَحَر اذكو اذك تيقَل دقل :هتوم دنع ديلولا نب دلاخ لاقو

 تومي امك يسْمَن فتَح تومأ اذنأه مث ؛ةيْمَر وأ ةنعط وأ ٌةبرض هيفو الإ ريش ٌعضوم
 . ءانبجلا نيعأ تمان الف ؛ "ايلا

 :رارفلا يف يملسلا رارفلل

 .رفلا لوق ءنّْسَح ىتح هحبق ىلع رارفلا اهيف اونّسَح نيذلا نيراّرفلا راعشأ نمو

 ك0 1

 كيدي اهب تْلَمَأ تَسَبَتلا اذإ تح "ةبيتكب اهتسبل ةبيتكو

 (0) جهم عد - لم
 دنسم رخآو لوتقم نيب نم مهروهَظ حاهرلا صقت مهتكرتو

 دعِبَت ال :اهاجر نود تلتقو مهؤاسن لوقت نأ ىنَعَفنَي له

 :رارفلا يف ماشه نب ثراحلل

 :لوقي ٌثيح ماشه نب ثراحلا

 دبْرُم َرقشأب يِرْهُم اًرَمر ىتح مُهّلاَتق تكرت ام مّلعي هلل
ٍ 000 3 5 . 3 

 يدهشم يودع ررضي الو لتقا ادحاو لتاقا نا ىنا تملعو

 ا"”دصرم موي باقعب مه ًاعمط مهيف ةّبحألاو مهنع تفَدَصَق

 نسَحف ءيش لك متّسح « برعلا رشعم اي :لاقف ليبتر بحاص هعمس يذلا اذهو

 ش . رارفلا ىتح

 .رامحلا : ريغلا (؟0 . همرك يأ :داوجلا فورعم 10(

 . حتفلا موي لس ينب ةيار بحاص ناك « يباحص مرضخم رعاش مكحلا نب نايح وه عر

 . اهنع ضارعالا نع ةيانك : يدي ال تضفنو .اهتطلخ يأ :اهتسبل (4)

 . مهنع تضرعأ :مهنع تفدص (1) . مصقتو رسكت :صقت (0)

١060 



 . كلذ يف ناسح لوق يتأي اذه دعبو

 نم ماشلا ىلإ رمع نمز يف جرخو .همالسإ نّسَحو ةكم حتف موي ثراحلا ماسأو
 لدبتسن انك ول امأ :لاقو ىكبو قرف ,نوكبي ةكم لهأ هعبتاف .هلامو هلهأب ةكم
 كانه لزي ماف هللا ىلإ ةلقُتلا اهنكلو ؛ًالدب مكب انيأر ام ءانراجب ًاراج وأ ءانرادب ًاراد
 . تام ىتح ًادهاج

 :رخآ لاقو

 ٌبّطعلا اهب ٌنوُرقم ةعاجّشلا نأ تملع دقو ٌدنه يعَجَشُت تماق
 ْبَدَأ هل نم يدْنع توملا يهتشي ام ُهَتيْؤوَر راصبألا َعنم يذلاو ال

 اوبثو اهنارين ىلإ مُهتعد اذإ ٌمُهيْعس هللا لضأ موق برحلل
 ُبَلَّسلا الو اهنم ينبجعُي لتقلا ال ٌمُهَلاعَف ىوُضأ الو مهنم تلو

 : قارولا دوم لاقو

 ”يطي حالّسلا نم يلق نإ نيغملا ٌحيِشملا سرافلا اهيأ

 "ريدم راما رول اذإ ل خلا جهر ىلع َهَوُق يل َسْنل
 (09سأو ٌبراهو ليتقف موقب بورحلا ىحَر ترادّتساو

 ريبْكَتلاو حايَصلا وُلْعَيو رعألا نم ُنابجلا قطني ال ُثيح
 "يرن هريغ يف ٌبيبَلو ٌديلب اذهو اذ لثم يف انأ عم 0

 : مّيرَخ نب نَمْيَأ لاقو

 "لدتعي اهنم طيملا دْيَرَرَف اَّيب ًاطِنَم ةشنلل نإ
 ٌلَْرَتْعاف ٌلاتق ناك اذإو ٌمهِتأَف ءاطع ناك اذإف
 لمتشت اهَْدف ِراَّثلا بطح اههُلاَمَج اهُدِقوُي امنإ

 عطاسلا رابغلا : جهرلا (؟( . هرومأ يف يضاملا داجلا :حيشملا .
1١ 

. 
 حلاعلا :ريرحنلا 0( . نوحاطلا : ىحرلا عرف

 بخصلاو جايحلا : .طيملا (ه) .
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 : ةنمدو ةليلك بحاصل

 ام لاتقلا هركي مزاحلا نإ :ةنمدو ةليلك بحاص هلاق ام :نوّرافلا هب جتحي اممو

 . لاملا نم هريغ يف ةقفنلاو « سفنلا نم هيف '”ةقفنلا نأل ؛هنم ًاَدُب دجو

 :لوقي ثيح هرعش يف همظنف بيبح ىنعملا اذه ذخأ

 اسوفن َنوقفني موقو لام مُهَئاَقَفَن اَمَنِإ موق نيب مك

 ةرشع يف ناكو ةقرازألا نم رف ؛ثعشألا نب دم نب نمحرلا دبع نيراّرفلا نمو
 , كباحصأ ىلعو كسفن ىلع َقدْنَخ ,يخأ نب اي :بلهملا هيلإ ثعب دق ناكو «فالآ

 نم يلع ُنَوْهَأ مهو «كنم مهب ملعأ انأ :هيلإ ثعبف .رتغت الو ,جراوخا رمأب ماع ينإف
 يولي ال ٌرفو ,ةئامسخ هباحصأ نم لتقف ةقرازألا بحاص ٌيرطق هتّيبف لمجلا ةطرض

 :رعاشلا هيف لاقف . دحأ ىلع

 ٍلّمجلا ةطرض اي ًامزهنُم تئجو ٌمُمْروُخ ىَمْدَت اناَدْلِو تكَرَ

 يبأ نم رَجَه ءادرم موي رف ؛ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ نيرارفلا نمو

 :لاقف ةرصبلاب ًاموي سلجف ,مايأ ةثالث يف ةرصبلا ىلإ نيرحبلا نم راسف «كّْيَدَف

 ضعب هل لاقف . مايأ ةثالث يف ةرصبلا ىلإ نيرحبلا نم « ٍناجرهملا ١ يسرف ىلع ترس

 |ملف . دحاو موي يف اهيلإ ترسل «زوريتلا » تبكر ولف ءريمألا هللا حلصأ : : هئاسلج

 مأ هنوئنهيأ «لوقلا نم نولي ام ف .هنوملكُي فيك اوري , ةرصبلا لهأ هيلع لخد

 ىسسع ام :اولاقو هل ٌنسمانلا '" رشتساف مهألا نب ب هللا دبع هيلع لخد ىتح ؛هنوّرعُي

 دمحلا . هموق هلذخ يذلا :لوذخملا اصلا ًابحرم : لاق مث مسف ؟مزهنملل لاقُي نأ

 مِلَع نكلو «كذهج ةداهشلل تضّرعت دقف انيلع كل رظني لو كيلع انل رظن يذلا هلل

 دبع نب ةيمأ لاقف . كل كعم نَم نالذخب مه كاقبأف «كيلإ مالسإلا لهأ ةجاح هللا

 :رعاشلا لوقي هيفو . كريغ يسفن نع ينربخأ ًادحأ تدجو ام : هللا

 )١( تكله : ةيشاملا تقفنو .توملا :ةقفنلا .

 .راصبألا هيلإ تهتجوت هل سانلا فرشتسا (؟)

 ا/ "١



 )000 ستات ساو ومال م - مو 55 و ت2 .
 دئارثلا دنع بانلا ديدح ثيلو هداؤف راط روفصعلا تّوص اذإ

 :ةيمأل ليخو جاجحلا

 جاجحلا رمأف ( ةّدع 0 : اهذاخفأ ىلع مس دق ةيمأ باود نم باودب جاجحلا ىتأ

 .«رارفلل» : :كلذ تحت بتكي نأ

 مهنم سراف جرخف «يرورحلا كاحضلا مايأ "'ناورم عم تنك :ةمالُد وبأ لاقو
 هنع سانلا ضبقناف . ثلاث مث ,ناث مث «هلتقف «لجر هيلإ جرخف ءزاربلا ىلإ اعدف
 ؟ فالآ ةرشع هلو هيلإ جرخي نم :ناورم لاقف ٠ '"'لتغملا لحفلاك ردبيو وندي لعجو

 ةرشع ليبس يف يسفنب َتْوَخَسو ايندلا لع تناه فالآ ةرشع تعمس اللف :لاق
 سمشلا هتباصأ مث «'َلَعَمْراَف رطملا هلب دق ٌرْرَق هيلع اذإف .هيلإ تزربو فالآ
 لبقأف « ينجرخأ يذل مهف ينآر الف ؛ناترمج اهنأك نادقتت نانيع هلو . ”لعفقاف

 :لوقيو زجتري وهو يوحن

 عقو توملا يفو تؤوملا نم رف ْعَمّطلا ُبُح ٌهَجَرخأ ٍجراخو

 ْعَجَر الف ُهَلْهَأ يوني ناك نم

 ال ؟حضافلا اذه نم :لوقي ناورمو ًابراه تيلوو يسأر ْتْمَنَق هتيأر لف

 . سانلا رامغ يف تلخدف !مكتوفي

 :وزغلا يف يبارعأل

 الو مهفرعأ امو اودع يل نونوكي فيكو :لاق ؟ّردعلا وزغت الأ :يبارعأل ليقو
 ؟ يننوفرعي

 )١( قرمو تتفم ربح نم ماعط : ديرثلاو ,يرطلا لهسلا لكألا يأ :ديارثلا .

 دمه نب ناورم وه (؟) .
 . لتبا :لعمراف (4) . جيهتملا : ماتغملا (ع)

 . ضّبقت يأ :لعفقاف (0)
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 فيكف « يشارف ىلع توملا ضغبأل ينإ هللاو :لاق ؟ّودعلا وزغت الأ :رخآلل ليقو

 !اضكر هيلإ ''”بخأ

 : ماشه نب ثراحلا ريعي ناسحل

 نب ثراحلا رّيعي تباث نب ناسح لوق رعشلا نم ءانبجلا نيراّرفلا يف ليق اممو
 :كلذ ركذ مدقت دقو .ردب موي هرارفب ماشه

 ماشه نب ثراحلا ىَجْنَم تؤجنف يىبينّدح يذلا ةّيذاك تنك نإ

 ا"'ءاجلو ةرمل سأرب اجنو مهنود لتاقي ١ ةّبحألا كرت

 ماقُم ٌرشب هَثَّيحأ ىَّوثو هب تّدتماف نّيَجْرْفلا هب تألم

 :نابج لوكأ لجر يف نيبقارعلا ضعب لاقو
 دئارّثلا دنع بانلا ٌديدح ثيلو هٌداؤف راط ٌروفصُعلا تَّرَص اذإ

 "اد ًنملاو قلخلا ٌميظع ٌديِدْعر بلقلا فيعض

 ٌرهُْجْأ هشسفن ىراوف اروفصع مونلا ف ىأر

 ("'"قافُد ُلْيَخ ترخل  ًاصوكث ُلْيَخ تّرج ول

 ةهَقاَخَم لِّيخ الوالا ءهاجرت لّخ ال يه

 . وذعلا نم عون :ببخلا )10(

 . متاوقلا ةليوطلا يه :ليقو .ودعلاو بثولل ةزفتسملا يهو .دايجلا نم ىثنألا :ةّرمطلا )١(

 1 .نابج :ديدعر (“9)

 . عجارتلاو برهلا :صصوكنلا (:)
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 رارفلاو نبحلا فصو يف دحأ لقي مو

 اطقلا نم ىدُهَأ مؤللا قطب ع

 ةلمق رهَظ ىلع ًائوغَرُب نأ ولو
 اهعوج ّمِمت ًاموي تَعَمَج ولو

 : مت ينب يف حاترطلا لوق لثم
 تلف مراكملا لبس تَكَلَس ولو

 تول ٍفحَر موي عمت هنأ
 "اتّلمش ال ةلوقعم رم ىلع

 امك ؛ةماع ال ةصاخ هنم نوكت ةدحاولا ةّرفلاب لطبلا ةمهبلاو ٌعاجشلا باعُي سيلو

 :لاقف هيخأو هيبأ نع طهار جرم موي ٌرفو ثراحلا نب رفز لاق

 هتأسأ نإ دحاو موي به ذيأ

 هذه لبق َهَلَز ينمّرت ملو

 "”ايئالب نسُحو يمايأ حلاصب
 ايئارو يّبحاص يكرتو يرارف

 .٠ ا ”ىع سس# 3

 :ورمع

 يوجه يباحصأو ينقرَؤي ْمعِيِمَّسلا يعاذلا ةناحير نمأ

 نب سيقو ريهز نب ساش هدلوو يبسبعلا ةميذج نب ريهز مهيفو سبع ينب نع ٌرفو

 :مهيف لاقف ! ريهز
 ةَيارَخ رّيّوشا ّمأ ةلعاجأ

 ًاكلامو ًاسأكثوسأش ابأ تبيقل

 قداصب انّيبناج اوُّمضف انوقل
 مهحامر ِءىَف تحت انلخَد املو

 هموي نبج نم ٌءرملا باعي .سيلو

 :ًاضيأ لاقو

 تقّرفت : تلعمل تأ 1(

 . مادقإلاو لعفلا نسح :ءالبلا نسح (؟)

 . بركب دعم نب رمع ةأرما يه :ريوثلا َّمأ (©)

 دسم هج :تطيبخ (©) تباطضا:تشاج (؛)

 حو

 () هد 20 3 ع
 ٍسبع ينب تيقل ذإ يرارف يلع

 ''يسْفن مهئاقل نم تشاجُف ًاسْيقو
 سسيلا بطحلا يف رانلا لثم نْعطلا نم

 *)سملاب ضرألا ٌبلطأ يفكب تطبخ
 سمألاب ٌةعاجشلا هنم تَقرُع اذإ

( 



 روُرَقل ينإو توملا رذح اهب قجر عججأ دقو

 "يره توملا نم سفنلل نيح ًةهراك اهفطعأ دقلو

 ريدج عوّرلا يفانألكبو َقُلُخ يتم كلذ ام لك

 "7 جم تفع ام سانلا يف هلام ينعدوُي ًارداس حبص نباو

 ةكم حتف موي ةبرح َدَحَي وهو هيلإ ترظن اهنأ كلذو .هتأرمآل ثراحلا لاقو

 موقي ىَرَأ ام :تلاقف .هباحصأو دمحم اهُتددعأ :لاق ؟هذبب عنصت ام :هل تلاقف

 :لوقي أشنأ مث !مهضعب كَمدخأ نأ وجرأل يفإ هللاو :لاق . ءيش هباحصأو دمحم
 ""ؤّلأو للماك حالساذه ةلع يب ف َمويلا اولبَقُي ْنِإ

 هلّسلا ٌعيرس نيرارغ وذو

 :لاقف «هتأرمآ هتمالف « لجرلا مزهنا ''”ةمدنخلا موي دلاخ مهيقل [لف

 ةمركع ّرفو ُناَوْفَص رف ْذِإ ُهَمَدْنَخْلا موي تذهاش ول كنإ

 "هملسملا فويسلاب انتقحل» ةمتوملاك مئاق ديزي وبأو
 "همغمغ آلإ ُمَمْسَت الف ًابرض ْةَنُجْمِجحو دعاس لك َنْفَلف

 ا"ةَمِلَك ىنذأ مْوللا يف يقطنت ل همهمهو انفلخ ٌتيِهَن مه

 :ةعرز نباو دايز نبا نيب

 ,نيفلأ يف يجراخلا لالب يبأ برحل دايز نب هللا ديبع ههّجو ةعرز نب ماسأ ناكو
 الف ,هباحصأو وه مزهناف دحاو لجر ةدش هبلع اوّدشف : ًالجر نيعبرأ يف لالب وبأو

 )١( حايصلا :ريرهملا .

 لعف ام يلابي ال يأ :ًارداس (؟) .

 )+( دحلا :رارغلاو ليوط نانس اهل ةبرحلا :هلألا .

 )( ةكم حتف موي مّلسو هيلع هللا ىلص ينلا هنم لخد لبج :همدنخلا .
 ')  )0ًاماتيأ اه كرتو اهجوز تام ةأرملا :همتوملاو شيرق بيطخ ورمع نب ليهس ره :ديزي وبأ .

 ) )5.ةحضاو ريغ تاوصأ :ةمغمغلا 1

 . ريحزلاو ريثزلا :تيهنلا (؟)
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 ؟ نيعبرأ نع مزهنتو نيفلأ ف يضمتأ !كليو :لاقو كلذ يف هفّدع دايز نبا ىلع لخد

 يفو - تيم انأو ينحدمي نأ نم ٌريخ ًاّيح دايز نبا يمد نأل :لوقي وهو هنع جرخف
 لاقف . تيم انأو يل وعدي نأ نم ْيلإ ٌبحأ يح انأو ٌريمألا ينَمتشي نأ :ىرخأ ةياور
 :جراوخلا رعاش

 انومترأ كَسآب مهمزييو ْمُنَعَر اهف نمؤُم اقلأأ
 انونؤم جراوخلا نكلو مككاذك ٌمُكلَذ سيل .متيذك |

 انوُرَصَنُي ةريثكلا ةئفلا ىلع ٌمَتِملَع دق ٌةليلقلا ٌةئفلا ّمُه

 نم ةّرحلا موي َّرَق ناكو ,يودّعلا دوسألا نب عيطم نب هللا دبع لوق كلذ لثمو

 لغج ٍريبُرلا نب هللا دبعل ةكمب جاجحلا راصح َمايأ ناك الف «ةبقُع نب مسُم شيج
 :لوقيو ماشلا لهأ لتاقب

 هرم الإارفي ال ٌُميشلاو ُةّرحلا موي تررف يذلا انأ

 ْهًَرفلا دعب ةّيككلاب سأب ال هّركب َةَّرف يزجأ َمويلاف

 . لتق ىتح لتاقُي لزي ماف
 : مطحلا نب سيق هلاق ام هلك رارفلا يف ليق ام نسحأو

 بكانملا راروزاو دودخلا دودص انرارف اًوُسَأ :ناك انررف ام اذإ
 الابعال قارخم فيسلاب يدي ّنأك ًارساح ةقيدحلا موي مهدلاجأ

 :لاقو ةرْزَح هنبآ نع ةربث موي ماشه نب ثراحلا نب ةبيتُع َرفو

 ةرلع يتتيشغ ممتاب ُهَرْسَح تيقل دقل يقرسح اي

 هروح تكرتو يسفن تْيَجَن هربشب هترداغ ىفلا معن

 ا"ةركب ميركلا رح ا كتي له

 )١( مالسالا لبق جرزخلاو سوألا نيب ةعقو تناك ..ةكم- قيرط يف ةنيدملا ضارعأ نم .ةيرق :ةقيدحلا .

 هب عزفيف فلي وأ هب برضيف ىولي هوحن وأ ليدنم : :قارخملاو .

 ةيبصلا لّوأ :ركبلا (؟) .

 نش



 )١( لمرألا :ميألا .

 :لاقف تافرعب هودصرو .هباحصأو دئاف نم يلذملا شارخ وبأ َّرفو

 عرت ال دليوخ اي اولاقو ينوفو
 دئاف باحصأ تزواج دقو تلقو

 يتجهُم تفلتأ ّرشلا كارا الولو

 مه مه ةوجولا تركنأو تلقف

 >أ انأ مأ ليخلا ىلوأ أ
 1م

1 0 

 ع

 ما ا <وس

 متيي كلذ موي شارخ ناكو

 :لاقف ,كيدف يبأ نم رجه ءادْرَم موي فوع نب بيبُخ ّرفو

 ٍقّوقو يلوح موق اي مه تلذب
 : مكودع نميف رمألا ىهانت الف

 زجاع ةّمالم لفحأ مو ترطو

 ًادحاو تْضَرَع ناحور يل ناك ولف

 ربتلا نم يادي تّمض امو يحصن دو

 يرهظ مءادعأ تّيَلو يتجهُم ىلإ

 رممّسلا ةينّيَدَرلا فارطأل يِقُي

 ييدر
 5 7 ١ ا

 رثا يذ ضيباو

 . مهيف ليق امو ءانبجلاو نيرارفلا ىلإ لوقلا انب عجر

 :ديسأ نبا دلاخ يف قدزرفلل

 لاقف «ةرصبلاب ةرفُجلا موي ريبزلا نب بعصم نع ديسأ نب هللا دبع نب دلاخ رف

 : قدزرفلا هيف
 ةرف رف دق ءادوّسلا ينب لكو

 ّمنأو ريمأ 2 نينمؤملا 5 «

 دلاخ تْسآ يف ٌةَرْف آلإ قبي مف

 دعاوّسلا ظالغ ًانادوُس نورت

 :لوقي أشنأف . مّدقت : عئاقولا ضعب يف نابج لجرل ليقو
 ٍلعافب تسل تلق .مدقت اولاقو

 ادحاو تفلتا ناسار يل ناك ولف

 ُهّلْثم قوسلا ىّدل ًاعاتْبُم ناك ولف
 ةوسبن لمْزأو ًادالوأ متوأف
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 اًطحَت نأ ٍتراَخَف ىلع فاخأ
 امقعأ حار اذإ ُسأر هلككلو

 امّدقتأ نأب لفحأ مو تلعف

 امّدقتلا نورت اذه ىلع فيكف

 . هرهوجو فيسلا دنرف :رثألاو فيسلا :ضيبألاو .حمرلا : ينيدرلا (؟)



 :عابنز نباو دنه نيب

 كموق كدوَس فيك :عابنز نب حْوَر اهجوزل ريشب نب نامعنلا تنب دنه تلاقو
 مف ةريغلا امأو ءاهطوحأ انأف ةدحاو ًاسفن يل نإف ,نيجلا امأ :لاق ؟رويغ ٌنابج تنأو
 يف هب يمرتف هريغ نم دلوب هيتأت نأ ةفاخم .كلثم ءاقمح ةأرمآ هل تناك نم اهب قحأ

 : ريهز نب بعك لاقو
 نِبُلاو لخبلا ناتلخلا تّمْئِبل مؤدع نم ًانّبُجو انيلع الْخُب

 ليخلا لئاضف

 ليخلاو ''!اهّباَذَم اهبانذأو . ''اهؤافدأ اهفارعأ »:ليخلا ةفص يف ملم يبنلا لاق

 . « ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم
 ءزرح اهروهظو ؛زنك اهنوطب َنِإف ليخلا ثانإب مكيلع٠: متلي يبنلا لاقو

 . « اهيلع نوناعُم اهباحصأو
 مب م <

 لاقف . هللا ليبس يف ةدعأ اسرف يرتش ثأ نأ ديرأ ينإ : :لاقف مل ام ينلا لجر لأسو

 نيمايم اهنإف , "!نيميلا قلطم الجحم وأ «مثرأ َحَرَقأ امك وأ مهد هرتشا : هل

 . ليخلا

 اهنطب يف سرف اهعبتت ُسرَف :لاق ؟فرشأ لاومألا يأ :ءامكحلا ضعبل ليقو

 . سرف

 )١( عفديو اهنع بذي ام يأ : :اهياذم (١؟) . ةحنجألا :ءافدألا .

 ضايب هتهبج يف ناك ام : حرقألاو .هرمحلاو داوّسلا نيب نول يهو ةتمكلا نم :تيمكلاو ىدوسألا : مهدألا 0

 ءاضيب همئاوق تناك ام : لّجحملاو . نيضيبأ هفنأو ايلعلا هتفش تناك ام وه :مرثألاو هّرغلا نود ليلق
 . اهيف ليجحت ال يأ : نيميلا قلطمو
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 ليخلا دايج ةفص

 :ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 . رقشلا ليخلا نم بحتسي مللي هللا لوسر ناك

 .«رقشأ الإ اهقيس ام دحاو ديعص يف برعلا ليخ تعمُجول »: لاقو

 . "اةرومأم ٌةرهَمو «ةروبأم ةكس :لاق ؟ ريخ لاملا يأ : لجر هلأسو

 . ليخلا يف "!لاكّشلا هركي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 : مهضعبل

 . اهايتخآل ًاليخ تيمس امنإ : اولاقو

 . راط هتكرح اذإو «سعَن هتكرت اذإ :لاقف ًاسرف ٌيارعأ فصوو

 يل ملع ال :هل لاقف اليخ هل يرتشي ماشلاب هل مع نبال ورمع نب مسُم ٌلسرأو

يف هنسحتست ءيش لك «رظناف :لاق . ىلب :لاق ؟ صْنَق بحاص تسلأ :لاقف . ليخلاب
 

 : 57 ملف :

 . اهلثم برعلا يف نكي مل ليخب يتأف . سرَفلا يف هبلطاف بلكلا

 :سرف فصو يف نيّيبْصلا ضعب لاقو

 ا" لَفْيَمَع داّيجلا ةّيدْنأ قابس اسّنلا جنش ىوّشلا لّبع فذاقتم

 لتثعتي ملو هلئان كاطعأ امهدايج طايّسلاب َلَلَعَت اذإو

 :ليخلا لضفأ يف جارد نباو يدهملا نيب

 تلق هتلبقتسا اذإ يذلا :لاق ؟ لضفأ ليخلا يأ نع جاّرد نبرطم يدهملا لأس

 هذه .يأف :لاق . !*'رفاز تلق هتضرعتسا اذإو , 'ارخاز تلق هتربدتسا اذإو ءرفان

 )١( جاتنلا ةريثكلا :ةرومأملاو ءةحّقلملا :هروبأملاو « لخنلا نم ةفطصملا قيرطلا :ةكسلا .

 . ةقلطم ةدحاوو ةلّجحم متاوق ثالث نوكت نأ :لاكشلا (؟)

 . طيشنلا : لثيمعلاو . بعكلا ىلا كرولا نم قرع : اسنلاو مئاوقلا : ىوشلاو ,مخضلا : لبعلا : ىوشلا لبع (9)

 . سرفلا طسو يهو َمهلاب ةرفْلا مظعلا :رفازلاب داّرملا لعل :رفازلا ( 8 ) .ءيلتمملا :رخازلا (4)
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 . هئانع هطْوَسو «هّمامإ هفرط يذلا :لاق ؟ لضفأ

 اذإو ,ىعقأ لبقُتَسا اذإو . "احد ادع اذإو . ''ىَدَر ىَشَم اذإ يذلا :رخآ لاقو
 - . ماما (ع) عد 0 م

 . ىوتسا ضرعتسا اذإو 4 ىبج ربدتسا

 :ةعصعصو ةيواعم نيب

 ليوطلا : لاق ؟ لضفأ ليخلا يأ :ناحوص نب ةعصعص َنايفس يبأ نب ةيواعم لأسو
 امأ :لاق . انل ْرَسَق :لاق . ثالثلا يفاصلا . ثالثلا ضيرعلا .ثالثلا ريصقلا ,ثالثلا
 بيسعلاو بلّصلاف ,؛ثالثلا ريصقلا امأو ؛مازحلاو قنعلاو نذألاف ,ثالثلا ليوطلا
 ,ثالثلا يفاصلا امأو ؛كرّولاو رّخنملاو ةهبجلاف ,ثالثلا ضيرعلا امأو ؛بيضقلاو
 ْ . رفاحلاو نيعلاو مدألاف

 :ليخلا بارع يف بركيدعم نب ورمعو باطخلا نب رمع نيب

 اهيلإ اومّدق :لاقف هيلع تضرعف سارفأب رمأف .هدلوو هلهأو هسفنب ناسنإلا ةفرعم

 سيلف "هين ىَنَت امو ,؛بارعلا نم وهف '”فتتُكَي ملو برش ايف . '”سارتلا يف ءاملا
 . اهنم
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 يلهابلا ةعيبر نب ناملس اعدف ,نجحلاو قاتعلا يف كش رمع نأ ظوفحملا امنإ :تلق

 05 ًاسرف اسرق ليخملا هيلإ مدنق مث ءضرألاب عضوف ءام نم تسطب نابلس اعدف .هريخأف

 ا . هبرع نتي لو برش امو ,هنجه برشو هكبنس ىنث اف

 )١( ودعلاو يشملا نيب اجر ضرألا مجري نأ يأ ,نايدرلا نم :ىدر .

 )١( ضرألا نع ةكبنس عفري ال هيديب يمري هريس يف سرفلا نأ يأ :احد .

 ههجو ىلع بكنا :ىبج (؟) .
 . هوحنو فيس نم ةياقولل لمحت ةريدتسم ةحفص وهو «سرت عمج :سارتلا (:)

 . هفتك عورف عفترت يأ :سرفلا فتكي (0)
 . مامّرلا وأ ءرفاحلا فرط : كبنسلا 5(
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 : سرفلا قنع لوط فصي تباث نب ناسح لاقو

 "" كراوحلا يف فرشُم ٍلاَوُط َّبَقأ هقلَخ فصن ُهْرْوَج تيمُك لكب

 :ريهز لاقو

 ا""هلمانأ الإ َضْرَألا هامدق الو هلاذق لاني نإ ام اُمَجْلُمو

 . :رخآ لاقو

 "ابعٌّرلاب ةيجوف بض اخ ٍملَظ اقاس هل

 بقلاو بوقرغلاو بس اكنلاو فّرَصلا ديدح

(4) 
 : رخا لاقو

 "وترا راذع ليوَط ليسأ ماجللا راذع صقيع
 دارأو ؛مفلا قش ليوط دارأ امنإو .هّدخ رصق «ماجللا راذع ريصق » هلوقب دري 1

 . دخلا لوط «نسرلا راذع لوطب

 | :رخآ لاقو

 ""ْبِبلَلا ريصق مازحلا ليوط مدألا ّينقن تبرم ّلكب

 :سرفلا هقاتع يف ةديبع يبأل

 ( هيرخنم ةعسو .هتبنرأو هلفاحح سرفغلا ةقاتع لع لدتسي : ةديبع وبأ لاقو

 0 . 5 ..ٌ 0 . هاش ع 0( سل لا هد
 نيلو .هيداو هيتفلاس هفرو . هينذا يلاعا نم رهظ امو ةيومح هفدو 4 هقهاون ىءرعو

 رصخلا قيقدلا :ليخلا نم ّبقألاو ,هطسو :هزوجو ةرمحلاو داوسلا نيب نول يهو ةتمكلا نم .تيمكلا )١(

 . لهاكلا يلاعأ :كراوحلاو ليوطلا :لاوطلاو . نطبلا رماضلا

 . ةيصانلا فلخ رادغلا دقعم :سرفلا نم لاذقلا (+)

 . هاقاس تّرمحاف ماتعأ يذلا :بضاخلاو «ماعنلا ركذ : ملظلا ()

 . ةنس نيرشعو ةئام شاع مرضخم ةيلهاجلا ءارعش دحأ لبقم يبأ نب مت وه (:)

 . ةمعانلا دخلا ةحفص :ليسألاو ّمقلا قش ليوطلا نيقدشلا عساولا :تيرهلا (0)

 . عمدلا ىرجي يف ناصخاشلا نارظعلا مهو نيقهأسا :قهاونلاب ديري :قهاونلا (7) .رحنملا :بيللا (1)
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 7 )00 0 7 م ارمع

 . هفرعو هتيصان ريكش نيل هلك كلذ نم نيباو . هرعش

 هوقح دتشاو .هقنع لاطو ع هُسفنَتم بَحَرو ,هسفن .دتشا اذإ :نولوقي اوناكو
 )0 هال

 تبلصو . هصوصف تمظعو .هؤاسنأ تخبشناو ,.هاذخف تمظعو هقدش تربهناو

 . ليخلا دايحب قحلأ :تحّقوو هرفاوح

 امأ :معن لاق ؟ فرقملا نم مركلا سرفلا فرعتأ :دسأ ينب نم لجرل ليق ِء 8 )0 57 8 .٠ 0 ع 8
 ادع اذإ يذلا ءريّنسلا فينأت فّنأو ,'ارْيَعلا رْهَت رهن يذلا ءديجلا داوجلاف مركلا

 , ""ةبألتا بصتنا اذإو « '"بَعَلْجا ديُق اذإو , '””بهلسآ 5 (دلم دسم 5

 ,ةبلجلا ريثكلا ,ةبقرلا ظيلغلا «ةبنرألا مخضلا ةبجحلا لولّدلا هنإف فرقملا امأو
 . ىنلسرأ لاق هتكسمأ اذإو . ىنكسمأ لاق هتلسرأ اذإ يذلا

 ناهلس ىلع ةضورعملا دايجلا ”تانفاّصلا نأ ثدحي ىبلَكلا بئاسلا نب دم ناكو

 نع هتهلا هيلع تضرُع املف ,هيبأ نع اهثرو سرف فلأ تناك مالسلا اههيلع دواد نبا
 هيلع ضرعت مل ًاسارفأ الإ اهبقرعَف «باجحلاب سمشلا تراوت ىتح رصعلا ةالص
 3 اي :اولاق . مهجئاوح نم اوغرف ايلف .هراهصأ اوناكو دزألا نم ماوقأ دفوف

 ! :لاقو « ليخلا كلت نم ًاسرف مهاطعأف . انغلبي ًاداز اندوزف ةعساش انضرأ نإ هللا

 9 ٍٍقح مران نوروت ال مكنإف ؛اوبطتحأو امالغ هيلع اولمحاف الزنم متلزن
 الف صنقلل مهدحأ هبكر الإ الزنم نولزني ال اوناكف «سرفلاب اوراسف . مكماعطب
 : اولاقف مهدالب ىلإ اومدَق نأ ىلإ ,رامح وأ رقب وأ يبظ نم هنيع تعقو ءيش هتلفي

 . هجاتن نم برعلا لوحف لصأف «بكارلا داز هومسف «بكارلا داز الإ انسرف ام »

. 
 قنعلا ىلع هب لدتسي امم وهو رعشلا ريصق نم ةيحانلاب فاطأ ام :ريكشلا

)١( 

 )١( .تصلقت :تخبشأ
 . ةلاصألا نع ديعبلا :فرقملا ع(

 . يشحولا رارحلا :ريعلا (5)

 . ضرألا ىلع ّدتما :بعلجا (1) . ىفم :بهلسا (0)
 . ةسأرو هردص عفر :بألتا )7/0(

 متاوق ثالث ىلع مئاقلا سرفلا :نفاصلاو ؛ليخلا دايج :تانفاصلا (4)
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 ضعبب همأ هتجتنأ رماع نب لالهل الحف ناكو ءاهنم ناك «جوعأ» نإ لاقيو

 ءايحلا ىلي امم ذخفلا ىلع  اهتّداك ىلع هتَلَفْحَ عضي فرط ىلإ اورظنف « يحلا تويب

 همئاوق لوطو ( جوعأ 0  مظعل ٠ مكسرف ىلع وزني ال سرفلا كلذ اوكردأ : اولاقف

 . جوعأ هومسف ءرهملا اودجوف هيلإ اوماقف

 "راسا لهأ ىلع رغأ :لاق ان يعمصألا نع متاح يبأ نع نع مالسا نب ؛ جف انريخأو

 5 مه نم ىشعتي يسمأو هموي فأي ادعف هءارو 0

 :سرف فصو يف رعاشلا لاقو

 لوُحمف هضْرَأ اَمأو ءاَيَرَف هؤامس اَنأ جابيدلاك َرمحأو

 . همئاوق ديري , هلفسأ :هضرأو . هالعأ :هؤامس : هلوق

 :لوقي ثيح اذه ريظن يئاطللو

 سلم هَل ٍةَبْلص رفاوح ىلإ نِيتوُهَصو نتَم ّلَقْبُم

 سبي لفسأو ىَّدنُم ىلعأ وذ بئالجلاو عوّرلا ىَدَل وهف

 سلقلا نم ةمطق هناك ممأ ةّنُك هيف ممدأ وأ

 ٍسرَج ىلع هُّموقلح جرشأ ُهَبَسَْت ,« ليهّصلا يف ٌقلصْهص

 . بتاكلا بهو نب نسحلا هيلإ هادهأ ًاسرف فصي ًاضيأ بيبح لاقو

 | رقوُهَلَتو هب فَلَص ْنِم نآلم هناطشأ يف لاتخي ٌبَرَقُم ام
 000 ٍع

 بلص بُلُصو ٍرْمُح رفاوحب
 " نَلخأ ٍقلحو رْعش ٍرعاشأو
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 )١( برعلا مايا نم ٌموي هل ءرماع ينبل ءام :راسنلا .

  0فورعملا ماثلا تا ريجش نم ةريجشب يأ : ةمامث .

 )( توص هل عمسيو روديف طيخب دلولا هرودي ريغص دوع :فوردخلا .

 )( نب ورمع ينب نكاسم يهو «ةئيدملا نم نيليم ىلع ةيرق اهمساب تيّمس ركب :ءابقو , ريثكلا تابنلا :ممجلا
 .راصنألا نم فوع

 ) )6مالظلا سلغلاو «نيكيشلا نيب ب ءيشلا : ممألا .

  530.لايتخالاو بجعلا يف ةغلابملا : قوهلتلاو «لابحلا :ناطشألا

  00780عساو : قلحأو «ةديدش :رعشو . دلجلا ىهتنم نم رفاحلاب رادتسا ام :رعاشألاو , يوق :ٍبّلبو ,رهظلا : بلصلا .

١8 



 اهولح نأك ودبت ةلعشب و

 امنإو جاجعلا تحت رقلوأ وذ

 ٌرعاش قلفُيو هب نويعلا ىَّرْعُت

 بّوصُمو هستعن نم دعصك

 ةرارق ليس حاضوألا تلاس دق

 ُهَتسَبْلَ اًنأك مدألا يفاص

 ىَجّدلا ٌدوسا ام لثم ٍرْطَش ٌدوَسُم

 اَدَب ْذِإ ْفّرّصُي هسراف نأكف
 َتَقَلُع ول ةديلمإ ةسيلُمإ

 يدتغيو ملّسلاب وهاامو ىَقرُي

 :فلد يبأ يف ءارعشلا ضعبل

 قرقملا بيش ٌوُدُب ِهْيترهَص يف
 00 لوألا كاذ طارفإ ةّحِص نم

 ٍقِلفُي سيلو ًاوفع هِقْعَن يف
 قرعمو هلسح نم مو

 "" يقتلمو هيلع ف قرقمف هبن

 قربتسإ نمو ًابوث سّدنُس نم

 "7 قرُوملا ضاضياك رطش ضي

 '' قّلعتت مل نيعلا هيتوُهَص يف
 ا" قلمُم َعورأ حالس حالسلا َنود
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 , مدلا حضن هيلعو مهدأ سرف هتحتو ّدَّبلا ةعقو فلد وبأ دهش :ديوس وبأ لاقو

 ملَْيو َنوَنملا هُعرجُت اذ م

 هدّْلج نم ةرعش تبنَم لك يف
 هفرطب َموُجنلا َدقَع (ّنأكو
 ٌةوَفَل قراوبلا نيب هتأكو

 هريس ىنذأ ٌحاورألا كردت ام

 مَهَدألا كيلإ اكش عيطتسي ول

 مدخلا ماسلا هَقَّمني قمت
00( 

 ةرجملا ىّرعب ةنأكو

 الكعطت ام تّوَط ةرساك ءارقَش

 )١( طاشنلا ةذشب هفصو ديري .نونجلا :قلوألا .

 . ضايبلا وهو ّمضَو عمج :حاضوألا (؟)

 . هيف بتكي مث لقصُيو غمصلا ىقسي ضيبأ ريرح بوث :قرهملا (؟)

 . هريغو ناسنالا بيصت يتلا اهب ديري نيعلاو معان “نيل يأ :هدلمأ هسلمأ :هديلمإ هسيلمإ (4)

 هل حالس ال يذلا : قلمملاو , عاجشلا : عورألاو , غدل يذلا : لسلاو . ةيقرلا نم ىقري (0)

 . فلد وبأ اهدهشو .مصتعملا مايأ يف يمرخلا كباب جرخم ناك اهب .نارأو ناجيبرذأ نيب ةروك :ذبلا (1)

 . عطاقلا :مذخملا (7)

 . هضفخي ال سأرلا عفترم هنأ ىلإ تيبلا اذهب ريشي (4)
 . فويسلا :قراوبلا (9)



 مَدلا ُهَجَّرَض َنيح مهذأ نؤللا»و ًارقشأ ةئسألا فارطأ ُهَنَعَجَر

 .فالأ ةرشعب هل رمأف :لاق

 سرفلا فصو يف هبر دبع نبال

 : سرفلا فصو يف انلوق نمو

 اهتْمَك عقلا ف ٌرقشَي ةبرقُمو
 ةحيص لك ىلإ شير الب ٌريطت

 : عاقرلا نب

 ةيماد قتلا تاجُرُف نم نجرخي

00 1 5 0 () 
 حشرلا اهلب (لك انيع ةخَيو

 حبس هب ام يذلا َرَبلا يف حبستو

 , يدع لاقو
 مالقأ فارطأ اهتاذآ َنأك

 فصوو ًاسرف بتاكلا ديمحلا دبع نب ديَمُح نب ديعس نم رعاشلا يرتحبلا بلطو
 : لاقف هرعش يف ليخلا نم ًاعاونأ هل

 ةّمه َدَحْبَأ سيلا د ل

 ةليضف هيف نأ الول تيبلاو

 و َطنُمم ودعلا وْرْغ ىلع نعأف
 ىَعَولا ىَشعَأ عطس َرقشأب ام
 ةفاطعأ تلط ًةَش لب 7

 ةنأك ا يفاص وهنأ أ

 هنآ :7 ولف هئطَو مقاوم _ 0

 يجتُرُم وأ فئاخ اهيلإ يرجي
 جحَذَم يف تّقرشأ بكاوك اسْمَ
 ٍجَجْحُب مل اهلضفب تويبلا ولعت
 جردملا ءادرلا يك ُةؤاشحأ

 بفم ريغ اق ف مدب ججأتملا بكوكلا لشمب ةنم

 "' جدنربب ٌرْهظُم يمكلا تح
 يقتل ٍقيرح نم بئانجلا جيه

 "جم ِجِهّْرُي مل جلاع ةلمرب يرحي

 . هريغ فلاخي يذلا نوللاو ,ةمالعلا :ةيشلا (؟) .رابغلا :عقنلا (1)
 . هب دّوسي جارلا وه وأ .فخلا هب دّوسي داوسلا :جدنريلا 6

 . ةرمحلا ديدش هبطو « ةحئارلا بيط لهس تابنلا نم برض :جفرعلاو «حايرلا نم يهو :بئانجلاو .ودعلا ةدش :بوبؤشلا (4)

 : جهري مو .ةكم قيرط ىلع ةيباعثلاب ةلصتم يهو ؛ءيط نم رتحب ونب اهزني تايرقلاو ديف نيب لامر : جلاع (0)

 .رابغلا رثي مل يأ

 ل



 مثاله 

 هءارو يضي ٍقَقَي بهشأ وأ

 هّنابَل َنْفلَب ولو ُلوِجُحلا ىفخت
 دّرفتُم دوسأ فرعب ىَقْوأ

 ادبي اذإ نويعلا ألم قلبأ وأ
 ىثم اذإ ٌدايجلا هدسحت دست

 هَتيَّلع ول نتملا ىلعأ ضيرعو
 اهّوانب قيثولا همئاوق تضاخ

 نالذج

 ةمه ةحاّسلا يف دعبأ تنألو

 : سيقلا ءيرمال

 '” جرجرتلا ةَجّْللا ٍنتمك نتم

 0 جطتلاك قلأتم ضيبأ يف

 يجزوريف رفاحو هيلي اهف

 جدومتب ؛ بجعُم نول لك نم
 0 جَسْنُت م ةَّلُح ٍنسحأب ًاَقَنَع
 جدتك ا لاهنتملا قبئرلاب

 0 جردُم نيب بينحت ت جاومأ
 ساه ري

 جَرْسُم وأ مجْلُم نِضَت نأ ني

 نم و هوذح اوذحو ءارعشلا هعبتو «ةماعنلاو ناحرّسلاو ءابظلاب ليخلا هّبش نم لوأو

 ةماعت اقاسو بط ًالطبأ هل

 ىحتتنا اذإ هةهنم ٍنيتلا لع َنأك

 هرم ديول فورذُحك رد

 بلم لاح نع ُدِلا لي ِتْمُك

 ا" لفتت ُبيرقتو ٍناحرس ءاخرإو
 "لَظْنَح ةيالص وأ سورع َكادَّم

 ٍلَع نم لسا هطَح ٍرْخَص دوملجك
 ا" لّصَوم طبخ هيَقك عئاتت
 0 لّرّتتملاب ُءاوُفّصلا تّلز امك

 . بيطلا هيلع قحسي يذلا رجحلا :كادملاو دصقو دمتعا :

 )١( ضايبلا ديدشلا :ققيلا .
 . مصعم ا يف سبلي يلح : جلمدلاو ىردصلا :نابَّللا 0(

 . عيرس حيسف ريسلا نم برض :قنعلا (؟)
 نم نيلجرلا نيب ام دعب وه : ليقو «ةّدشلاب هبحاص فصويو .سرفلا يدي يفيظو يف باديدحا:بينحتلا (1)

 . بلعثلا دلو :لفتتلاو ءبئذلا :ناحرسلاو .ودعلا ةّدش ءاخرإلاو .ةرصاخلا :لطيألا (5)
 ىحتناو ءرهظلا راقف افنتكا ام :نانتملا (1)

 . هريغو لظنحلا بح هيلع قحسي يذلا سلمألا رجحلا : ةيالصلاو
 هبلق :هّرمأو ,نايبصلا هب بعلي ًاتاوصأ ثدحت ةقوقشم ةبصق وأ دوع :فورذنملاو .ودعلا عيرسلا :ريردلا (7)

 . هيفك نيب هرادأ مث

 . اهيلع قلحزتملا :لّرنتملاو .ءيش اهيلع تبثي ال يتلا ءاسلملا ةرخصلا :ءاوفصلاو ,رهظلا طسو :لاحلا (04



 : ليخلا ليفُّط لاقف .هيلع اوذحف سيقلا ءيرما نم هيبشتلا اذه ءارعشلا تذخأف

 لوط اهلاصُرَأ يف ةماعنلا لثم ينقرافُي ال يلام ّلَق نإو يتإ

 "لوسفم ءاملاب دبس هتأك ٌلدَتعُم ٌرْوجلاو ىطّرملا اهبيرقت

 ""لوذُبَم عورلا مويل و وهو ُناصي ةهلجابأ عطقُت ١ هجولا مهاس وأ

 :هباحصأو ناورم نب كلملا دبع نيب

 ليدانم : مهضعب لاقف ؟ لضفأ ليدانملا يأ :هباحصأل ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . عيبرلا راونأ اهنأك يتلا نسيلا ليدانم :مهضعب لاقو . ضيبلا "”ىقرغ اهنأك يتلا رصم
  لوقي ثبح بيلا نب ةدئع ليتم ليدالا لضفأ ءاثيش معنص اما :لاقف

 ليجارملا مْوَقلل محللاب ٌرافو ةَتبخأ لظ انبرض انلّرن اَن

 9لوكأم وهف اهنم جضنلا براق ام ُهُحباط هقهنُي مل ّرقشأو ًادرو
 "ايدانم انيديأل نهفارعأ ةَموَسَم جوع لع انبثو دقو

 ليخلا قباوس

 : مجَتلا يبأل دشنأو . طق ْمّضْهَأ ٌسرف ناهرلا يف قبس ام :يعمصألا لاق
-30(6) 

 ةلكلك ضيرع فّوجلا ٌجفتنُم

 :ماشه سرف يف مجنلا يبأل

 سرف هل تقبسف قبسي داكي ال اَقّبسُم الجر كلملا دبع نب ماشه ناكو : :لاق

 : مجنلا وبأ لاق . ءارعشلاب لع : لاقو ًاديدش احرف كلذل حرفف ٠ ,اهتخأ تّلصو ىثنأ

 (بيرقتلا قوف :ىطّرملاو ءاعم اههعضيو اعم هيدي سرفلا عفري نأ وهو .ءودعلا نم برض :بيرقتلا )١(

 . هيلع لبالا ىقستو هيف شرفي .ءاملا رّدكتي الثل وكرملا ضوحلا هب ٌدسي بوث :دبسلاو ,طسولا :زوجلاو
 يف لحكألا ةلزنم سرفلا يف وهو «لجرلا يف ظيلغ قرع وهو «لبأ عج - :لجابألاو «سباعلا : :مهاسلا (؟)

 . ناسنالا

 . ةضيبلا نم ضايبلاب ةّمزتلملا ةقيقرلا ةرشقلا : ضيبلا ءيقرغ (1)

 . هجضني مل : هئهني مل (1)

 . ةملعملا :ةموسلاو ءرعشلاو راصقلا ليخلا :درجلا (1) .ردصلا : لكلكلا (6)
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 ىتح ةرظْتلا ديشنلا باحصأ لأسف . اهتخأو سرفلا اذه يف اولوق : انل ليقف انيعدف

 تلقف . تاه :لاق ؟ '” كوكسنتسآ اذإ َكُّدَقْنَي لجر يف كل له :هل تلقف . اولوقي
 ش : يتعاس نم

 اهّرمأ َنْمَطأ جوع ٌئاوَق امهّركذ انيف ِءاَّرَعلل عاشأ

 اههردقو هردق َسيقن نيح اهرُهُم قتيرطلاب انيسن امو
 امههرجنو هرحن ولعي الو امّربصو ادع اذإ ُهَربصو

 ""اهرّهظو اهتطبو اهلَفْسأ امَرْسَأ كيلملا دش ةمومُلم
 سلع م

 (9اهَروُس الإ ُةِبْلَخلا ٌذخأت ال اهرْطَش ٌنوكي اهيداه داك دق

 . تفرصناو ةزئاجب يل رمأف :مجنلا وبأ لاق

 :قباس سرف يف يعمصألاو ديشرلا نيب

 : الاق « يرصبلا رفعج نب يلع نسحلا وبأو ءدمخ نب دمجحأ نب رفعج مساقلا وبأ

 ةنس يف بكر ديشرلا نوراه نأ : ىعمصألا بيرق نب كلملا دبع ديعس وبأ انثدح

 ناديملا تلخدف :يعمصألا لاق . ةبلحلا دوهشل ناديملا ىلإ ةئامو نينامثو سمح

 هيدلولو ديشرلل سارفأ ذئموي ةبلحلاو ؛نينمؤملا ريمأ صاوخ نم دهّش نميف اهدوهشل

 سرف ءاجف رفعج يبأ نب ىسيعلو روصنملا رفعج يبأ نب ناهلسلو .نومأملاو نيمألا

 .ههجو يف كلذ مَع اجاهتبا كلذل جهتباف ؛ ًاقباس ديشرلا نور ذيبرلا هل لاقي مهدأ

 نيب تلثم ىتح اعيرس تلبقأف ,بناج لك نم هل تيدونف . يعمصألاب لع لاقو

 لاقي هنإف ؛هكبتُس ىلإ هسّنْوق نم هفص مث ذيبرلا ةيصانب ذخ , يعمصأ اي: :لاقف «هيدي

 ًارعش كدشنأو ؛ نينمؤملا ريمأ اي معن : :تلق . ربطلا ءامسأ نم امسا نيرشع هيف نإ

 : هتدشنأف :لاق . كوبأ هلل اندشنأف :لاق . ةرزَح يبأ لوق نم امل اعماج

 رّشنلا ىلإ هيماه نيبام هل ِّي ناحرّسلاك َبقأو

 وأ لام نم ثدح امبرو ةقلخ نم نوكي كلذو «نطبلا فّطْخملا قحاللا :بقألا

 . كورخأو كودعبأ :كوئسنتسا )١(

 . قلخلا ةدش :رسألاو ,قلخلا ةعمتجم :ةمولم (؟)

 . امتوق لضف اهرؤسو لوطلاب هفصو ديري «قنعلا :يداطا (+)
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 يف ههبش «بئذلا :ناحرّسلاو . ببَقلا ردصملاو 2 عمجلاو ءاَّبَق ىثنألاو دَوَق دْعُب

 يهو « سأرلا ىلعأ : ةماهلاو . حارس : اولاق دقو :نيحارس هعمجو «هب هودعو هرومض

 هنأك هالعأ نم رفاحلا نطب نم عفترا ام وه :رسنلاو . ريطلا ءامسأ نم يهو .غامدلا مأ

 . روسن هعمجو « ريطلا ءامسأ نم وهو . ىصحلاو ىونلا

 رخنلا يف نادّرّصلا نكمتو ٌهُْحرَف رفوو هّئماعت تَبُحَر

 . ريطلا ءامسأ نم يهو « غامدلا يطغت يتلا هسأر ةدلج :هتماعنو . تعستا :تبُحَر

 ؛مّمت يأ رّقوو .رويطلا ءامسأ نم وهو .غامدلا وه :خرفلا «هخرف رفوو » هلوقو

 لصأ يف ناقرع :نادرّصلاو .روفوم ,فيفختلاب .هترفوو ءيثلا ترفو :لاقي
 ؛ ةئرلا سْفّتو قيّرلا اهنم ,ناسللا نطاب نافنتكم نارضخأ ناقرع اهغإ لاقيو .ناسللا

 نم جرسلا عضوم يف نوكي ضايب وهو ءاضيأ دّرَص رهظلا يفو . ريطلا ءامسأ نم امهو
 ءردصلا نم ةدالقلا عضوم :رحنلاو .هب كلذ ناك اذإ درص سرف :لاقي ؛ربدلا رثا

 . كربلا وهو

 رذجلا قتوم مش ماه  ِفَعَس نم روفّصٌعلاب فانأو

 يف ءيقان مظع : ًاضيأ روفصعلاو . ةيصانلا تبنم لصأ :روفصعلاو . فرشأ :فانأ
 نينيعلا ىلإ زواحت ِ تقّدو تلاس يتلا يه و , ًاضيأ ررغلا نم :روفصعلاو . نيبج لك

 وهو .فعّسلا نّيَب سرف :لاقي «فعّسلاو . ريطلا ءامسأ نم وهو ؛ةحّرقلاك ردتست مو
 :فنألا يف ممشلاو ؛عفترم :َّمْثأو .رشتنم لئاس يأ : ماهو . هتيصان تلاس يذلا

 ,قّنوم :هلوقو . داوه هعمجو .ًاعفترم ًاقنع ديري . مثأ داه :ىوريو . هتبصق عافترا

 . حتفلاب وه :هريغو يعمصألا لاق . ءيش لك نم لصألا :رذجلاو .يوق ديدش يأ

 .رسكلاب وه :ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو
 ردّتملا نع ُهيجاجد َتَبَِو هلّصلص نِيكيدلاب َنادزآو ٠

 الاد ءاتلا تبلقف ءناتزا :لصألا ناكو .نيزي ناز كلوق نم .لعتفا :نادزا

 امهدحاو :ناكيدلاو . ديزي داز نم .دادزا كلذكو «يازلا جرخم نم اهجرخم برقل

 .ءاشخلاو ءاششخلا هل لاقي يذلا وهو «نذألا فلخ ءيتانلا مظعلا وهو «كيد

 محللا :ةجاجدلاو :ةيصانلا لصأ وه :لاقيو :ةيصانلا فرط يف ضايب : لصلصلاو
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 . ريطلا ءامسأ نم : ةجاجدلاو لصلصلاو كيدلاو ؛ هيدي نيب هرْوَز ىلع يذلا
 رَْك ىلَع اهيَع انأفكف اَمُهْرْلَج ّرمأ ناضهانلاو

 لي يذلا محللا وها :لاقيو ؛نيبكنملا محل وهو «ضهان اههدحاو : :ناضهانلا

 . سايق ريغ ىلع « ضُهْنأ : مبجلا يف لاقيو ؛ض هاون عمجلاو ؛ امههالعأ نم نْيَدضَعلا

 ؛مكحأو لتف يأ : اهُرْلَج ّرمأ : هلوقو . ريطلا ءامسأ نم وهو ءاطقلا خرف : ضمانلاو

 : هلوقو . دشلا : :زلجلاو ؛ هتلتف يأ ءّرمم وهف لبحلا تررمأ لاقي

 ٍرْسَك ىلع اهثع امنأكف
 ؛ جوعو ةدقع ىلع ربجلا : مثعلاو ٠ هدي تمثع : :لاقي ؛ اربج مث اًرسك اهنأك يأ

 . هنم نالعف : نامثعو

 ٌرُقلا ىلإ هتّميش َنْيَب ام ٌمِهَتْلع نِئينجلا ٌر
 : اًضيأ ةميشلاو هرخن : هتميشو . لدتعم يأ : مثتلم . امههخفتنم يأ : نيبنجلا رفنحسم

 ماش وأ ةماش نوكت نأ :لاقيو ؛ هيف ضايب يهو «ةميشلا ْنّيب :ٌمّيْشَأ سرف :كلوق نم
 . قاسلا ةلضع ىهو . ةمحرلا ىمسي يذلا ريطلا يف ٌرْغلاو .هدسج يف

 مشلا تباتمو ُهمدأو ُهَرفاحو ٌءاناّمس تّفَصَو

 | ةماّمّسلا دارأ نوكي نأ الإ .هظفحأ ال سرفلا نم عضوم وهو ءرئاط : يناَمَّسلا
 : يدألاو . اضيأ ريطلا نم ةماَّسلاو . هقنُع وهو .سرفلا ةفلاس يف نوكت ةرئاد يهو
 2 .دلجلا

 ظ رذق ىلع اَمُهَنْيَب َنيباف اعَم هبعقْوَمِل ُبارْغلا اًمّسو

 «نابارغلا :نيوُلّصلل لاقيو . كرولا سأر :بارغلاو .عفترا يأ :بارغلا امس
 يلاعأ يف :هنم ناعقوملاو .نيكرولا يلاعأ امه :لاقيو .بنذلا ٍبَجَع افنتكم امهو

 . لادتعاو ءاوتسا ىلع يأ .ردق ىلع . امهنيب قَّرُف يأ :َنيبَأف . نيترصاخلا
 ثمل نع ُهَّئاَمَس ثأتو ُةَُفاَطُخ هجيبق نود ّنَتْكاو
 يف نيعارذلا بّكَرُم هنإ لاقيو ,نيقاسلا ىقتلم :حيبقلاو . رتتسا يأ ءَنتكا

 كّرح اذإ سرافلا بقَع تكردأ ثيح وهو «ءريطلا ءامسأ نم :فاّطْخلاو . نيدضعلا
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 :ةماّسلاو «.تدعب يأ . تألو .نالكرَمْلا : سرفلا نم نيعضوملا نيذهل لاقيو «هيلجر

 اهبسحأ :رقصلاو . ريطلا ءامسأ نم يهو «اهانركذ دقو «.سرفلا قنُع يف نوكت ةرئاد

 . ريطلا ءامسأ نم يهو ءاهيلع تفقو امو «سأرلا يف ةرئاد

 محلا نع اهعقوب تألف هل ٌةءاطَقلا هلع تَمَدَقَتَو

 ركذ هنإ :لاقي .ريطلا نم :ّرحلاو ؛ ريطلا ءامسأ نم يهو ءفْدّرلا دعقم :ةاظقلا

 هينذأ رهاظ يف نوكي داوس : سرفلا نم يهو . مامحلا
 رّشلا ىدم امهئيب نابيرخ هتادح نود هُيَوقن ىلع امسو

 انه اه ىَنَع امنإو خم وذ مظع وهو . ءاقنأ عمجلاو ءوقن اههدحاو :ناوقتتلا

 نم وهو .سرفلا كرو يف نهدملا لثم هارت يذلا وه بّرخلا نأل ؛نيكررلا َماظع

 2 ةفلاس ىهو ء«فقخ هنكلو زمهلا هلصأو : ريطلا نم :ةأدحلاو . ىرابخلا ٌرْكَذ : ريطلا

 . ةياظع :لاقيو ؛ ءاظعو ةءاظع : لوقت امك «لاعف نزو ىلع .ءادح اهعمجو . سرفلا

 ةاون لثم ءأَدَح اهعمجو «نيسأرلا تاذ سأفلا وهو «ةأدح تلق ءافلا تحتف اذإو

 . اطقو ةاطقو «ىونو

 رْمُّس مساومك مئاوتب اقّلف ىرج اذإ ممضّرلا عدي

 ءماؤت : اولاق دقو ءمأوت عج : مئاوتب ٠ اقلف ةروسكملا :قلفلاو .ةراجحلا : يضّرلا

 ينعي ءىتنما ىنثم يه :لوقي . مسامح نإ يأ ديما ؛مأونا عج «لاعف نزو ىلع

 .رفاوحلا بلصأ وهو ءرفاحلا نول يأ :رمس

 رسألا دّدشُم بوُثولا تفك طبَس ىَوُّشلا ضْخَم يف َنْبَكُ

 تناك اذإ ءىوشلا ضحم سرف :لاقيو ؛ةاوش ةدحاولاو .مئناوقلا :انه اه ىوشلا

 .ءيشلا تَفَك :كلوق نم . عمتجم يأ بوثولا تفكك . لهس : : طيس . ةبوصعم همئاوق

 . قلخلا يأ :رسألا دّدشم . هتمّقو هتعمج اذإ

 . مهرد فلأب يل رمأف : ىعمصألا لاق

 ا/ ١



 :ديشرلا سرف رمشملا يف ةيهاتعلا يبأل

 . رمشملا ىولسي . ديشرلل سرف اموي قبسو

 : ةيهاتعلا وبأ لاقف . ىكمربلا دلاخ نب ىجحي ىنبا رفعجو

 لضفلل سارفأ عم هارجأ ناكو

 "'رهتنا امو اهنم ةعرس ىلع ًانوه اهمّدقي سارفألاو رّمسملا ءاج

 هعبتت يهو ىرسح حبرلا فلخو

 :ةبلحلا يف مجنلا يبأل

 ارظنلاو راصبألا فطتخي ّمو

 : ةبلحلا فصي رعش دوجأ وهو . سرغلا فصي رعش يف مجنلا وبأ لاقو

 ةلجعأ ُهدَق سئاّسملل تدتف

 ةليست الو َنْرَحلا هب ولعن

 َهَجلُج ىنلغتي فد َراَمُز

 ةّلَخَنَت ذإ بصتعلا راجتلا يط

 ةلدجي قيقرلا يَّطلاو هيوطن

 هُّلَجئأ ىّلوت ليللا اذإ ىتح
 ُهَلَجَو ديدش لْوَه ىلع انمق
 ةلخْدَأ اذطهو اذ ْمدَق لوقن

 ةلضنَي ًاليلق ّيِساَمُحلا قوف

 5 مسو

 هلفحح قف لك نم هل ديق

 "لي ناهّرلا يف انعَل ٌدْغاو

 (9ةلدنج حاص بّشْحَألا الع اذإ

 ْيلَصفُي يذلا توّملا يف نأك

 هلبنق ىَوُطُي رصملا اندزو ىتح

 (0لعفنف مُئلعن انيأر دقو

 ةلزهت انسلو َمُحّشلا ٌرّمْضُن
 مو 4 ىلرب

 هلجرا هنم يديألا عبّتاو

 ("ندْنَن طخ قوف الْبَح ٌدُمَن

 هلجعي صيمقلا قوقشم ماقو

 ()ّنمَع ٌنامَرلاو ًالْقَع َكَرْدَأ

 )١( ةعرسلا لجأ نم رجز يأ :رهتناو .ءودهلاو ةنيكسلا :نوحلا .

 ةراجحلا :لدنجلاو ,.كلاسملا ةرعولا ضرألا :نزحلا (9) .ليخلا ريمضت :ناهّرلا (؟)

 . هراتخت : هلخنتو ءدوربلا نم برض : بصعلا (0 ). لبخلا نم ةفئاطلا :لبنقلا (1)

 .فونلا :لجولا () . ليللا نم ةمخضلا ةعطقلا : لجثألا (1)

 .رابشأ ةسخ هلوط ناك اذإ يما مالغ لاقي :يسانخلا (4)
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 ةلسرم ًالّيخ كردأ اذإ ىتح
 ةلزغت الام ٌليخلا هنم شْفْنَت
 ُهَلَدْجَأ هيلع ّبصنآ اَطَقلا ََّم

 ماس

 هلَوُأ وفطَيو ٌءارخأ ٌمِشَت
 ةلأسي سّيلو ةاش ام هيطعي

 ُهللَب الول فاّدَتلا فُسْرُك يف

 ةلزنت مالُعلا انلوانت م
 هلكلك ضيرع فوحجلا جسفتنم

 ""!هلطُسَق ئيطَتْسُم ٍّجاَجَع راث
 هلقنُت ارو اهْطَعي ًارَم
 ا"ادلّهو ماس لابلا ( يِخَر وهو

 "لكروت ام ًابجاس مالغلا ىرت

 ُهُلبْرَتَي دبز نم هَّنأك

 )للعم ُهَلَعًاكم ٌلاخت

 و طع ولَح ٍنيفتكلا عرْفُم نع
 ةلكشت نحنو ليخلا تقاوف

 هلَبَقَت هب ْفاَكُع نجلا

 : يملّسلا روعألا بأ سرف يف رخآ لاقو
 هرظان ماس قبلا عملك َََم

 6س 3 ٠ 5-5 5-5 4 5 مه -<-

 هريخا وفطيو هالوأ حبست

 ةرفاح هنم ضرألا سي ف

 :لوقي هنأل : مجنلا يي يأ لوق نم هبشأ اذه لوق

 هلَّوأ وفطيو ٌةارخأ حبست

 ا"'حاّنسكلا رابحف مجنلا وبأ لاق امك سرفلا ناك اذإ : : يعمصألا لاقو

 . حيبق هرخؤم بارطضآ نأل

 دقو «تيبلا اذه يف طلغ هنأ الإ ليخلل افاّصو مجنلا وبأ ناك :ىعمصألا لاقو

 : همئاوق فصي لاقف سرفلا يف اضيأ ةبؤُر طلغ

 (64)0 0 ع -
 اقفو نعقيو ىتش نيوهي

 .رابغلا : لطسقلاو جاجعلا 010

 . هرهني : هلك ريو ,نكاسلا : يجاسلا (م)

 . رومضلا : ليقو  قنعلا : لطعلاو « امهيلاع : نيفتكلا عرفم هز

 انكلا : حاّسكلا 6

 . فونلا : لهولاو .رقصلا :لدجألا:(؟)

 . نطقلا :فسركلا (:)

 . خفتنم يأ :جفتنم (1)
 .دحاو طمن ىلع يأ :ًاقفو (4)



 هل لاق «ةبيتق نب مسُم هدشنأ املو

 . ريعبلا بنذ نم ينبّرق :لاق

 : يعمصألا دشنأو

 حباس ىلع حلا قّرطأ دق

 هلم يف يحلا تبتأ ا

 هوأَش ىلع لاتخي لبقأ
 سباع وأ ٌناركس هتأك

 :هريغ لاقو
 ةنأكف هتلبقتسا اذإ امأ

 هراطقأ توتسا هل .تضرتعا اذإو

 :زتعملا نبا لاقو

 اسنلا جنش يف ءاجْيملا ٌرضحي دقو

 هتنانع لوط لاتغي قنع هل

 براش تلق هفاطعأ نع لام اذإ

 : ًاضيأ لاقو

 ينمي ثِغلا تئطو دقلو

 مك ناععلا يف ضرعيو يشمي

 ةعّصَرم لجر هب تراط
 اذإ ليسي م جوم هنأكف

1 

 جنش )١(

 لظفل دوقنع وهو ,قذعلا ل لصأ :ذ :نوجرعلا (

 . ةصلا كلذكو علما فاض ع(

 . اهل ةريثم يأ .مجّرلا نم :ةماجر (14)

 حراق وهف هنانسأ يف لّماكت

 . ادّيقم هتلعج ,فاّحجلا ابأ اي اذه يف تأطخأ

 درجألا عَدّصلا لثم عطس

 "يدب ىنشمي انوجُرُع َنأك

 دعبألاو برقألا يف ُبرضي

 دئوملا ثَدَح بر نبأ وأ

 ْبّدَفُم ليخُتلا قوف امس ٌعْذِج
 رم 2 -و يب م تمام ع

 بوصتم ءاربدتسم ىهناكو

 م

 حباس يرجلا هتيطعأ اذإ ٌردصو

 حفاط ةمادملا فيرصتب ةانع

 دقو نيح حبصل ا نولك فرط

 (""ةنصو لالدلاب َقّشَعْلا فّدّص
 ) 2 - كاسل #5 ساس
 0 ديو قيرطلا ىصحل ةماجر

 دمج تسبح اذإو ةتقلطأ



 ناهرلاو ةبلحلا

 وهو ؛ناهرلل سانلا عمتجم :لاقيو .ليخلا عمتجم :لاقيو .ليخلا عمج :ةبلحلاو

 بلح :هنم لاقيو . اوعمتجا اذإ :اوبلحأو نالف ينب ىلع نالف ونب بلح :كلوق نم

 ليخلا رودص يف دمي يذلا لبحلا :سوقملاو . هيف هعمج يأ :حدقلا يف نبللا ُبلاحلا

 . لاسرإلل بصتت نيح ليخلا :ةبصّتملاو . قايسلل لاسرإلا دنع

 انهر اذه عضي .ةقباسملا يف هبحاص نهاري لجرلا نأل ,نهرلا نم ناهرلا لصأو

 هتنهار ردصم .ناهرلاو .هبحاص نهرو هنهر ذخأ هّسرف قبس (هيأف ءانهر اذهو

 وهو .ةيلهاجلا رمأ نم ناك اذهو . الاتقو ةلتاقم هتلتاق :لوقت امك ءاناهرو ةنهارم

 هل نكي مل قبس نإ هنأ ىلع ىّمسم ءيشب اههدحأ نم نهرلا ناك نإف . هنع ىهنملا رامقلا

 امهدحأ نم وه امنإ نهرلا نأل ؛لالح اذهف .نهرلا ذخأ هبحاص هقبس نإو ءيش

 سرف وهو «الّلحم |ههنيب الخدأو انهر |مهنم دحاو لك لعج نإ كلذكو ؛رخآلا نود

 مث «ءيش ثلاثلا بحاصل لعجي الو ليختدلا ًاضيأ ىمسيو .نيلوألا عم نوكي ثلاث

 هل ناكف هبحاص نهرو هتهر ّذخأ نّيلّوألا دحأ قبس نإف .ةثالثلا سارفألا نولسري

 الو .ءيش هيلع نكي مل وه قبس نإو ءاعيمج نينهرلا ذخأ ليخدلا قبس نإو ءابيط
 امهنأك اهنأل ءرابق اذهف الإو ؛|مهقبسي نأ نانمأي ال ,ًاداوج اعئار الإ ليخدلا نوكي

 . اللحم [مهنيب الخدي مل

 امئإو :لاق . هولتي يذلا يناثلا : ىلصملاو «لوألا :ليخلا نم قباسلا : ىعمصألا لاق
 م كالثو هيب نع كا ابناج , مو «قباسلا يولص دنع نوكي هنأل ؛ لص ل لبق

0 

 الإ اهنم ءيشل امسآ هملعب قّنوي نمم ليخلا قباوس يف عمسن مل :ةديبع وبأ لاق

 هل لاقي كنيذ ىوس امو ؛تّيكّسلا رشاعلاو ءيلصملا همسا يناثلا نإف ؛رشاعلاو يناثلا

 ديدشتلاب ءتّيَكَّسلا لاقيو تّيَكَّسلا م ءعساتلا ىلإ كلذكو ءعبارلاو ثلاثلا

 رخآ ءيجي يذلا  رسكلاب - لكسفلاو .هب دتعي مل كلذ دعب ءاج امف .فيفختلاو
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 . مغلاب - لكسُفلا هيمست ةماعلاو ,ليخلا

 امنإو « لكسفلا وهو «ليخلا رخآ ةبلحلا يف ءىجحي يذلا ,روشاقلا :ةديبع وبأ لاقو

 ء«فوقولا :تكّسلاو . هيلع ٌداعلا فقي يذلا ددعلا رخآ هنأل تيكّس ؛تيكّسلل ليق

 . اورّيغ دقف مويلا امأف ,نولوقي اوناك اذكه

 اينانع ناهرلا يف اوُدّمف ءداوج قباس هجو اوحسمت نأ مش اذإ

 ا""روُهبملا اهوأش يف تعّطقتو ىدملا اهَّلط ام ليخلا دايج اذإو
 00 سا (5 سنتا ٍِ - ةءل مإلا نا" ّ

 حالسلا فصو

 : يلع عرد

 يّودع نكمتسا اذإ :لاقف ؛كلذ يف هل ليقف ءاهل رهظ ال ًاردص يلع ٌعرد تناك

 . قبي الف يرهظ نم

 تسل :لاقف ؛كلذ يف هل ليقف «نيعرد نيب رهاظ دق هللا دبع نب حارجلا يؤرو

 . "!يربص يقأ اغإو يندب يقأ

 . ارامعأ يرتشأ امنإو ًاعاردأ يرتشأ تسل ينإ :لاقو اعاردأ متاح نب ديز ىرتشآو

 «نيلعاف َّدب ال منك نإف ,قوسلا يف ىكدحأ َندعقي ال : هينبل بّلهملا نب بيبح لاقو

 . قارو وأ «جاَرَس وأ «دارز ىلإف

 )١( قبسلاو ىدملا :وأشلا .

 ضايبو ٌداوس هنول يف يذلا :قلبألا (؟) .

 ) )8ةبيتق نبال رابخألا نويع نم انه تبثأ امو «يردص » لوصألا يف .
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 :ةماصمصلا يف بركي دعم نب ورمعو باطنلا نب رمع نيب

 هفيسب هيلإ ثعبي نأ بركي دعم نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع ثعب :لاق يبتعلا

 .هنع هغلبي ناك ام نود هدجو هب برض اللف .هيلإ هب ثعبف .ةماصمّصلاب فورعملا

 ثعبأ ملو .فيسلاب نينمؤملا ريمأ ىلإ تثعب امنإ :هيلع دّرف .كلذ يف هيلإ بتكف
 . هب برضي يذلا دعاسلاب

 .هل ادب امع نينمؤملا ٌريمأ لأسي :لاقف «حالسلا نع اموي باطخلا نب رمع هلأسو

 مف :لاق .رئاودلا رودت هيلعو ءرئادلا ّنجملا وه :لاق ؟سرّتلا يف لوقت ام :لاق

 يطخت ايانم : :لاق ؟ لبّتلاف :لاق . فصقناف كناخ امبرو كوخأ :لاق ؟حمّرلا يف لوقت

 نصح اهنإو «سرافلل ةبعتُم , لجارلل ةلقثُم :لاق ؟ عردلا يف لوقت [ف :لاق . بيصتو

 هبرضف .نينمؤملا ريمأ اي كل َّمأ ال كانه :لاق ؟فيسلا يف لوقت (ف :لاق . نيصح
 0 ينتعرضأ ىمُحلا :لاق . كل َمأ ال لب :لاقو ةردلاب رمع

 :ةماصمصلا يف نيماي نبال

 ةماصمّصلا هل لاقي يذلا بركي دعم نب ورمع فيس فصُو :لاق يدع نب مثيهلا

 املف . ءارعشلل نذيإ : هبجاحل لاق مث م ءادّرجم هيدي نيب عضوف هب اعدف .يداحلا ىسومل

 :لاقف '"!نيماي نبا | مهردبف هيف اولوقي نأ مهرمأ اولخد

 نيمألا ىسوم مانألا عيمج نم وِرمَع يديَبْرلا ةماصمص ززاح

 نوفجلا هيلع تَدِمْعَأ ام َرْيَخ انعمس ايف ناكو ورمع فّبَس

 نويُعلا هيف ٌدقمت دنرف نم رون هْبَدَح نيب نقملا رضخأ
 "نويَقلا فاعّذلا هب تطاس مث ًاران قعاوصلا هّقوَف تدقوأ

 نيبتست دذككت مف ءايض سس ئشلارهّب هتألس ام اذإف

 اذإ برعلا هبرضت لثم وهو ,مالكلا اذهب ينمّلكت مل ةيلهاجلا يف تنك ولو .هدّيق مالسإلا نأ دارأ )١(

 . عوضخلل ترطضا
 ةياهن ةياور نم انه هانتبثأ امو « سيقأ نبا» ةّرمو «يسق نبا» ةّرمف :لوصألا يف مسالا اذه برطضا (؟)

 .(85ر/؟ ) يناعملا ناويدو (؟ 87/5 ) بهذلا جورمو ( : ١ "ر* ) ناكلخ نباو برألا

 . دادحلا وهو نين عمج :نويقلاو :فاعذدلاو .,تجزم :تباش (*)

1١0 



 نيعَم هام ِهتَحْفَص يف ير اجلا قنوّرلاو دنرفلا نأكف
 (1ْنوُنَم هيبناج لك نم وهف هيلإ تّطين نونملا نأكو
 نيرقلا معنو هب وطسي ءاج_يهمهلا يف ةظيفحلا يذ قارخم َمُعَ

 نمي مأ هب تَلَس ُلاِمَشأ برحل ٌهاضتنأ نَم يلابي ام

 . اوجرخو ةرديب هل رمأف

 :فيسو ماوعلا نب ريبزلا

 ىلإ هّطقف ةريغملا نب هللا دبع نب َناثع قدنخلا موي ماوعلا نب ٌريبزلا برضو
 :لاقو  هفيسل ال هديل لمعلا نأ ديري - بضغف !كفيس دوجأ ام :اولاقف ؛سوُبرقلا

 ا""لَّجَحُم ٌرَغَأ وأ مِهَب تيَمُك صّلقم يربي ودعي ينقلَت قم

 لهجت تنك ام ُمايألا كُّمَلَمُت هفيسبف ُهَقلَت نإ ءرمآ قالث

 :صيشلا وبأ لاقو
 ”لاّصنو ًانق نم نَْقَم نيب لا دتخأ دن 11١ ٌهَقَلَتَم

 (9 لاَذُم ديدحلا نم ٍصيمقو ليقص حيفصلا نم عادر يف

 :هنبا يصوي رغألا يبأل

 هنبآ مهيلإ هّجوف ءرش مهنيب عقو دق ةيدابلاب هباحصأ نأ ّيميمتلا رغألا ابأ غلبو

 لظ هنإف فيسلاو كايإو .مهلتاق نم ىلع كباحصأل ادي نك ؛َّيب اي :لاقو ّرغألا
 رماؤت ال لسُر اهنإف ماهسلا برقت الو ,لثلةبنملا كاشر هنإف حمرلا ق قتآو .توملا

 :رعاشلا لاق امب :لاق ؟ لتاقأ اذامف :لاق . اهّلِسَرَم

 مساوملاب تَقّلُخ لاجر سور اهتأك فُكألا َنألي ديمالَج

 .هب تلصخو تدنسأ :تطين )١(

 يذلا :رغألاو . هيف ةيشال ام : مهبلاو مئاوقلا ليوطلا قرشملا رتشملا :سارفألا نم صلقملاو ,حالسلا :ّربلا (؟)
 . ضايب همئاوق يف يذلا : لجحملاو .ضايب هتهبج يف

 . هتردغ : هتلتخ (؟)

 . اهلبح :ةئيملا ءاشر (6) . ةضافضف تناك عردلا نأ يأ «ليذ هل يذلا :لاذملا (:)
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 |ملف .لوعولا يشم يشمت .لوحفلا تلبقأ :لاقف اوبراحت ًاموق ّيبارعأ ركذو

 . اههاوفأ ايانملا ''ترغق «فويسلاب اوحفاصت

 مهوعزنو .'"'ناصرُخلا ةنّيلب دايجلا نع مهولزنتسا :اورسأ اموق ركذي رخآ لاقو
 . "”ناطشألاب ءالّدلا عَ

 ةّيلاَمُج لك اوُثتحا :لاقف .مهيلع اوراغأ اموق اوّقتبا نيرخآ يف يبارعأ لاقو

 «ةثلاث دعب مهوكردأ ىتح ,ليخلا رفاوحب ّيطملا فافخأ نوفصخي اهك «؟ةَناَرْيَ

 . مهحاورأ اهب اًوقتساف ايانملا ةيشرأ ناّرملا اولعجف

 :بيبح لوق فيسلا يف ليق ام نسحأ نمو
 دمغلا نم ٌهابُظ ُهتَّلَسل نادي ُهَلْسَت ل ول فيسلا ّلثم نهّبَتو

 :حامرلا ةفص يف لاقو
 (ه)إ تاسست ب كا س هم ملم 7-2 يل

 ”اًمضقلا قشاعلاو اهناولأ برْعل»و اهتز مورلا نيلس تافقثم

 :فيسلا فصو يف ةغبانلا َلوق حيبقلا طارفإلا نمو
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 "بحابحلا ّران حاّفّصلا يف ُدِقويو ُهّجْسَت فَعاضملا ّيقوُلسلا دقي

 ضرألا يف اهب عقيو «سرفلاو «سرافلاو ,.هجسن فعاضملا عردلا دقي هنأ ركذف

 . ةراجحلا نم رانلا حدقيف

 :رخآلا لوق طارفإلا يف هنم حبقأو

 ("' يداحلاو نيديقلاو نيعارذلا دعب هب تبرض نإ هلع رفحت لظت

 .تحتف :ترغف )١(

 . رسكتو ءاخلا مغب صرخ :ةدحاولا ءانقلا :ناصرخلا (؟)

 .لابحلا :ناطشألا (ع)

 . طاشن يف ةيجانلا :ةناريعلاو « لمجلاك ةقيثولا ةقانلا : ةيلاّمجلا (8)

 . ةفاحنلا :فضقلا (0)

 . ضعبب اهضعب ةراجحلا كاكطصا نم ءاوهلا يف رانلا ررش نم حدتقا ام يه :بحابحلا (1)

 . قنعلا : يداحلا (7)
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 :لوقي ثيح دّوجو نسحأف هلك حالسأو ليما فصو قوام جك

 أ ليلا نم يلام نم يسحب
 ِدَّنَهُم ديدحلا ءام نم ْضَيِبَأو
 ٌةضافُم ّفْعَر حاضحضلاك ءاضيبو
 ٌةَحْمَس اديك فارطالا ةفوطْعَمو

 هتْعَمج دق ام ريغ يلام تيل ايف

 َةَلْيل رمدلا ىلع يِسْسأ ينتيل ايو

 :هبر دبع نبال

 :فيسلاو حمرلا فصو يف انلوق نمو

 هنتم لوط يف لاجآلا ترّصاقت

 هنظ نَسَح يف برحلا ٌنونُظ تءاسو

 همكحب ايانملا يفقت بطش يذو

 دكار نيعلل ّنتعا ام اذإ ٌدْنرف
 ةلالسنآ ةاكلأ حاورأ لَسُي

 ةعبقو يف هلاثمأ تَقتلا ام اذإ

 7 طَعْمَأ قهاوُتلا يراع ىلا مس
 ()#م 6 بوعُكلا لامع ٌرمس

 "اطّطَخُم دان يلع هتك
 اكلم حش 9 ءارفص داضعألا ةَجفنُم دف

 01م َمْطَمَتي اهْراَيت ةَجل لع
0 

 طسَنتُم ئيمأ يسفن ىلع سيلو

 عطاس ليآلا ِةَمْلَظ يف ادب ٌباَهش
 عئاجف ئهو لامآلا هب تداعو

 "عراوق بولقلل تابظ نهف
 مفاد هيما يِضضْقَت امل سيلو
 عمال فكلاب ٌرتهأ ا قربو

 عئار توملاو توملا 1
 ٌمقاو سفنلاب ٍسفنلا نظ كل

 :فيسلا فصو يف انلوق نمو

 ابب ديري :قهاونلاو .فيطولاب وأ عارذلاب وأ ةبكرلاب قزال مظع :يطنشلاو .قنعلا ليوطلا :طيعألا )١(
 . هدسج ىلع رعش ال يذلا: طعمألاو . عمدلا ىرجم يف رفاحلا يذ نم ناصخاش نامظع امهو :نيقهانلا

 . ليوطلا : طنطنعلاو زازتهالا ديدشلا حمرلا : لاسعلا (؟(

 داجنب قصتلت عردلا هذه دئاوز نأ ديري : يّتع اهتّقكيو ريسيلا ءاملا :حاضحضلاو .عردلا اهب ديري :ءاضيبلا (؟)
 : . هتكرح قوعت الف هفيس

 . ّسقلا هنم ذختن ٌرجش :طحوشلاو ةيتاولا :ةحمسلاو , اهضبقم فكلا ألمب سوقلا :ءادبكلا (4)

 ْ . برطضي يأ :طغطغتي (0)
 . هريغو فيسلا يف دحلا :ابظلا (1)



 هَدَح نم نّيَعلا فرط دتري

 عاقلاب لممتلا ٍبَدَم ْلْثم

 عال تْوَملل بَكْوَك نع

 :فيسلا ةفص يف ينارهبلا فلخ نب قاحسإ لاقو

 هرْصَخ بناب ىقلأ
 ابيل َيَذ انأغكو

 : يونغلا لوق فيسلا تافص ديج نمو

 هنأك ضام عوّرلا ةادغ ٌماسُح

 ةَّجَل جوم هدنرفإ ىلع َنأك
 هقوف َنْرَّسَك َرّدلا شويُج َّنأك

 حاتملا لجألا نم يِضُمَأ
 و 0 ٍ- (600

 سس

 اقت لوطتو هحاضحض . ف رص 3

8 3 20 
 لوحذ نهنيب دارج نورق

 سوقلاب عزنلا

 لهأ نم لجر نع هغلب دق ةفوكلا لهأ نم لجر ناك :لاق ينابيشلا ميهاربإ

 ىلع هل اليكو لمحف ؛ةفيلخلل همزل مرْغَم يف طساوب ةعيض هل ضرْعي هنأ ناطلسل

 ةعيضلا هذه يل رتشاف طساو ىلإ بهذا :هل لاقو «ريناندب ًاجرُخ هل ا"اعرتأو لغب
 الف .جرخف .لاملاب كدمأ ىلإ بتكاف الاو جرخلا اذه ف ام كافك نإق ,ةضورعملا .٠ 27 3 0 . 8 . م

 ىلإ :هل لاقف ؛ةنانكو سوق هعم رامح ىلع بكار يبارعأ هب قحل ,تويبلا نع رحصأ
 ىتح اراسف .معن :لاق ؟ ةبحّصلا يف كل لهف :لاق . طساو ىلإ :لاقف ؟هجوتت نيأ

 اهنم مدقتملا :كيلإ ٌبحأ ءابظلا هذه يأ :يبارعألا هل لاقف .ءابظ امل تنعف ءاَزَوَق

 ءالكأو ايوتْشاف .مهسلاب همرخف هامرف . مدقتملا :هل لاق ؟كل ؟*اهّيكزأف رخأتملا مأ

 ؟كل اهعرصأف ديرت اهيأ :لاقف ءاطق ةَقْز هل ّنع مث «يبارعألا ةبحصب لجرلا طبتغاف

 .رأثلا وهو : لحذ عمج : لوحذلا

(0١ 

6 

 الم :عرتا (؟ .

 )ع
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 .رابغلاب ًاهيبش سمشلا ءوض نم ىوكلا يف هارت يذلا ثبنملا ءيشلا : ءابملا



 قّوف |هماعط ىضقنا الف ءالكأو ايوتشا مث ءاهَدّصَقَأف اهامرف اهنم ةدحاو ىلإ راشأف

 مامز ظفحأو هللا قتا :هل لاقف ؟كبيصأ نأ ديرت نيأ :هل لاق مث ًاهس يبارعألا هل

 هنإف جرخلاو لغبلا كنودو « ينقبتساو كبر هللا قتا : هل لاق ! هنم دب ال :لاق . ةبحصلا

 :هل لاق . ادرجم يقب ىتح ابوث ابوث هبايث نم خلسناف . كبايث علخاف :لاق .الام عرتم

 نيفخلا يل عدو يف هللا قتا :هل لاقف ءنيّيفئاط نْيَُح ًاسبال ناكو . '"”كقاومأ علخا

 فخلا كنودف لاق . هنم دب ال :لاق .ّيمدق قرحت ءاضمّرلا نإف ءّرحلا نم اهب غلبتأ
 مث هجرختسآف .فخلا يف هعم ناك ًارجنخ لجرلا ركذ ,فخلا لوانت لف . هعلخاف

 ناكو . الثم تبهذف . ةقرف ءاصقتسالا :هل لاقو ءهتناع ىلإ هقشف هردص هب برض
 , "قَدَحلا ةامُر نم يبارعألا اذه

 :مارو صل نيب

 «ةماهلا ىلاو هللا دبع نب رجاهملا دنع تنك :لاق هخايشأ ضعب نع يبتعلا ثّدحو

 يئاجع :لاق . كبئاجع ضعب نع ينربخأ :هل لاقف قّرَسلاب افورعم ناك يبارعأب يقأف
 تنكف ءَقَحْلُت ال ليخ يل تناكو ءَقّبْسُي ال ريعب يل ناك هنأ اهبجعأ نمو «ةريثك

 9 , يبتق ىلع هتقّلعف ًابض "”تشرتحاف ًاموي تجرخف «ًابئاخ عجرأ الف جرخأ

 هذهل نوكي نأ بحي :تلقف ءاهريغ اهعم سيل زوجع الإ هيف سيل ءابخب تررم
 نثش «نطبلا مظع خيش اذإو «ةئام لبإب اذإ تيسمأ الف .لبإو مغ نم ةحئار

 ينلوانو ءاهبلتحآف ةقان ىلإ ماق مث ءيب بحر ينآر لف .دوسأ دبع هعمو « '!نيفكلا

 عست بلتحا مث «هتهبج هب برضف يقابلا لوانتف «لجرلا برشي ام تبرشف . ةبْلُلا
 ىتح عيمجلا لكأو ءائيش تلكأف .هخبطف '”اراوح رحن مث ,نهنابلأ برشف قّئيأ
 :تلقف .ركبلا طيطغ طغ مث اهدسوتو ءاحطبلانم ةموك ىلع اثجو ءاضيب هماظع ىقلأ

 .ّفخلا قوف سبلي ظيلغ فخ وهو قوم عمج :قاومألا )١(
 . ئمرلا يف نيقذاحلا ةرهملا يأ :قدحلا ةامر (؟)
 . اههظيلغ :نيقكلا ناش (4) . تدطصا :تشرتحا ()
 . هماطف تقو ىلإ هتدالو تقو نم .ةقانلا دلو :راوحلا (60)
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 هب تحصو يريعبب هتنرق مم : ' هئمطخف هلبإ لحف ىلإ تمق مث «ةمينغلا هللاو هذه

 ؛دودمم لبح اهنأك يفلخ تراصف ء' ''راطق يف هب ًابابزإ لبألا هتعَبتاو لحفلا ينعبّتاف

 ةرم «يريعب برضأ لزأ و . عرسملل ةليل ةريسم اهنيبو ينيب ةبنث ردابأ تيضمف

 0 ؛رجفلا علط ىتح « يلجرب ةرمو « يديب

 :لاق !معن :تلق ؟انَمِّيِضَأ :لاقف !هرجح يف هّسوقو دعاق خيشلا اذإ هنم

 هيب ها لاك «يل امل هنأع اجه رف ال تنل بلا م ع ال

 وقت ام : يل لاقف ,هغامد نع همظع عدصف هامر مث .بّتقلا يف قّلعملا بضلا ذأ

 م «ىطسولا هرهظ ةرقف يف يناثلا مهسل اذه رظنا :لاق .لوألا يبأر ىلع انأ :تلق

 نأ بحأ يلإ :تلقف ؟ كيأر :لاق مث م .هعبصأب هعضو م هديب هرّذق اغأكف هب ىثر

 2 . كنطب يف هللاو عبارلاو هبتذ ةوكُع يف ثلاثلا مهسلا اذه رظنآ :لاق . تبثتس

 هلحف ماطخ هيلإ تعفدف .معن :لاق ؟انمآ َلْرنَأ :تلق ؛ةوكُحلا ءيطخي ملف هام

 ؛ يبلق هب دصقُي مهسب ينيمري ىتم رظنأ انأو .ةربو اهنم بهذت مل كلبإ هذه :تلقو

 ام :لاقف .هريخ يف ًاعمط ال هرش نم اقَرَق هللاو تلبقأف !لبقأ :لاق تدعابت ملف

 هذه نم نرقاف :لاق . معن تلق ! ةجاح نم الإ تمشحت ام ةليللا تمشحت كبسحأ

 ؛ كسفن نع كّربخأ ىتح يضمأ ال هللاو امأ :تلق :لاق . كتّيطل ضماو نيريعب لبإلا

 الو .ًادي ىَمْرَأ الو ءالجر ىَدْعَأ الو ,ًاسرض َدشأ طق ايبارعأ تيأر ام هللاو الف

 لبإلا ذخ :لاقو ةايح ينع ههجو فرصف .كنم .ًاسفن ىَخْسأ الو ءاوُنَع مركأ
 . اهيف كل اكرابم اهتمرب

 يدلي هلع يبلل

 . اوبكرت نأ نم ّيلإ ٌبحأ اومرت ْنأو ؛ اومراواوبكرا ا لع يبلا لاقو

 ءهسوق دبك نع هيمرو هسرف هبيدأت :ثالث يف الإ لطاب نمؤملا وُهَل لك ١:لاقو

 «بستحملا هلماع دحاولا مهسلاب ةنجلا َلْخْديل هللا نإ . قح هنإف ؛هتأرما هتّبعالمو

 . هتقلع : هتمطخ 010(

 . ةمزالملا : بابرالإو قةلفاقلا : راطقلا (؟)
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 . « هللا ليبس يف هب يمارلاو يأ هللا ليبس يف هب يوقلاو

 : ربنملا ىلع مئاق وهو لوقي ِهَثِلَع هللا لوسر تعمس :لاق رماع نب ةبقع نع يورو

 . يمرلا ةوقلا نإ الأ . يمرلا ةوقلا نإ الأ . "4ةّرُق نم مَتعَطَتسأ اَم ْمُهَل اوٌدعأو»

 : يا ةوقلا نإ ال

 هل بيخي الو قاعد هل دري ال ناكف 2 ْبِحَأو هتيمر دادس يللا :لاقف هل اعد

 : ماسأ نم ةامرو ٍدََِم يبنلا

 مهءاج هلللَع هللا لوسر نأ .هوثّدح ملسأ نم اخويش نأ :ديز نب ةماسأ ركذو

 عوبأ ناك دقف .ليعمسإ ىنب اي اومرا : ها هللا لوسر لاقف «ناحطُبب نومري مهو

 دقف هعم تنك نم «هللا لوسر اي :اولاقف موقلا ىدعتف . عردألا نبآ عم انأو ءايمار

 مث مويلا كلذ اولضتناف. مكلك مكعم انأو اومرأ : هِي هللا لوسر لاق . "الّضت
 . لضف مهنم دحأ ىلع دحأل سيل ؛ءاوسلاب اوعجر

 :باطخلا نب رمعل

 اًوقلآو «ضارغألا اوُمرآو ءاوفتحآو اولعتنآو ءاودترآو اورزتئآ :رمع لاقو

 اوُعَدو - ةيبرعلاب :لاق وأ - ةّيدعملاب مكيلعو ور ليخلا ىلع اوُرناو ءبّكَرلا

 . مجعلا يزو معنتلا

 معزنو ليخلا روهظ ىلع متوزن ينعي . متع مَتْوَرَن ام ماوق روخت نل :اضيأ لاقو
 . ىسقلاب

 )١( ةيآلا لافنألا ةروس 5٠ .

  0ةامارملا ىهو ,ةلضانملا يف بلغ : لضن .

 )*( اوبثو اوزفقا :اوزنا .



 :هموق رمذي ةيدابلا نم لجرل
 نب ةبراحم نم ًادنُج مهيلإ ٌناطلسلا لسرأف «ةيانج ''' ةماهلا لهأ نم موق ىنجو

 ينب ايو .برعلا رشعم اي :لاقف هباحصأ رمَذُي ةيدابلا لهأ نم لجر ماقف .دايز

 نوعدي ال مكيلع ءالؤه رهظ نئل هللاوف ؛ مكباسنأو مكباسحأ نع اولتاق ,تانصحملا

 يف مهعم باّشُن نم مارتْغألَو «ضرألاب اهوعضو الإ ءارضخ ةلخن الو ءارمح ةنبَل اهب

 طيطأ نهادحإ "”طقت ء"طبُعلا اهنأك ريسق يف نوعزني ةلّيفلا روبأ ناك باعج
 0 5 اس ء () )مم

 امنأك ةباشن لسري مث هْيَطْبِإ رعش قّرفتي ىتح اهيف مهدحأ ''طعَمَي أ قوُنررل

 علخف . ةلزنم هبلق عدصني وأ ُهنيع خضفنت نأ نيبو مدحأ نيب اف .عطقنم ءاشر

 . ابعر اوراطف مهبولق

 هتيب لهأل يدهملا ةوراشم

 ناسارخ برح يف

 برح يف يأرلا ريبدت نم مهنيب راد امو ءهؤارزوو يدهملا هيف عجارت ام اذه

 ةناكملا نم مهل مّدقت امو ةلادلا مهتلمحف ,تفنعأو لامعلا مهيلع تلماحت مايأ ؛ناسارخ

 نم مهيلع امب اووتلاو «لامُعلا اودرطو .مهقثوم اوضقنو «مهتعيب اوثكن نأ ىلع

 لاقأ نأ ىلع مهتم نم هركيو مهتحلصم نم بحُي ام يدهم لمحو جارخملا

 ًاذخأو ءوفعلاب اعاستآو « لضفلاب ًالوطت ؛ مهتّلاد لمتحاو .مهتَّلَر رفتغاو ؛ 0

 رومأ هدّلقو ءةفالخلا ءابعأ ُهللا هلّمح نم لزي مل كلذلو ؛ةسايسلاب ًاقفرو .ةجُح لاب

 )١( :لوصألا رئاس يف يذلاو «رابخألا نويعو لوصألا ضعب يف اذك ٠ ةنيدملا « .

 .ةدحاو هؤانحأو هبتق يذلا لحرلا وهو «طيبغ عمج :طبغلا (؟)

 . تّوصت :طكت (؟)

 مث اهيلع ضرعت ةبشخ عضوتف اهيبناج نم رثبلا سأر ىلع ناينبت ناترانم اههو «نيقونرزلا دحاو :قونرزلا (5)
 . اهب ىقتسيف هركب اهيف قلعت

 . اهّدم يف قرغأ : هسوق يف يمارلا طعم : طعمي (ه)

 . اهرفتغاو اهحلصأ :مهترثع لاقأ (1)
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 و

 نكست ؛هتيّغر يف ةلدعملل اطساب «هنامز لهأب ًاريصب .هناطلس رادمب ًاقيفر «ةيعرلا
 قوقحلاو .ةمزاللا ةيضقألا تعقو اذإف ؛هملحب قثتو .هوفعب سنأتو .هفنك ىلإ

 «لدعلاب امايقو ,قحلل َةرثأ ؛ '"ةنهادُم الو ءاضغإ الو ةداوه هدنع سيلف «ةبجاولا

 اورسك نأ .هوفعب ٌةقثلاو .هملحب ٌرارتغالا ناسارخ لهأ اعدف .مزحلاب ًاذخأو

 «راذتعاب اجاجتحآ اوطلخ مث ؛قحلا نم مه سيل ام اولأسو «لامعلا اودرطو .جارخلا

 سلجم ىلإ جرخ .يدهملا ىلإ كلذ ىهتنا املف .لالتعاب الّصنتو ءرارقإب ةموصخو

 مث ؛ةيعرلل مهحصنتساو «لاحلا مهملعأف «هئارزوو هتَمْحُل نم رفن ىلإ ثعبو .هئآلخ
 ماسر

 . انئيب امكح نكو ءانلوق بقعت مع يأ :دمحه نب سابعلل لاقو ؛ءادتبالاب يلاوملا رمأ

 دمه رمأو . يأرلا يف (ههكراشو ءرمألا [هرضحأف نوراهو ىبسوم هيدلو ىلإ لسراو

 موق لكلو «ةياغ رمأ لك يف نإ .يدهملا اهيأ :ملاظملا راد بحاص مآلس لاقف

 اهب اوبهذو .مهّراعأ تدفنتساو ,مهّلاغشأ تقرغتساو .مهّيأر تغرفتسا .ةعانص

 تبلطو ةياغ اهيف انتلَعِج يتلا رومألا هذهو ؛مهب تفرُعو اهب اوفرُعو ءمهب تبهذو
 ناسرفو ءدونجلا ةداقو .رومألا ةساسو .برحلا ءانبأ نم ٌماوقأ :اهيلع انتنوعم

 مهتاّيفو ءاهّلاَجس ُمُهَتَحَشَر نيذلا ,عئاقولا لاطبأو «براجتلا ناوخإو .'"زهازملا
 تفشكو , مهلبق ام تمَجَع ولف ؛ "اهذجاون مهتمرقو ءاهدئادش مهتضعو ءاهلالظ

 يّوقت ثيداحأو ,كرظن قفاوت براجتو ,كرمأ دّيؤت ٌرئاظن تدجول .مهدنع ام
 موقن نأ اّنم ٌريثكو انب ْنَسَحَف ,كنيواود باحصأو .كلاَمُع َرشاعم نحن امأف . كّبلق

 كلدع ءاضمإ نم هب انتلْعُسو ,كتنامأ نم انتعدوتساو ,ءكلمَع نم انتلمح ام لقثب

 . كقح راهظإو «كمكح دافنإو

 ريبدت لاح لك يفو .ةسايس نامز لكلو ,ةمكح موق لك يف نإ :يدهملا هباجأف

 . انناطلس ريبدتو اننامزب ماعأ نحنو ؛لَّوألا ٌرخآلا لطبُي

 )١( فلزتلاو ةاباحملا :ةنهادملا .

 مفلا يف سارضألا رخاوأ : ذجاونلا () . بورحلاو نتفلا :زهازملا (؟) .
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 «ةنطفلا غيلب « ('!هّنملا يوق ةدقعلا قيثو «يأرلا عستم تنأ «يدهملا اهيأ معن :لاق

 ىلإ يِدْهَم ءرفظلاب ناعم ,ةميزعلا قفوم «ةبيدبلا دّيْؤم ةّيورلا روضحم «ةينلا موصعم

 «كشلا سبتلم كّلعف عدص تعمجأ نإو « نظلا عقاوم كمزع يفف تممه نإ ؛ ريثخخلا

 .ةمج كدونج نإف «كناسل قحلاب هللا قطنُي لّقو ,كبلق باوصلا ىلإ هللا دبي مزعاف

 . دفان كرمأو . ةيخس كسفنو «ةرماع كنئازخو

 |هيلع كلهي ال ,ةكرب احاتفمو ةمحر اباب ةرظانملاو ةرواشملا نإ :يدهملا هباجأف

 نم ينإف ؛مرضحي امب اولوقو .مكيأرب اوريشأف ؛مزح اهعم "للّيفتي الو «يأر

 . كلذ ءارو نم هللا قيفوتو ,مكئارو

 ضعبب ةراشإلا نإو «ةريثك يأرلا هوجو فيراصت ْنِإ ,يدهملا أ :عيبرلا لاق

 عةقّشلا ةيخارتم «.ةفاسملا ةديعب ضرأ ناسارخ نكلو ؛ ةريسي (؟)لوقلا صضيراعم

 ايأر . باوصلا بابلو ءريدقتلا مربمو «ريبدتلا مكحم نم تيأترا اذإف ءلّبَّسلا ةتوافتم

 قلعتُم هنود الو ,نعاط ةجحل بهذم هءارو سيلف «كُريبدت هبلقو ,كرظن همكحأ دق
 لصي لأ ىَرَحلاب ناك . هيلع لسرلا توطناو هب ُدّربلا !تَيَخ مث مث «بئاع ةموصخل

 درتو لسرلا كيلإ عجرت نأ ٌرسيأ ايف ؛هضقني ام مهنم ثدح دقو الإ ُهُمَكْحم مهيلإ

 ًايأر ثدحتف ؛ مهرومأ رداصمو ,ءممراثآ دراوشو «مهرابخأ قئاقحب بتكلا كيلع

 ىخرتساو ,دقُعلا تللحتو , "للا تجرفنا دقو ماوس ًاريبدت عدتبتو .هريغ

 كل يأرلا نكلو . لوألا ردصمك ةرخآلا ٌعقوَم (ملعل مث .نامزلا دتماو « (0)باقحلا

 هل انتعمج ايف ركفلا بيلقتو .رظنلا ةلاجإ فرصت نأ .هللا كقْفو يدهملا اهيأ

 نيد يذ لجرل بلطلا ىلإ .مهرمأ يف ليحلاو مهبرحل ريبدتلا نم هيف انترشتساو

 . فعضي ال :لّيفتي ال (؟)
 . ءيثلاب ءيشلا نع ةيروتلا يهو ,حرصي ملو هب ضرع ام :لوقلا ضيراعم (*)
 . لوسرلا وهو , ديرب عمج :دربلاو .تعرسأ :دربلا تّبخ ع(

 . هقلح ءمج : قلحلا 0(

.اهطسو يف هدشتو يلحلا ةأرملا هب قلعت ءيش :باقحلا نا
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 ف ًاهتم الو «كاوس يف ىوهب ًافوصوم سيل .عساو عروو «لماك لقعو .لضاف

 ف حدقيف .ةروذحم ةعدب ىلإ ًابوسنم الو , ةهوركم ةلخد ىلع انينظ الو ,.كيلع ةرثأ

 هرمأتو «مهبرح هيلإ ضوفتو .مهرومأ هيلإ دنست مث ,كريغل رومألا ضبريو .ككلم
 هفلاخ اذإ كيبن فالخو زجل همزل ام كرمأ موزلب هايإ كتيصوو كدهع يف

 تبثَيو ءاهنع بئاغلا ٌرمأ ّصَقنُي يتلا لاوحألا ةرادتساو رومألا ةلاحتسا دنع , يأرلا

 نم يقأي ام هنع طقسو «بيرق نم مهرْمأ بّئاوف كلذ لعف اذا هنإف اهل دهاشلا يَأر
 . هللا ءاش نإ رظنلا دحأو ,لمعلا ذفتو ,ةديكملا تيوقو «ةليحلا تمت ديعب

 ىَحن امبر .بورحلا سئاسو «رومألا يلو نإ . يدهملا اهيأ : سابعلا نب لضفلا لاق

 دعقيف « هترطضا لاح ةطغض الو . هبزَح رمأ قيض ام ريغ يف .ُةلاومأ قّرفو هونج
 لوصي الو .ةوقب قثي ال ءاهل ًادقاف ءاهنم ًايدع امل ةقرفتلا دعيو اهيلإ ةجاحلا دنع

 نم كنئازخ يفعت نأ هللا كقفو يدهملا اهيأ كل يأرلاف . ةقث ىلإ عزفي الو ةّدْعب

 : لاتقلا ريرغتو راطخألا ةعراقمو ءرافسألا ةدباكُم نم كّدونجو .لاومألل قافنإلا

 كيلع دّسفيف .نولأسي امل ءاطعإلاو ,نوبلطي ام ىلإ ةباجإلا يف موقلل عرست الو
 .ةديكملاب مهلتاقو ,ةليحلاب مهْرْغا نكلو ؛مهريغ كتيعر نم ءيرجتو , مهبدأ

 «لعفلاب مهوحن دعرأو .لوقلاب مه قرّْبَأو ,"'قفرلاب مهلتاخو ءنيللاب مهعراصو
 ,تايارلا بّصنآو ,ةيولألا دقْعآو «بئاتكلا بتكو دونجلا دنجو «ثوعُبلا ثعباو

 مث ,مهيف ًارثأ مهتوسأو ,مهيلع كداوق '"!قنحأ م شوبجلا مهيلإ ٌةَجوم كنأ رهظأو

 ىلع ًاضعبو .كدعو نم عمط ىلع مهضعب عضو «بتكلا ثدباو «لسرلا سّسْدا

 راجشأ سرغآو «مهيف دساحتلا نارين ههابشأو كلذب دقوأو .كديعو نم فوخ

 لخديو . ةضغبلا ىلع رودصلا يوطنتو .ةشحولا نم بولقلا المت ىتح ,مهنيب سفانتلا

 ةبصانملاو «ةليحلاب لاتقلاو «ةليغلاب رفظلا ماَرَم نإف ؛ةبيهطاو ٌرذحلا لك نم الك
 يوقلا ,بولقلا يف لخدملا فيطللا مالكلاب ةعراقملاو «لسرلاب ةدياكملاو «بتكلاب

 يذلا نيلّلا ىلع ّيبملا .ليحلاب لوصوملا .ججُحلاب دوقعملا ءسوفنلا نم عقوملا

 )١( ًابضغو ًاقنح مهذشأ يأ :قنحا (؟) . مهعداخ :مهلتاخ .
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 يعدتسيو «ءاوهألا ليمتسيو ءءارآلا يبسيو «لوقعلا َقرَتْسَيو , بولقلا ليمتسي
 يذلا يلاولا نأ امك :حامرلا ةنسأو فوسلا تابّظب لاتقلا نم ُدَْنَأ - ""ةاتاوملا

 ارظن فطلأو المع مكحأ ,ةدياكملاب هودع ةملك قّرفيو «ليحلاب هتّيعر ةعاط لزنتسي

 ريرغتلاو «لاومألل فالتإلاو «لاتقلاب الإ كلذ لاني ال يذلا نم ةسايس نسحأو

 .راطخلاو

 دونجب الإ مهلاتقل رِسَي مل ءالجر مهلاتقل هجو نإ هنأ - هللا هقفو - يدهملا ماعيلو

 داوقو .ةقّرفتم لاوهأو .ةقيض رافسأ ىلع مدقثو «ةديدش لاح ىلع جرخت ةفيثك

 . هل ال هيلع اوناك مهحصنتسا نإو هلام اودفنتسا مهنمتئا نإ . '"ةَّشَشَع

 ,نويعلل هباوص لثمتو .هؤوض قربو ءهرون رفسأ دق يأر اذه :يدهملا لاق

 . ملع ماع يذ لك قوف نكلو «بولقلا يف هقح دسجتو

 ؟لوقت ام :لاقف ىلع هنبآ ىلإ رظن مث

 نِم اوبصني ملو « ادي كتعاط نم اوعلخي مل ناسارخ لهأ نإ «يدهملا اهيأ : ىلع لاق

 اولعف ولو ؛كتلود داسفل رومألا ""ضّيريو ,ككلم رييغت يف حدكي ًادحأ كنود

 .هلذخي ال يذلا هقح عم هللا نأل ٍ؛لَدأ لاحلاو ءرغصأ نأشلاو ءرسيأ بطخلا ناكل

 نيذلا «كتعيش نم ةفئاطو «كتيعر نم موق مهنكلو :هفلخُي ال يذلا هدعوم دنعو

 اولأسو ءاقح اوبلط ءا[كاح مهنيبو كنيب لدعلا لعجو .أيلاو مهيلع هللا كلعج

 ثدحي وأ «لاح مهنم مَحالتت نأ لبق مهنع تسفنو «مهتوعد ىلإ تبجأ نإف ؛ ًافاصنإ

 «لاملا َنئازخ ترقوو « '”برحلا ةرئان تأفطأو «برلا رمأ تعطأ ,قتقف مهدنع نم

 ةّيجسو كدوُج ةعيبط . ىلع كلذ لمَحَم ُسانلا لّمَحو ؛لاتقلا '”ريرغت تحرطو

 نأو «ةفعض ىلإ بسنُت نأ تنمأف ؛كرظن ةلدعمو , ”كتقيلخ حاجسإو ,كمّلح

 ءاولأس ام ىلإ مهبجت ملو «اوبلط ام مهتعنم نإو . ةبرذ يقب اهف مه كلذ نوكي

 )١( مهل ةنامأ ال يأ :ةششغ داّوق (؟) . ةقفاوملا :ةاتاوملا .
 ( اهنم دقتملا يأ : برحلا هرئان (5) . تّبثي : صبري .

  )6اهوفعو اهنسح :كتقيلخ حاجسإ (31) . هكاله :لاتقلا ريرغت .
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 ىلإ دمعي نأ يدهملا ْبَرَأ امف . باطخلا ناديم يف مهتيواسو «لاحلا مهبو كب تلدتعا

 عهتردق نع مهسفنأ نوجرخُي ال ,هتعاطل نينعذُم ,هتكلممب نيّرقُم :هتيعر نم ةفئاط

 لدجلا ىلع فقيو .مهنع هسفن علخيو , مهسفنأ مهكّلميف «هتّيدوبع نم اهنوئربُي الو

 هقفو - يدهملا ديريأ ؟ةرطاخملا رامضمو .ةعراقملا دج يف ءوسلا مهّيزاجي مث .مهعم

 ,مهنم بلطي امم رثكأ قافنإب الإ اهب رْفظَي الو اهاني ال يرمعلف ؟لاومألا - هللا
 مث «هيدي نيب اهطئارخب تّعِضُْو وأ ؛هيلإ تلمحف اهلان ولو ؛مهلَبق يعدي ام فاعضأو
 يذلا دوجلا نم ءفَرْعُي هبو بّسْنُي هيلإ امم ناكل ءابب مهيلع لاطو .اهنع مهل ىفاجت
 عقتسم يأر اذه :يدهملا لاق نإف . هيف هسفن َةَّمِهنو هنيع َةّرَق لَعَجو ,هيلع هللا هعبط

 نيذلا ُدونجلا امأف ءانتالو لّماحتو انلاَّمُع لظ اوكش نيذلا جارخلا لهأ يف ديدس

 اورسكو ,ةيصعملا باب اوحتفو , ''فاجرالا ناسل اوقطنأو ,دوهعلا قيثاوم اوضقن

 هنأ يدهملا ماعيف . مهاوسل ةظعو ؛مهريغل ًالاكن مهلعجأ نأ مهل يغبني دقف ؛ةنتفلا دّيق

 .هوفع مهئامد نقحل عستا مث ,دافصألا يف نيِنَرَقُم ,ديدحلا يف نيلولغم مهب ىتأ ول

 امل ءهّودع نم مهئازإب نمل وأ « هبّرَح نم هيف مه امل مهاقبتساو ,هُّحْفص مهترثع ةلاقإلو

 ءافلخلا مظعأ هنأ ُبرعلا تّملع دقل .هرظن نم ًاركنتسم الو ءهيأر نم ًاعدب ناك

 الو ىوفع همظاعتي ال هنأو ,.ةلوص اهقدصأو .ًاعقو اهّدشأو .ًاوفع كولملاو

 ىلاعت هللا هقفو  يدهملل يأرلاف . بطخلا لجو ٌبنذلا َمُظَع نإو ء.حفص '' 'هدءاكتي

 ىلوأ ركذي نأو .مهنع وفغلا يف هللا باوث نسحل ءاجرلاب ظّيغلا ةدقع لُحَي نأ -

 .هتوعد ٌناكرأو ءهتلود ناوخإ مهنإف , مهل ًاعّسوتو ,مهب ارب مهتالايع ةعيضو مهتالاح

 نم هيف اولخد اهف مُهْلَتَم امنإو .لوقي مهتجحبو «لوُصي مهتزعب نيذلا ,هقح ُساسأو
 ريغ ام ةلق يف ُهلْثَمو ؛هتباجإ نع هيف اووطناو ,هيصاعم نم هل اوضّرعتو ءهطخاسُم
 نيلجر لثمك - مهب هتمعن نم رّيغت وأ ءمهل هلاح نم لقت وأ «مهيف هيأر نم كلذ

 ضهنف ,«ثداح وهل. . "اضراع ٌلَّبَخ اههدحأ باصأ «نيرزاوتم نيزصانتم نيَوْخأ

 )١( هيلع قشي :هدءاكتي (؟) . سائلا يف بارطضالا عاقيإل نتفلا رابخأ يف ضوخلا :فاجرالا .

 . لقعلاو يأرلا يف داسفلا :ضراعلا لبخلا ()



 هب ًافطّلو هل ةقر الإ هوخأ ددزي ماف ؛هوركملاب هيلع لماحتو «.ىذألاب هيخأ ىلإ

 . هل َةَحْرَمو هب ًاّربو هيلع ًافطع .هلاح ةعجارمو ءهضرم ةاوادمل ًالايتحآو

 لكلو ,ناسارخ لهأ نع بولقلا ضفو ءنايللا ىون دقف لع امأ :يدهملا لاقف

 . هنبآ ىسوم ينعي ؟ دمح ابأ اي ىرت ام :لاق مث .نوملعت فوسو رقتسم أبن

 , مهتنسلأ ىلع لوقلا نم يرحي ام ةوالح ىلإ نكست ال ,يدهملا اهيأ : ىبسوم لاقف
 ةّيفَحو رش ةرمضُب يدانت موقلا نم لاحلاو . مهلعف للَخ نم ليست ءامدلا ىرت تنأو

 نأ ةءاجر .ًاباجح اهنود نم للعلا اوذختاو .ًارتس اهيلع ريذاعملا اولعج دق .دّقح

 اونثيو .مهيف يدهملا لّيح اورسكيف .ليوطتلاب رومألاو ءريخأتلاب مايألا اوعفادي
 رمتستو «مهّيرح لحفتستو :مهتتام قحالتتو ,مهّرمأ محالتي ىتح «مهنع هدونج
 سنأو ءاهل "'رتف دق «ةّئمأ سابلو ! "اةرغ لاح يف مهتوق نم يدهملاو ؛ مهب ٌرومألا

 ةبصانملا نم ,« مهدولج هيلع تدربو «مهبولق هل تعمتجا ام الولو . اهيلإ نكسو ءاهب

 لاوحأ َبقاوع اوبهرل ءداسف ناطيش وأ لالض ةيعاد نع «عارقلل رامضإلاو «لاتقلاب
 هبئاتك بتكيو ءمهل هّرزأ - هللا هقفو - يدهملا ٌددشيلف .رومألا نوكس َبغغو «ةالولا

 اهب ديري ةطخ مهيطعُي ال هنأ نقويلو .مهيف هرضحي ام َدْسَأ ىلع رمألا عضيلو ءمهوحن

 اببسو «مهتدوع ىلإ ةيعادو ,مهتيصعم ىلع ةوقو ,مهداسفل ةبرُد تناك الإ مهحالص

 (ةداعلا كلت ىلع مهرقأ نإ نيذلا دوفولا نم هبابب نمو .دونجلا نم هترضحب نم داسفل
 هيلع حلصي ال ءرضاح فالخو «ثداح قتف يف حربي مل بدألاكلذ ىلع مهارجأو

 مل «ةبرذلا رارمتساو (ةداعلا ماكحتسا دعب هرييغت بلط نإو .ايند هب ميقنست الو «نيد

 آلأ - هللا هقفو  يدهملل يأرلاو . ةديدشلا ةنوكملاو ,ةطرفملا ةبوقعلاب كلذ ىلإ لصي

 .فويسلا مهذخأتو «شويجلا مهأطت ىتح « مهترذعم لبقي الو «مهترثع ليقي

 . لذلا مهيلع قبطيو «ءالبلا مهب طيحُيو «توملا مهب قدحُيو «لتقلا مهب ا"احتسيو

 .فعض :رتف (؟) . ةلفغلا :ةّرغلا )١(

 . رثكيو َدتشي :رحتسي (*)
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 رش ةرداب لكل ةميرهو .مهيف ءوس ةداع لكل ةعطقم ناك كلذ مهب يدهملا لعف نإف

 . ةميظع تاقفنو .ةريثك تاوزغ هنع عضي هذه مهتوزغ ةنوؤم يدهملا لاتحاو . مهنم

 . لضفلا ايأ اي مكحاف موقلا لاق دق : يدهملا لاق

 اوكلسو «يأرلا عورفب اوذخأف يلاوملا امأ ءيدهملا اهيأ :دمح نب سابعلا لاقف

 . اهيلع مهبراجت تأت مل هنأ اهنع مهرظنب رَّصَق ًارومأ اوّدعتو , باوصلا تابنج

 ام ٌموقلا ىَطْحُي ال نأبو .قّرقت الأ دونجلاو ءَقّفَنُت الأ لاومألاب راشأف لضفلا امأو

 ةناهتسآو مهرمأل ًاراغصتسآ .كلذ نيب رمأب ءاجو ءاولأس ام مهل لذبُي الو ءاوبلط
 . اهراغص رومألا تاهسج ٌجِيِهَي امنإو «مهبرحب

 هفّسو هرمأ "'طمغ نمل يلاولا ِدَرَج اذإو .قفرلا طارفإو نيللاب راشأف لع امأو
 الو ,هنيل ىلع بولقلا فطعت ةدشب ا|مهطلخي مل ءاضحَم ريخلاو ءاتحَب َنيللا هّقح
 , مهقانعأ ىنثل ةجْرملا مهل عّموو ا" (مهرْذُعل علخلا مهكّلَم دقف ؛هريخ ىلإ "”مهشيحَي رشب

 لاح ةدش الو .مهرطضا فوخ ام ريغ نم هنيل اولبقو .هتوعد اوباجأ نإف

 امب نوعدتسي .مهسوءر يف ةوزنو .مهسوفن يف ةزع جيبي كلذ لزي مل .مهتجرخأ

 اوعرسُيو .هتوعد اولبقي مل نإو . مهيف يدهملا يأر اهب نوفرصيو ؛مهسفنأ ىلإ ةالبلا
 امو .مهيف يأرلاو مهب ْنظلا هيلع ام كلذف «حارّصلا ريخلاو ضحملا نيلّلاب هتباجإل

 مقملا ميعنلا نم اهيف لعجو ةنجلا قلخ ىلاعت هللا نأل ؛مهلْثم نم نوكي نأ هبشُي دق

 اعد مث ؛ سفن هملعت الو ءركفلا هكردت الو ءرشب بلق ىلع رطخي ال ام ريبكلا كلملاو

 , ةنجلا ىلإ اهب مهقوسي ةمحر مهل اهلعج اران قلخ هنأ الولف ؛اهيف مهبغرو اهيلإ سانلا

 . اولبق الو اوباجأ امل

 . هعم ريخ ال رشب اوَمْرُي نأو ءاهيف نيل ال ٍةّدْشِب اوبصعُي نأب راشأف ىبسوم امأو

 )١( نوعزفي مهلعجي :مهشيحي (؟ ) .ركنأو دحج :طمغ .
 سرفلا دخ ىلع لاس ام ماجللا نم وهو ءراذع عمج نيتّمضب :رذعلا (؟) .
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 سيل « ًادرجم ّرشلاو ًادرفم فونملا .هتعامج فلاخو هتعاط قراف نمل يلاولا رمضأ اذإو

 ىلإ مهنم لاحلا تعطقناو ءمهب رومألا تدتما ؛ مهينثي نيل الو ,مهرسكي عمط |مهعم

 نم "” ضاعتمالاو ؛ةلذلا نم ٌةفنألاو ,ةدشلا نم ُةَيمحلا مهلخدت نأ امإ :نيرمأ دحأ

 مالستسالاو .لاتقلا يف لاسبتسالاو ,فالخلا يف يدالا ىلإ كلذ مهوعديف رهَقلا

 ,ةيقاب ةوادعو «ةمزال ةضغب ىلع ءرهقلاب اونعذُيو هٌركلاب اوداقني نأ امإو ؛توملل
 تيوق وأ ,ةردق مهل تباث وأ ,ةصرف مهتنكمأ اذإف «قاقشلا بقُعَتو ,«قافنلا ثروت

 .ناك امم ّدشأو ظلغأو ّبعصأ ىلإ مهّرمأ داع ,لاح مهل

 م م#

 ربخ .نيباو «ناهرب ٌحضوأو «ليلد ىفُكأ ,يدهملا اهيأ ٍلضفلا لوق يف :لاقو

 ثوعبلا هيجوتو ' مهيلإ شويجلا ة ةثعبب داشرإلا ىلع هرظن مْرَحو ,هنأر عمتجا دق . ناب

 . لدعلا ٠ نم هولأس ام ىلإ مهتباجإو «. قحلا نم اولأس ام مهئاطعإ عم « مهوخن

 . يأر كلذ : يدهملا لاق

 امل ماطفا ٌرمأ ةدشلا تراصف «نيللاب يدهملا اهيأ ةدشلا تطلخ :نوراه لاق

 . كلذ ريغ ىرأ نكلو ؛بحت ام ىلإ دئاق ىدهأ نيللا داعو .هركت

 امب مهتُم ءرملاو ءًاعيمج كتيب لهأ هب تفلاخو . ًاعيدب ًالوق تلق دقل : يدهملا لاق

 .تلق اع جّرخاف .ةرهاظ ةجحو « ةلداع ةنيبب يتأي ىتح ءىَعَدَأ امب نينظو لاق

 امبرو .ةركَم موق مجاعألاو ةعدج برحلا نإ ,يدهملا اهيأ :نوراه لاق

 ام رهاظ ىلع نوّرسُي ام نطاب ناكف « مهنم ءاوهألا تقفتاو «مهب لاحلا تلدتعا

 ةبوجحُم ىلع ٌبلقلا ىوطناف ,«ناسللا بلقلا فلاخو .نالاحلا تقرتفا امبرو ؛نونلعي

 مّدقمب ملاعلا ,هرمأب ٌريصبلا «هّبطب قيفرلا بيبطلاو ؛نّلعت ال ةلوخدمب رستس دساو ,نطبت

 يأرلاف ؛؟ءادلا ةفرعم ىلع عقي ىح ءاودلاب لجعتي ال ” "!همسيم عضومو هديب

 مهلاح ٌرهاظ ضخميو «ةئسمملا ِّرَق مهرمأ َنطاب "افي نأ - هللا هقفو - يدهملل

 )١( ملألاو هركلاب روعشلا :ضاعتمالا .
 )١( ريتخي :رفي (؟9) .ةاوكملا :مسيملا .



 ٌبَجَح كتبت ىتح نويعلا ةالاومو «لسرلا ةرهاظمو .«بتكلا ةعباتمب .ءاقّسلا ضحَم

 ىلإ هب رومألا تضفأو هل لاحلا تجرفنآ نإف ؛مهرومأ ٌةيطغأ َفَشْكُتِو ,مهبويغ
 تدتماو «هيلإ لاجرلا داقناو هيلع ءاوهألا تلمتشآ «لالض ةيعاد وأ لاح رييغت

 .اهيف نيل ال 0 مهبصع «هنولحتسي مناف . هنودقتعي' نيدب .هوحن قانعألا

 تعفّرو «روتّسلا ترصّيهاو و بويل تجرفنا نإو .اهعم وفع ال ةبوقعب مهامرو

 لابعأو ءاهنوبلطي قازرأ نع «ةلدتعم مهب رومألاو ,أ"' ةعيرم مهيف ٌلاحلاو ,بجحلا

 . مهتحصانم ةّلادو ,مهتقباس ةّنامب ءاهنولأسي قوقحو ءاهنوعدي تامالّظو ءاهنوركنُي

 .اوهرك اع مه ىفاجتيو , اوبلط امب مهل عستي نأ - هللا هقفو - يدهملل يأرلاف

 نم مهيلع يلويو ؛ اوقتف ام مهقتف نم قئريو ءاوعدص ام مهرمأ نم ا""عشَيو

 داوسو هتمأو يدهملا امنإف ؛ مهرومأ داسفو .مهولق َضَرَم كلذب يوادّيو « اوُبَحَأ

 لاتحي يذلا .بدخلا يعارلاو ,قيفشلا دلاولاو «قيفرلا بيبطلا ةلزنمب هتكلمم لهأ

 ىلإ ةّلاضلا دريو ءاهتلع ءاد نم ةضيرملا ءىربي ىتح «هتيعر لاوضو «همنغ ضبارم
 ,ةفورعم ةليسوو «ةلوبقم ةّثامو «ةلوم ةلاذ مه ةصاخب ناسارخ نإ مث . اهتعامج سنأ

 .هلدع ناوعأو ,هقح راصنأو .هتوعد فويسو ؛هتلود يديأ مهنأل ؛ةبجاو قوقحو

 الو «أ'”مهب رّعوتلا الو ءمهل ةذخاؤملا الو .مهيلع ٌناغطضآلا يدهملا نأش نم سيلف
 عطق ةلواحمو .ىوقت نأ لبق ةفعيض رومألا مسح ةردابم نأل ؛مهتءاسإب ةأفاكملا

 اهل ريخأتلا نم .ريبدتلا يف مصأو يأرلا يف ُمزحأ .ظلغت نأ لبق ةليئض لوصألا

 . اهروهمج ىلإ اهفارطأ عمتجتو ,اهريثكب اهُليلق متلي ىتح ءاهب نواهتلاو

 لاق امم حّدقلا جورخ جرخ ىتح .ايحلا عقو عقي نوراه لاز ام :يدهملا لاق

 ىَنُثو «يأرلا وه هنأ هيف ىسوم قّبَس دق ام اوعدف «ىعدا امف فيسلا لالسنا لسناو

 مهب نعمأ نإ «سانلا ةدايقو ,«برحلا ةسايسو ؛ ليخلا ةعأل نَم نكلو ,نوراه هدعب
 ؟ ةّلادلا مهب تطرفأو . جاجللا

 . مزحلاب مهذخأ :ةدشب مهبصع )١(

 . تاريخلاو قزرلا ةروفوم يأ : ةعيرم 0
 .ةأرجلا :ةلادلا (0) .دتشتلا :رّعوتلا (4) . يّوسيو حلصي :بعشي (+)
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 «كيأر ةسارف ىندأ ركفلا لوطو ثحبلا ماودب يدهملا اهيأ غلبن انسل :حلاص لاق
 وذ «مجعلا تالاجرو برعلا تاتويب نم كنع ضفني سيلو ؛كرظن تاظحل ضعبو

 لمتحي نمم «كدنج هعدوتستو «كبرح هدلقت «يوق ريبدتو ,.لماك يأرو لضاف نيد

 كرابس «ةبيقنلا نوميم هللا دمحب تنأو . ةليقثلا ءابعألاب علطضيو «ةميظعلا ةنامألا

 الو كرايتخآ عقي سيلف ؛مزعلا موصعم «بقاوعلا دوم «براجتلا روبخم «ةميرعلا

 عمجو ءبحُت ام هللا كارأ الإ َكَّرَْت هيلإ دنسُتو كرمأ هيّلوت دحأ ىلع كرظن فقي

 . ديرت ام هنم كل

 نكلو . هيلع هتنوعم نسحو هيف هللا ةداع مدقل . كلذ وجرأل ينإ :يدهملا لاق

 . مهملا رمألا يف ةرواشملل رابتعآلاو «يأرلا ىلع ةقفاوملا بحأ

 نيطايشو «ةعئَمو ةزع ووذ موق - يدهملا اهيأ - ناسارخ لهأ :ثيللا نب دمج لاق

 ,"'ةبزاعمهنع ةّيوّرلاف «ةرهاظ مهيلع ةفنألا ٌسبالمو ,ةتبان مهيف ةيمحلا عر ةَعَدَخ

 ال ةلفس نيب مهنأل ,مِهّلَذَع مهُفويسو ,مهّرطم مهويس قبست «ةرضاح مهيف ةلجعلاو
 الإ نومطفُي الو ةّدشب الإ نومجُلُي ال ءاسؤر نيبو «مهنويع ٌرظنم مهوقع ٌغلبم ودعب
 افيرش مهّرُْسأ ىلو نإو «ءاظعلا هل دَقْنَت ملاعيضو مهيلع يدهملا ىلو نإو ؛رهقلاب

 نم هسفنل بيصُي ىتح مهبرح َمَقادو مهرمأ يدهملا رَّخأ نإو .ءافعضلا ىلع لماحت

 هل عمتجت ٌةقثو .مهرمأ هيلع قفتي ًاحصان ؛ةيبأ ينب وأ همع ينب وأ ,هيلاومو همشح

 مايألا تسفنت ,مهرفنت ةيبصع الو ,مهلخدت ةّيح الو ,مهمزلَت ةفنأ الب , "”!مهؤالمأ

 ال ام مظعلا عايضلاو ربكلا داسفلا نم كلذب لخدف .مهرمأب ٌلاحلا تخارتو ءمه

 ,ليوط رهد دعب الإ ءدَهَج نإو هُحِلصَتسَي الو دج نإو ةفصلا هذه ُبحاص هافالتي
 دحأ لثمب "!مهَتاَفَص ًاعراق الو مهتاداع ًاطاف - هللا هقفو - يدهملا سيلو . ريبك رشو

 «كعمسب لوصوم قطان ناسل [مههدحأ : اهب كلذ يف َلّدع الو ءامل ثلاث ال نيلجر

 )١( ةبئاغو ةقرافمو ةدعتبم : ةبزاع .
 )١( الم دحاولا ,مهتاعامج :مهؤالمأ .

 م م .ءاسلملا ةرث ١ : ةامصلاو « .روخص :مهتافص عر
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 اسم سو

 توص هعزفي ال لزابو , ينثني ال ةمهبو ,عزعزت ال ةرخصو .كنيعل ةلثم ديو

 .هردق نع ايندلا تعضتا دق .رطنخلا ليلج ء سفنلا هيزن .ضرعلا يقن « ا” لجلجلا

 همّدقل ىندألا ضرغلاو «ًابْصُن هنيعل ىصقألا ضرغلا لعجف ؛هتّمبب ةرخآلا وحن امسو
 كيبأ يب حصنأو «كيلاوم سأر وهو ًالمأ ىّدعتي الو .ًالمع لْفغُي سيلف .ًائطوم
 نإف ؛كبدأ ميوق ىلع أشنو كتلود لظ يف تبنو ,كتمارك فيطلب يذغ دق لجر
 ًابابو ءكُرَمُأ هحتف ًالْمَق ناك : مهرغث هيلإ تدنسأو «مهلقث هتلمحو ىمهرمأ هتدلق

 اذإو . ايكاح مهنيبو هنيب فاصنإلاو ,ًاريمأ مهيلعو هيلع لدعلا لعجف «كيبن ُهَقَلْغَأ

 يذلا يف كل سرغ . مهيلع ام مهنم ذخأو مهلام مهاطعأف ةلدعم لا كّلسو ةفصنلا مكح

 ةقساب «قورعلا ةخنسار ةعاط مهبولق لخاد ءاديوّسلا يف كل نكسأو ,مهرودص نيب

 مهيف ىقبي الف .مهصاوخ بولق نم ةنكمتم .مهماوع يشاوح يف ةلّثمتُم , عورفلا
 . اهدحأ اذهو هود الإ قح مهمزلي الو ,هوفت الإ بير

 حجار ءماحلا لهك سلا تف «كتمورأ م ا"ةعبتو «كتضْيَغ نم دوُع رخآلاو

 ردقب هريخ مهيلع طسبيو « هّفيس مهيف درجُي ,فالخلا نومأم ,ةمارّصلا دوم .لقعلا

 كزعأ - هطّلسف ,يدهملا اهيأ نالف وهو ءنوبجوتسي ام بسح ىلعو .نوقحتسي ام
 نإف ؛هدلوم ةثادحو ''هّنس ةعارض كعنمت الو ,مهيلإ شويجلاب ههجوو ,مهيلع - هللا
 تيبلا لهأ مكئادحأ امنإو ؛ ةلوهككلا عم لهجلاو كشلا نم ٌريخ ةثادحلا عم ةقثلاو ماحلا
 نساحمو «لاعفلا دماحمو .قالخألا مراكم نم هب مكصتخآو هيلع هللا مكعبط اهف

 ذخأل ةمكحملا ”ريطلا قاتع خارفك .سفنألا ةمارصو «ريبدتلا باوصو ءرومألا

 مزحلاو مزعلاو ماعلاو محلاف ؛بيدأت الب عفنلا هوجول ةفراعلاو «بيردت الب ديصلا

 )١( ةبلصلا ةرخصلا :ةمهبلا .

 ىلع قلعت لجالجلا ةدحاو : لجلجلاو . هتبرجت يف لماكلا لجرلا ىلع قلطيو ةعساتلا ةنسلا يف لمجلا :لزابلا (؟ )
 . ةبادلا

 . كلوصأ نم لصأ :كتمورأ نم ةعبن (*)

 . اهمارك : ريطلا قاتع (6) . هبابشو هتثادح : هنس ةعارض (1:)

 و١



 .مكل مكحتسم .مكبولق يف عورزم .رودص يف تباث قفرلاو ةدؤتلاو دوجلاو

 تكا ,ةمزال عئابطب مك دنع لماكتم

 ءركذ ام ىلع ماحلا يف يدهملا اهيأ كتيب لمأ " أ : هللا دبع نب ةيواعم لاق

 سيل ًالجر مهيلع ُيدهملا ىلو نإ نكلو . فصو ام ىلع ٌرعلاح يف ناسارخ لهأو

 ,رومألل ةبرجتلا ليوطب الو ,بورحلا يف توصلا هيبتب الو ءدونجلا يف ركّذلا مدقب
 «ناوظع نارمأ كلذ نم لخد .ءادعألا يف ةبيهلاو شويجلل ةسايسلا فورعمب الو

 اهب نوءرتجيو .هيف اهنورقتحيو ءهنم اهنوزمتغي ءادعألا نأ اهدحأ :نالوهَم نارطَخو
 فّشكتلاو ءهرمأل رابتخآلا لبق هيلع فالخلاو هل ةعراقملاو هب ضوهّتلا يف هْيلع

 اذإ ءسوسي يتلا شويجلاو .لوقي يتلا دونجلا نأ رخآلا رمألاو . هعابطب مّلعلاو :.هلاحل

 « مهتعاجش ترسكنا ؛ةبيهطاو توّصلاب هوفرعي ملو ؛ةدجنلاو سأبلا هنم اوربتخي م

 عقو امرو . مهتفرعم عوقوو مهرابتخآ نيح ىلإ مهتعاط ترخأتساو ءمهتدجن تتامو

 , ""تّيَص كيَح ةيبن بيهم ّلجر هللا هقفو - يدهملا باببو .رابتخآلا لبق راوبلا

 ناسارع لهأ فلأتو ,بورحلا ساسو ءشويجلا داق دق لاع توصو كاز بسن هل

 هللا هافكل مهّرمأ يذهملا هآلو ولف :ةقثلا لك هب اوقثوو ؛ ا"”ةقملاب هيلع اوعمتجآو

 ٠ . مهرش
 لهأ نم ثّدَحلا يأر ذإ ,ةيبصع الإ تيبأو ةّبمّرلا دصق تبناج :يدهملا لاق

 ؟ دهعلا يلو متكرت نيأ نكلو ءانريغ نم ءالُح ةرشع يأرك انتيب

 هلهأو نيدلا نمو ءهدحو جيسنو .هّدج ةيبش هنوك الإ هركذ نم انعنم مل :اولاق

 ,هقلخ نع بَجَح دق لجو زع هللا اندجو نكلو .هلضف ىندأ نع لوقلا رّصقي ثيحب
 نم «ءريداقملا هب يرحت ام ةفرعمو « مايألا هب فلتخت ام مّلع .هدابع نود نم رتسو

 انهركف ؛كولملا يضاومو نورقلا يلاوخل ةمرتخملا «نونملا بيرو رومألا ثداوح

 .روهشمو فورعم :تّيص 0( . يتف عمج :ءاتفأ )000

 .ةبحملا :ةقملا (عر

١ 



 و و

 نئادملا عضومو ,ةيالولاو ةمامإلا ّرقمو «ناطلسلا رادو ,كّلملا ةلحم نع ''هعوُمُش

 ابطق هللا اهلعج يتلا لاومألا عمو .هوجولا عضومو ءدونجلا ٌرقتسُمو «نئازخلاو

 يعاودو ءنّتفلا راّوُثو .عمطلا ناوخإل ةباثّمو «سانلا بولقل ةَديصمو .كلملا رادمل

 يف ثّدحف هدهع يلو يدهملا هّجو نإ :انلقو ؛قورملا ءانبأو ءلالضلا ناسرفو .عّدبلا
 هبقعُي نأ يدهملا عطتسي مل ,هلبق نم لسرلا دونجب ثدح دق ام هدونجو هشويج

 تسّقنت نإو ؛ديدش لّوَهو ءيظع رطخ اذهو ؛هسفنب مهيلإ ضهني نأ الإ «هريغب
 ٌرمأ ثدحي وأ ,هيف ينغتسي ال ضَرَع عقي ىتح .همايأب لاحلا تمادتساو .هماقَب مايألا

 . الصتم هبر ًاعَبت هل . ًارطخ لجأو ًالوَه ٌمظعأ وه امم هدعب ام راص .هنم هيف دب ال

 ,هيلع رمألا نوفصت ام ريغ ىلعو ؛هيلإ نوبهذت امم رسيأ ٌبطخلا :يدهملا لاق

 ءماعلا نم قباس ىلع رومألا عقاومو اياضقلا بابسأ نم يرجن .تيبلا لهأ نحن
 كلذ ىهانت دقو «لسرلا هيلع تعباتتو «بتُكلا هب تأبنأ دق ءرمألا نم موتحمو

 لول دب ال هنإ : لكوتن هللا ىلعو رّبدُن هبف ءاندنع "'ءريفاذحب لماكتو ءانيلإ هعمجأب
 اهوحن هّجوتيو ,ثوعبلا ناسارخ ىلإ دوقي نأ - يدعب يبقتع يدهع لوو - يدهع

 . دونجلاب

 اقبَح .مهيلإ أطشَن جرخي مث ,هلّيح مهيف لِمْعُيو ءهلسُر مهيلإ مّدقُي هنإف لوألا امأ
 الإ ءلالضلا ناسرفو ,عّدبلا يعاودو ,نتفلا ناوخإ نم ًادحأ عدي آلأ ديري .مهيلع

 اولمع نيذلا نم ًادحأ الو .لّذلا قوط هقّوطو ءرهقلا عانق هسبلأو ءلتقلا رحب هأطوت

 ميد مهيلع ىرجأ الإ ,قحلا ةالو ٌةرصنو ءةعدبلا ران دامخإو .ةنتفلا حانج ّصَق يف

 .هيتأي ىتح ًاليلق الإ سي مل ؛ هيلع ًاعمجُم هب ًاعمْرُم جرخ اذإف هلْذَب لوادجو .هلضف
 «بولقلا ٌةرفان تأدهف ؛هدياكم تذفنو ؛هبتك تحدكو ؛هلّيح َتلمَع دق نأ

 مهب ًاّربو مهل ًارظن ليميف ءاضرلاب نوفلتخملا هيلع عمتجآو « "'ءاوهألا ةرئاط تعقوو

 هللا تيب مِهَجاَجَح عنمو , مهقيرط عطقو . مهليبس فاخأ دق ودع ىلإ ؛ مهيلع ًافطعتو

 . هبناوجو هيحاون :هريفاذح (؟) .ةدعب :ةعوست )١(

 . اهترئاث تنكسو اهبضغ دخ :ءاوهألا ةرئاط تعقو ()
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 . لالحلا هللا قزر مهراجحت بلّسو «مارحلا

 ٍلّدَبو ,نوبلطي ام ءاطعإب مهيلع ةجحلا هل دقتعي نم مهيلإ هجوي هنإف رخآلا امأو

 ,هوحن مهقانعأب يحاونلا ّلهأ َمَتَجو .هل اهنارقب قّرفلا تحمس اذإف ءَنولأْسَي ام

 ةيحان لوأل دصق ءدوفولا هيلع تّمدقو ,ةملكلا هل تعمتجاو «ةدئفألا هيلإ تغصأف

 .هتمارك َلظ اهزنأو .هتمعن حانج اهسبلأف ءاهتمزأب تقلأو ءاهتعاطب 7ك

 مهيف ىقبت الف «ةمحرلاب مهيلع فطعتو ؛ ةلَدغملاب ةعابجلا ّمع م هئابح يظعب اهتصخو
 ىنغأف «هتعفنم اهيلإ تلصوو «هتكرب اهيلع تلخد الإ ,ةيصاق ةقرف الو «ةيناد ةيحان

 بلغي ةيحان :نيتيحان الخ ام « اهعيفر دازو ءاهعيضو عفرو ءاهريسك ٌربجو .اهريقف

 نع لقاثتتو .هتباجإ نع ءيطبثو «هتوعدب فختستف ءاوهألا مهليمتستو ءاقشلا مهيلع

 ا يفت" هدجرم اهيلع رمطضيف ءهَّجَوُي نم أطبأو «ثعبَي نم ّرخآ نوكتف .هقح

 «شويجلا مهمحلتستف :مهيلع بحي رمأو ؛مهمزلي ّقحب اهدجي نأ ثبلي ال «ةلع

 ىتح «عّبتتلا مهينفُيو ءرّسألا مهب طيحيو «لتقلا مهيفرحتسيو .«فويسلا مهلكأتو

 الو ادهم مهل لبقي الو «ًانامأ مهل طسبي ال ةيحانو . دالوألا متؤيو «دالبلا برخُي

 يف "”ضبّرو «ةنتفلا بابلج عّردتو «ةقرفلا باب حتف نم لوأ مهنأل ؛ ةمذ مهل لعجي

 «راحبلا جَج يف مهباَره بلطيو ,مهداّوق رسأيو «مهمالعأ لتقي هنكلو . اصعلا قش

 عدي ىتح ؛ ؛ًاليكتتو ًاليلغتو ًاليتقت «ضرألا نوطبو «ةيدوألا رمَخو «لابجلا للقو

 هنم ححصن الو .ًاتقو انبتك يف هل فرعَن ال رمأ اذهو . ىمايأ ءاسّنلاو «ًابارخ رايّدلا

 . ًاريسفت انلق ام ريغ

 امو ؛ناجرْجب هلولُخو ناسارخ ىلإ ههّجوت ناوأ اذهف «يدهع يلو ىسوم امأو
 هللا نذإب هلو ََّبَعَم نيملسملل ٌريخ ءاهيف ماقملاو اهيلإ '' ٍصوخشلا نم هل هللا ىضق

 ءانجاومأ عماجمو انلويس عفادمو انروحُي ججل يف رَّمْعُي ثيحب ماقملا نم .ةبقاع

 .بضغلا :ةدجوملا )١( 22022 .تّرقأ :تعخب )١(

 .ٌرصاو ةيصعملا ىلع ماقأ :ضبر (؟)

 . هسفنب باهذلاو هجوتلا :ضوخشلا (1)
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 نمف هنم نئاك وه ام ريثك للقتُيو .هروث قرشم '''بأذتيو ,هلضف ٌعظع رغاصتيف .
 ؟ سانلا نم هل ٌراتْخُي نمو ءارزولا نم هّبحصَي

 الَع كتلم لهأو كتمأل حبصأ كدهع يلو نإ ,يدهملا اهيأ :ثيللا نب دمه لاق

 لحمو .كنم هراد برقل ناك دقو ءاهراصبأ هّتْمَس تّدُمو ءاهقانعأ هوحن تّنثت دق

 الخو .هسفنب درفنا اذإ امأف ءرذعلا عساو .رمألا ٍلْفْع ,لاحلا لّطُع .كل هراوج

 .هيار جراخم دقفتت نأ ةمألا ءارمأو ةماعلا نأش نم نإف .هريبدت ىلإ راصو .هرظنب

 بلغأ مهيلإ قيس ام نوكي مث ,هباحصأو هئارزوو « هتسايسو هريبدتو .هتلدعمو

 ًافطعو ,مهيأرل ةلاتسا اهّدشأو ,مهبولقل اهمزلأو مهب رومألا كلمأو .مهيلع ءايشألا
 دّدسيو ؛هتكلمم دَمَع يَوَقُي اهف هل ًارظان هللا هقفو  يدهملا أتفي الف .مهئاوهأل

 لضفأو هلال رهظأو .هلاحل نيْزأ وه رمأب هتمأ اضر عمجتسيو «هتيالو ناكرأ

 الو .هتَّلم لهأ سوفن يف ًالاح ٌدمحأو .هتيعر بولق يف ًاعقوم لجأو .هرمأل َةَبْعَم

 ِةَمَحْرَم نم «هيلع بولقلا فاطعتسا يف غلبأو ؛هل ءاوهألا عاجتسآب كلذ عم عقوأ

 - يدهملا راتخي نأو .هلهأو ريخلل ةبحمو .هرثأ نع رشتنت ةلدْعَمو ,هلعف نم رهظت
 !ٌةماعلا نكست ًاماوقأ .رصم لك لهأ ءاهقُقو «ةدلب لك لهأ رايخ نم - هللا هقفو

 ؛ناسحإلا لبس ةرامع مهل لهسُت من ءاوفصُو اذإ مهب ٌةيعرلا سنأتو ءاوركذ اذإ مهيلإ

 . هيلع لهسو هل حتُف ناك دق امك فورعملا باب حتفو
 دق كنإ يب يأ :لاقف ؛ ىسوم هنبا يف ثعب مث تحصنو تقدص :يدهملا لاق

 كّتسحف ,ةياغ ةيعرلا فاطعأ ىَنْثِمَلَو . "!ًابصْن ةماعلا نويع تْمَّسل تحبصأ

 طخس لمتحاف .هتعاطو هللا ىوقتب كيلعف . رهاظ كّرمأو .ةيمان كتءاسإو «ةلماش

 هَطَخَّسَأ نم كيفاك لجو رع هللا نإف ؛ |مهفالخب مهاضر بلطت الو ءاهيف سانلا

 . هاوس نَم اضر كّراثيإ كيلع هُّطِخْسَي نم كيفاكب سيلو ؛هاضر كّراثيإ كيلع
 ايابخو هقلخ ةوفص نم اياقبو .هلسر نم ةرتع نامز لك يف ىلاعت هلل نأ ماعأ م

 ةهطاسقإو « هتمحرمو هرب يف , هلاوحأ ثداوح نع لأستو «هراثآ عقاومل تم 9 2و

 )١( برطضي :بأذتي .

 هب ًايدتقم هينيع مامأ يأ : هينيع بصن هلعجو ةودقلاو مامإلا :بصنلاو ,قيرطلا :تمسلا (؟) .

 الك



 مهذختيو «مهترصنب نيدلا ناكرأ ديشيو مهاوعدب مالسإلا لبح ددحي .هقح ةرصُنل

 «ليملا نوميقُيو .للخلا نوَدّسَي «ًاناوعأ هلدع ةماقإ ىلعو «ًاراصنأ هنيد ءايلوأل

 فويسو ءانتلود يديأ اوحبصأ ناسارخ لهأ ّنِإو ؛داسفلا ضرألا نع نوعفديو

 عقادنوا «مهتحصانُب متاظعلا لوزن فرصنو .مهتعاطب هراكملا عفدتسن نيذلا انتوعد

 تفجرأ اذإ ضرألا داع مهف ٠ . مهرئاصبب رهدلا نكر محازُنو « مهمئازعب نامزلا بير

 لاحلا تقياضت اذإ ةيعرلا ٌنوصحو ءاهتحفص تزربأ اذإ ءادعألا فوتُحو . '"اهُفنُك

 تمصقو ع نتفلا نارين تدمخأ «تاحلاص نطاومو ؛تاقداص عئاقو مه تضم دق اهب

 ءانتلود حير عم اًوَرَج ام كلذك اوكفني مو «نيراّبجلا باقر تلذأو ,عدبلا يعاود

 اهب عفرو .مهتّلذ اهب هللا ٌرعأ ىتلا انتعاط لبحب اومصتعاو ءانتوعد لظ يف اوماقأو

 دعب «نيملاعلا باقر ىلع اكولُمو ,نيضرألا راطقأ يف ًابابرأ اهب مهلعجو ءمهَتَحض

 .رضلاو سأبلا دهَجو «ىسألا ةفلاحُمو «ءالبلا قابطإو فوخلا عانقو ءلّذلا سابل

 , مهتعاط قح مهل فرعآ مث . كتمعن قئادح يف مهزنأو «كتمارك َسابل مهيلع ٌرهاظف

 ةعسوتلاو مهيلإ ناسحإلاب ,مهتحصانُم ةمرحو .مهتقباس ""ةتامو ءمهتّلاد ةليسوو

 . مهئيسمل ةلاقإلاو «مهنسحل ةباثإلاو . مهيلع

 اهتّدوم بلجتساو . اهيلع لدعلاب اهاضر عدتساف . ةماعلا كيلع مث ؛ ؛ ين يأ

 ءردقلا لامع لعجاو ,كتّيعر نيع يف هب نّيزتو «.كبرل كلذب ْنَسحتو ءالل فاصنإلاب

 يضاق رمأت نأ كلذو ؛كتيعرل كنم َةَفّصَنو .كلمع يدي نيب ةمّدقم .جِجُحلا ةآلوو

 لعجتو « مهرمأ هيّلوت ًالجر مهسفنأل اوراتخي نأ ءرصم لك لهأ ٌرايخو ءدلب لك

 ؛ردقلا لامع ءالؤه . ترذع ءاسأ نإو ءتدمُح نسحأ نإف .مهنيبو هنيب ًاكاح لدعلا

 عامسألا ىلإ قبسو قافآلا يف رشتنا اذإ - كلذ يف ام كيلع َنعيضي الف . ججخلا ةالوو

 ةمالسو ء«بورحلا نارين ءافطإ «نيدساحلا بولق تّبكو «نيفجرم ا ةنسلأ داقعنا نم

 ًاقلعتم كلبح "!اًرُعبو الزان كتمارك لظ ف نكفني الو ىرومألا بقاوع

 .ببسلاو ةلصلا : ةتاملا (؟) . تاينجلا : فنكلا 01(
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 بدأ هل «فرشلا تاتويب مالعأو ,برعلا تالاجر مئارك نم ٌةيرك اهدحأ :نالجرا

 ريغ ٌعضومو .زومغم ريغ نيد هل رخآلاو .حيحص نيدو «حجار محو «لضاف
 «بتكلا عضوو .«بدألا ءاحنأو «يأرلا فيرصتو «مالكلا بيلقتب ٌريصب .لوخدم

 نم «ةيقاب ًاراثآو «ةعفان ًابادآ عضي .بوطخلا فيراصتو «بورحلا تالاحب ملاع

 يف هلخدتو «كبرح يف هريشتستف . كركذ ةيلحتو .كرمأ نيسحتو ,«كنساحم ليمجت
 الو ؛ينانج ةرضخ يف ىعريو .يتلحم ىلإ ىوأي وهف كلذك هتبصأ لجرف . كرمأ
 كتاريج نونوكي ًاماوقأ .راصمألا راّيخو .نادلبلا ءاهقق نم كل راتخت نأ عدت

 ىلع رسف .ردّصَت اهف كترظانم باحصأو .دروث اهف كترواشم لهأو «كَراهّسو

 ًايداهو «كبلق باوصلا ىلإ يدبي ًاليلد هقيفوتو هنوع نم ُهَللا كّبَحّصَأ ؛هللا ةكرب

 .. كناسل ريخلاب قطنُي

 . "!دادغيب ةئامو نيعبس ةنس ةرخآلا عيبر رهش يف بتكو

 ودعلا ةارادم يف باب

 لثمب كنع هسأب درت ال هل ىوقت ال يذلا ديدشلا ودعلا نأ :دنهلل باتك ف

 . اهعم هئانثنآو هنيلب ةفصاعلا حيرلا نم ماسي امنإ شيشحلا َّنأ امك .هل عوضخلاو عوشخلا

 . هتلؤَد يف درقلل ("'نفزا :اولاقو
 :لاقف رعاشلا هذخأ

 ةنمز يف درقلل ٍجَرَح الب نفزاو (تلزن ةقاف يف امص ندبعت ال

 . اهلّبقف كّودع دي ّضَعَت نأ ردقت مل اذإ :بتاكلا فسوي نب دمحأ لاقو

 ه١ ةنس يف ناك ناجرج ىلإ يداحلا ىسوم جورخ نأ نوختؤملا هركذي يذلاو ءلصألا يف اذك )١(

 .ةرجهلا دعي ١58 ةنس مرحم رهش يف يدهملا ةافو تناكو

 . صقرا :نفزا (+)
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 : يولبلا قباس لاقو

 "7 نهاَدُي ال نَم َلاتحَي ْنَلو ؛كيلع ًاطَلَسُم ًاموي تفخ ام اذإ ْنهادو

 ال امع فارصنالاو . اهناكمإ دنع ةصرُفلا "”ةصفاغم لقعلا ُسأر :ءاكحلا تلاقو

 ا 0 . هيلإ ليبس

 ْ :رعاشلا لاقو

 نيد ِبَسَح يذ ريغ 2غ ةوادع الب هةكئش سيل الب

 ةذوملا كل ىدبأ نإو ٌودعلا نم ظفحتلا

 هنم ًارذح نوكت ام ّدشأ نكو ءهيلإ نئمطت الو روتوملا رذحا :ءاكحلا تلاق

 . هنع كضابقناو ءهنم كدعابتب ّودعلا نم ةمالسلا امنإف ؛كل َةلْخاَدُم نوكي ام فّطلأ

 . كلتاقم نم هنّكَمُت [ هب ] ةقثلاو هيلإ سنألا دنعو

 ههجو كل طسب نإو «ةبراقملا كل ىدبأ نإو ودعلا ىلإ َنئمطت ال :اولاق

 يجتري الو لئاوغلا كل رمضُيو ءرئاودلا كب صّبرتي هنإف ؛هحانج كل "”ضفَّخو

 . كهاج طوقّسب الإ ةعفر الو ءكداسف يف الإ ًاحالص

 :ةيمأ ينب رذحي لطخالل

 :لطخألا لاق امك

 0 ًاسمآ مكيف نَسيِبَي الف ْمُكَل حصان يلإ ةَّنَمأ ينب

 00و هقالخأ نم بنت امو هدهاش ْنِإ اودع هوذختأو

 )١( عناص :نهاد .
 . ةرغ نيح ىلع ذخألاو ةأجافملا :ةصفاغملا (؟)
 عضاوتلاو ةعّدلا رهظأو دّدوت : هحانج ضفخ (؟)
 . داسفلا :رعولا (0) . بالك نب ورمع نب ليفت ينب وخأ ,يبالكلا بالك نب ثراحلا نيرفز وه (4)

 و738



(00 

 ٌرِشَتني مث ًانيح ْنمُكي ٌرُعلك َتَمُْدَق نإو اهاقلت ةنيغضلا نإ

 برق نإ ةبئاوملا رذحي :لاح لك ىنع هّردع رذحي مزاحلا :دنهلا باتك فو

 .رف نإ ةّركلاو «ىلو نإ َدارطتسآلاو ءفشكنا نإ نيمكلاو ءدُّعَب نإ ةدواعملاو
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 هتوادع نع كل فشك يذلا ًودعلا ننوكي "ل :لامقف اكلم ءابكحلا ضعب ىصوأو

 مسلا لجرلا فّوخت امبر هنإف .هتلتاخمب كل رتتسي يذلا نيدظلا نم كدنع فوخأب

 هلتقت نأ فّرخت امبرو ؛ءايشألا ىبحم وه يذلا املا هلتقر ءءايشألا لتقأ وه يذلا

 . اهكلمي يتلا ديبعلا هلتقت مث ,هكلمت يتلا كولملا

 : لطخألا لوق ّلثم ةوادعلا ىلع '”لمدنملا َودعلا يف دحأ لقي ملو .
 ٌرشتني م ًانيح نّمكي ٌرعلاك َتَمُدَق نإو اهاقلت ةنيغضلا نإ

 :لوقي ثيح هداجأف ىنعملا اذه ىلإ ءيناه نب نسحلا راشأ دقو

 ”ةرمَخ ىلع ُهةْسِبلت دق انفِشكُي الَّوَع ْنْباو

 'ةرَجَح يف رانلا نومُكَك انل هيف ُنآْنُشلا نَمَك

 ,مر : ارش طّبأت تخأ نبآ لاق . ةقرطملا ةيحلاب هّلعف اذه ناك اذإ َّردعلا اوهبشو

 لص مّسلا ثفني ىعفأ قرطأ امك ًاتوم ّحمْشْرَي قرطُم

( 

 : ريبزلا نباو ةيواعم نيب

 يلام :- ريبزلا نب هللا دبعل اهلاق ةيواعم لاقيو  ةيواعمل ريبّرلا نب هللا دبع لاقو
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 .رجشلا لوصاأ يف ناوعفالا قارطإ قرطت كارا

 باهذ عمف .كيلإ هتأجلأ ةلعل ةقادص ٌودعلا كل ثدحأ اذإ :دنحملا باتك فو

 )١( برجلا :رعلا .
 . دقحلا :رمغلا (*) . ةئبتخم هقابعا يف ةوادعلا لعجي يذلا وأ .رتتسملا :لمدنملا (؟)

 . حداقلا رجح ديري :هرجح يفو .ضغبلا :نآنشلا (؛)
 . ًالصأ لص :هل لاقي ثيبخ لكو «ىعفألا ةفص نم : لصلاو . فذقلاك :ثفنلاو .قرعلا :حشرلا (0)
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 ةرجشلاو ًادراب هلصأ ىلإ داع هنع تكسمأ اذإف هنّخِسُت ءاملاك «ةوادعلا ٌعوجر ةّلعلا

 . ارم الإ رمثت مل لسعلاب اهتيلط ول ةَرملا

 :ديرد لاقو

 حيحصلا نم ضيرملا ٌرظّنلا الو تناك ٌثيح ةنيغضلا ىَفْخَت امو

 :ريهز لاقو

 بولقلا نع ْنويعلا َكّْرَّبَخَت  ٌوُدَع وأ ٍقيدص يف كَي امو

 . هرسي ام هودع يف ىري ىتح هرمع لاط نم :لاق ؟رورسلا ام :دايزل ليقو

 ةقرازألا رابخأ نم باب

 ؛ عطقألا ةرثوَح هنع هللا يضر لع لتق دعب جراوخلا نم جرخ نم لوأ ناك

 هعياب دقو ,ةفوكلاب ةيواعمو ,«جراوخلا نم ةعامج هيلإ عمتجاو ةليخنلا ىلإ جرخ هنإف

 هيلإ هجوف ؛ةنيدملا ديري نسحلا جرخ مث ؛ةدابع نب دعس نب سيقو نيسحلاو نسحلا
 هيلع نسحلا لاقف . مهتبراحل يلوتملا نوكي نأ هلأسي .هقيرط يف زواجت دقو ةيواعم
 فيكف ؛ ينعسي كلذ بسحأ ام و ,نيملسملا ءامد نقحل كنع تففك دقل هللاو :مالسلا

 ًاشيج مهيلإ هّجو هيلإ باوجلا عجر (ملف ؟مهنم لاتقلاب ىلوأ تنأ ًاموق لتاقأ نأ

 هيلإ راسف .كنبأ رمأ ينفكاف ٌمّدقت .ةرثوح يبأل لاق مث ,ةفوكلا لهأ نم هرثكأ
 كنباب كئيجأ يب يأ :هل لاقف . مّمصف هروادف «ىبأف ,عوجرلا ىلإ هاعدف :هوبأ

 ىلع اهيف بلقتأ ةذفان ةنعط ىلإ هللاو انأ ءتبأ اي :هل لاقف !هيلإ ّنحتف هارت كّلعل

 ,ةرثوح ابأ اي :لاقف .هربخأف ةيواعم ىلإ عجرف . ينبأ ىلإ ينم قّوْشأ حمرلا بوعك

 سمألاب متنأ !هللا ءادعأ اي :لاق ةفوكلا لهأ ىلإ ة ةرثوح رظن اللف . ًادج اذه َراج

 لشي لعج مث 0 ؟ هناطلس اودشتل هعم نولتاقت مويلاو . هناطلس اوٌدّهَتل ةيواعم نولتاقت

 :لوقيو مهيلع

 ةَرفْغملا لان ب رق نَعَف ةَرَثَوَح عومجلا يذه ىلع لمحا
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 ىلع مدنف ,هتهبج حّول دق دوجسلا رثأ يأرف .هلتقف ءيط نم لجر هيلع لمحف

 ' : هلتق

 : هلتقمو سادرم

 ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع عم نيفص دهش دق لالب وبأ سادرم ناكو

 ىأرو دايز نبا سبح نم جرخ املف . اجن نميف اجنو ناورهنلا دهشو .ممكحتلا ركنأو
 ماقحلا انسي ام هللاو هنإ :هباحصأل لاقف ,جورخلا ىلع مزع , ''؟ةارشلل بلطلا ةّدش

 نإ هللاو . لمتفلل نيقرافُم لدعلل نيبناجُم , مهُماكحأ انيلع يرجت ,نيملاظلا ءالؤه عم
 مهنع "''ذبتنن انكلو ؛ ديدشل ليبسلا ةفاخإو فيسلا ديرجت ّنإو ,يظعل اذه ىلع ربصلا

 ءًالجر نيثالث ءاهز هباحصأ هيلإ عمتجاف . انّلتاق نم الإ لتاقن الو انيس دّرجن الو

 اثيرح مهرمأ اولوي نأ اودارأف ( يميرصلا قلط نب سمهكو لجَح نب ثيرح : مهنم

 « يراصنألا حاّبر نب هللا دبع مهيقل هباحصأب ىضم الف ءاسادرم مهّرمأ اولوف « ىبأف

 نيدو ىنيدب بّرهأ ديرأ :لاقف ؟ ديرت نيأ ءىخأ نب اي :هل لاقف ؛ًاقيدص هل ناكو

 . عجراف :لاق . ال :لاق ؟مكب ٌُدحأ َمِلَعُأ :هل لاق .ةَرَوجلا ءالؤه ماكحأ نم يباحصأ

 ال ينإف . فت الف :لاق . كب ىَتْوُي نأو .معن :لاق ؟ ًاهوركم لع فاخت وأ :لاق

 . ىنلتاق نم الإ لتاقأ الو ًادحأ فيخأ الو ًافيس درجأ

 هباحصأ غلب دقو دايز نبآ ىلإ لَمَحُي لام هب ٌرمف ؛كّسآ لزن ىتح ىضم مث

 :لاقو « ىقب ام كرتو هباحصأ تايطغأو هءاظع هنم ذخأف َلاملا كلذ طحف ؛نيعبرألا
 مهنإ :لاق ؟ يقابلا كرتت اذامل :هباحصأ هل لاقف . انتايطعَأ انذخأ امنإ مكبحاصل اولوق

 . ةالصلا ىلع اوماد ام مهولتاقُت الف .ةالصلا نوميقُي امك ءيفنأ اذه نومسقي

 هل لاق ,مهيلإ لصو املف «نيفلأ يف يبالكلا ةعْرُز نب ماسأ دايز نبا مهيلإ هّجوف
 ءمظلا نم انبره امنإو ؛ ًادحأ عّورُت الو ًالاتق ديرُت ال انإف ءماسأ اي هللا قتا :سادرم

 . مهتايحب رخآلا اورتشا نيذلا :ةارشلا )١(

 . لزتعنو دعتبن : ذبتنن (؟)
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 ىلإ مدر نم دب ال :لاق .انلتاق نم الإ لتاقُت الو ءانتايطعأ الإ ءيفلا نم ذخأن الو

 ؟ انئامد يف ُكَرْشَتَف :لاق . مكلتق دارأ نإو : : لاق © انَلَمَم دارأ ناو : :لاق . دايز نبآ

 . هباحصأ اولتقو هومزهف دحاو لجر ةّدش هيلع اوّدشف . معن :لاق

 مهادانف «ةالصلا تقو ناك ىتح ةعمجلا موي مهلتاقف « ًاداّبع دايز نبا مهيلإ هجو مث

 .[ "!اولّصتو ] يّلصن ىتح انوُعِداوف ةالصلا تقو اذه ءموق اي :لالب وبأ

 دجاسو عكار نيب مهو  مهولتقف مهيلع اوُدش ةالصلا يف اولخد اللف ؛ مهوعداوف

 :لالب ابأ يثري ناطح نب نارمع لاقف . دعاقو ةالصلا يف متاقو

 سادرمك ينلْغجأ سدارم بر اي 0هعّرصَمو سادْرِمل كب ُنيع ايا
 "7 سانيإ دعب نم ٍشحوُم لزنم يف يتئزرل يكبأ ًامئاه يِشيقبأ

 ساننلاب ٌسادرم اي كدعب مانلا ام هفرغأ تنك دق ام كَدْعَب تركنأ

 ٍساكلا ةعْرَج اوقاذف نورُقلا ىلع اهل َراد سأكب َتْبِرَش اَمِإ
 سافنأ دعب درو ٍسافنأب اهنم ًالجَع ٌبراش اهقُذَي م نم لكف
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 . ًاداهتجا رثكأ الو «جراوخلا نم رئاصب دشأ عدبلا لهأو اهلك قّرفلا يف سيلو

 هلتاق ىلإ ىعسي لعجف حمرلا هذفنأف نعُّط يذلا مهنم ؛ توملا ىلع ًاسفنأ "):طوأ الو

 ىضرتل بر كيلإ تلجَع :لوقيو

 مهلتاقي رهشأ ةعبس ةاقرو نب َباَتَع اهب ترصاح ناهبصأ ىلإ جراوخلا تلام انو

 «ةريره ابأ ىنكيو .حيرش :هل لاقي لجر ءاقرو نب باّتع عم ناكو موي لك يف

 :مهيدانيف موي يف مهبلإ جرخي ناكف

 ا؟”رانلا بالك اي نورت فيك رارشألاو زوحاملا يبأ نب اي

 راهثلاو ليللاب مورست رارهما ةريره يبأ دش

 راوج يف نمحّرلا نم وهو

 )١( دربملل لماكلا نم ةدايز .

 ًاممصت رثكأ :نطوأ (8) . ةبيصملا : ةئزرملا (؟) .
 جراوخلا ىلع ناكو زوحاملا نب ىلع نب ريبزلا ديري :زوحاملا ع( .
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 تنظف .هّياحصأ هلمتحاو .هبرضف لاله نب ةديبع هل نمكف . كلذ مهمظاعتف

 هب ام :نولوقيف ؟رارهلا لعف ام :مهنوداني اوفقاوت اذإ اوناكف ,لتق دق هنأ جراوخلا

 ؟ًاسأب يب نْوَرَتُأ !هللا ءادعأ اي ؛لاقف مهيلإ جرخف ءهتّلع نم "7لبأ ىتح . سأب نم
 . ةيماحلا رانلا يف ةيواهلا كمأب تقحل كنأ ىرن انك دق :اوحاصف

 َنْوَتْوَت ام هللاو مكنإ ؟نورظتنت ام :هباحصأل لاق ,باّتع ىلع راصحلا لاط املف
 يقب امو ؛مهنم متفصتناف ًارارم مهومتبراح دقلو ؛رئاشع ناسرف مكنإو ؛ةّلق نم

 وه تومي مث .هّبحاص هتفديف مّدحأ توميف مهُرئاخذ ىنفَت نأ الإ راصحلا اذه نم

 يمي نأ نع مدحأ فعضي نأ لبق نم .ةوُق مكبو ّموقلا اولتاقف !هنفدي نَم دجي الف
 .هنزِق ىلإ

 ءاول بصن دقو ءنوٌراغ مهو جراوخلا ىلإ جرخ مث ,حبصلا مهب ىلص حبصأ (ملف
 داهجلا دارأ نمو !نيمّساي ءاولب قحليلف ءاقبلا دارأ نم :لاقف .نيمّساي اهل لاقي ةيراجل
 ىتح جراوخلا مهب رْعشت ماف .سراف ةئامعبسو نيفلأ يف جرخف :لاق . يئاولب قَحلَيلف

 تمزبنآو يلع نب َريبزلا مهريمأ اولتقف .هلثم جراوخلا ّرت مل دجب مهولتاقف . مهوشغ
 . ءاقرو نب باتع مهعبتي ملف «جراوخلا

 مايأ يف ةرصبلاب نيدهتجُم اناكو :يئاطلا فاَحّرو يدزألا ةرم نب ْبْيَرَق جرخو
 «هالتقف رازن نب ةعيبر نب ةعيبض ينب نم ًاكسان ًاخيش ايقلف .سانلا اضرتعاف دايز

 ضعب نم سانلا هادانف «فيسلاب دزألا نم ةعيطُق ينب نم لجر جرخف «سانلا ىدانتو
 فقوف . طّرّشلا نحن ٌةَيروُرح انّسل :هودانف . كسفنب جنا !ةيرورحلا ةيرورحلا :تويبلا

 . هولتقف
 ضارتعا ىري ال ناك هنأ الإ جراوخلا نيد ىلع ناكو ءامهّربخ لالب ابأ غلبو

 اهاّبكر دقلف ,هنع هللا افعال ,ٌفاَّخزو ءريخلا نم هللا هبّرق ال «ٌبيِرُق :لاقف ءسانلا
 , 9ةملظُم ءاوشع

 . اهريس يف طّبختت ىتلا ءايمعلا ةقانلا : ةملظملا . ءاوشعلاو . سانلا امههضارتعا ديري 0
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 نم .دوُس نب لع ينبب ارم ىتح ءاهيف ادّجو ْنَم التق الإ ةليبقب ناَرْمَي ال العج مث
 .ًاديدش ًايمر مهومرف .يمرلا نوديجُي ةئام مهيف ناكو َةامُر اوناكو «دزألا

 : مهنم لجر لاقف . اننيب ءامرال ءاّيقبلا , ىلع ينب اي :اوحاصف

 مالظلا سلغ يف ٌةةوحشم  ماهسلا ىوس موقلل ءيش ال

 «ةنّيَرُم ىلإ اوجرخ ىتح وُكُشَي ينب ةرّبقم اوُقتشاف ؛جراوخلا مهنع تبرهف
 . مهرخآ نع اولتّقف سانلا مهلبقتساو

 :جراوخلاو دايز

 اذإ لئابقلا تناكف ؟ مهءاهفس موق لك ىَهن الأ :لاقف دايز ىلإ سانلا داع من

 . هلتقي نم مهنمو هسبحي نم مهنمف .أدايز هب اوتأو هوقثوأ مهبف يجراخب تسحأ

 جرخت ملف ءاهاّرع مث اهلتقف .مهنم ةأرماب يأ هنأ :جراوخلا يف ىرخأ دايزلو

 . انعراسل ةيرعتلا الول :نلق جورخلا ىلع نْمغْرَأ اذإ ّنكو .دايز دعب الإ ءاسنلا

 نب ةديبعو ؛ةانم ديز نب دعس ينب نم ءانقلا ورمع :جراوخلا ناسرف ريهاشم نمو

 ؛هذخف يف بلهملا بحاص نعط يذلا وهو .لئاو نب ركب نب ركشي ينب نم «لاله

 | ءبلهملا ناسرف نم يسودسلا بجنملا نبا هيف لوقي ناذللا اهو ؛جرسلا عم اهكشف

 مهرقتسم ىلإ ريص ريص أ ىتح مهركسع انضضُف نأ تددو :جالخ هالوم هل لاق ناكو

 : يل ىرخألاو كل امههادحإ ,«نيتيراج هنم بلتسأف

 "'لاشمتلاك يداجلااهب ًاقرش ٌةَلْفَط قناعُت نل كنإ ٌجالخأ
 ا"”لاله نب ةديبعو انقلا وَرْمَع ًارلعُم ةببيتكلا يف قناَعَت ىتح

 '"لالّشلا عم اوُطنَت ةُع يف ًامِدَقُم ةبيتكلا يف رطْنقملا ىرتو 202

 )١( ماشلا ضرأ نم ءاقلبلا لمع نم ةيرق « ةيداج ىلإ ةبسن نارفعزلا : يداجلاو , ةمعانلا :ةلفطلا .

 )؟١( روهشملا فورعملا :ماعملا .

 اوراج :اوطسقو . سسقلا دبع نم :رطعقملا عر .
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 «قارخم نب حلاصو ؛ةبطاق مهدجنأ ,يرطقو .مهناسرف ريهاشم نم :رطعقمْلاو
 . عئالطلا دعس كلذكو ءمهمهب نم

 :جراوخلا نم رفن يف بلهملل

 بلهملا لاق .هّبر دبع يقبو هعم نميف ّيرَطَق زاحناو جراوخلا ٌرمأ فلتخا الو

 حلاصو «ةءاجملا نب ّيرطق : ةعبرأ ٍنارقأ نم مكحارأ دق ىلاعت هللا نإ :هباحصأل

 يف هبر دبع مكيديأ نيب امثإو ؛عئالطلا دعسو .لاله نب ةديبعو .«قارخم نب

 . ناطيشلا راشخ نم ''اراَمْخ

 :لاتقلا ىلإ جراوخلا شطعت

 «لاتق ّدشأ "'سيسخلا قلعلاو اهنم ذخؤي طوسلا ىلع لتاقُت جراوخلا تناكو

 رثك ىتح هيلع اولتاقف .جراوخلا نم داَرُم نم لجرل حمر مهمايأ ضعب يف طقسو
 :زجتري يدارملاو ءبرغملا عم كلذو «لتقلاو حارجلا

 لَيّسلا ةارشلا موقلاب لاسو ليو َليَو هيف ليل ليلا

 ضارعتساب :قرزألا نب عفان لاقف :برضأ ةعبرأ ىلع جراوخلا ةلاقم تقرفتو

 . لافطألا ٍلتقو ةنامألا لالحتساو « ريبزلاو ةحلطو لعو نامثع نم ةءاربلاو سانلا

 نإ :لوقأو .نيكرشملا نيب نوملسملا ماقأو هِي هللا لوسر ماقأ امك مهيف ماقملا انل

 هللا دنع مهمكح نإو مالسإلا نورهظي نوقفانم مهنأل زوجت مهثيراومو مهتحكانم

 ديحوتلا مهعم نأل «كرشُم هنإ انفلاخ نميف لوقن ال :ضابإ نب هللا دبع لاقو

 . مهاذرأو سانلا ةلفس ديري :راشخ 10

 . سرتلا وأ فيسلا وأ بارجلا :سيسخلا قلعلا (؟)

 اليل



 ةماقإلاو مهُحكانمو مهثيراومو ءمعنلل ٌراَفك مه امنإو «لوسرلاو باتكلاب رارقإلاو

 . مهعمجت مالسإلا ةوعدو ( لح : مهعم

 مهتماع راص ىتح ءدوعقلا تأرو ,ضابإ نب هللا دبع لوقب ةّيرّْصلا تلاقو
 .راّفّصلا نبا باحصأ مهنأل : ليقو . مههوجو رارفصآل ةيرغص اوّمَس امناو ادعق

 /ام١



 5 ةجررل , كلشم 4 2

 ا داقصأل او داوجالاف و

 ةدجربزلا باتك شرف

 انلوق ىضم دق : هتمحرب هللا هدمغت .هبر دبع نب دمح نب ٌدمحأ رمع وبأ هيقفلا لاق

 ' ربصلا نم مهلزانم ىلع «لاجرلا مدقتو «لامكلاو صقنلا نم اهلخدي امو بورحلا يف

 ْ . ددعلاو ةّدعلاو .دلجلاو

 سبالم فرشأ ناك ذإ ,دافصألاو داوجألا يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو

 ىلحتي ةعيبط ٌمرك :بيعل اهرتسأو مدل اهعفدأو .دمحل اهّبَلِجأو اهللح نيزأو ايندلا
 تافص نم ةفص هنأ الإ مركلا يف نكي مل ولو . يخسلا داوجلاو ,يرسلا حمسلا اهب
 ىّمست دقف «هَقّلَخ نم ًايرك ناك نمو . لجو زع ميركلا وهف ءاهب ىَّمَسَت ,ىلاعت هللا

 . هتفص ىلع ىذتحاو .همساب

 . ( هومركأف موق ميرك ماتأ اذإ »: هيَ يبنلا لاقو

 . «هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ قلخلا ٌبَحأَف .هللا لايعقلخلا» :روثأملا ثيدحلا ينو

 لضفتأ نأ ةدوعو « لع لضفتي نأ يندّوع دق دق هللا نإ ءاهنأ ىمأو يبأب : :لاق .لاملا

 . ينع َمطقيف ةداعلا عطقأ نأ فاخأف «هدابع ىلع

 نَظ هوس دوجلا ٌمْنَم :لاق ! "!فالتم تنأ :يبلهملا داّبع نب دمحم نومأملا لاقو

 .رذبملا .قافنإلا ريثكلا :فالتملا )١(



 2م هم

 ريخ وهو ةفلخُي وهف عيش نم متقَفنأ امو :لجو زع هللا لوقي .دوبعملاب

 .  #َنيقزاَرلا ملا 3000-0

 . «الالقإ شرعلا يذ نم شخت الو الالب قفنأ ,: هلم يبنلا لاقو

 لخبلا ٌمذو مركلا حدم

 . « ءوسلا عراصم يقي فورعملا عانطصآ »: مَِكَي ىبلا لاق

 ضغبُيو قالخألا مراكمو دوجلا بحي هللا نإ «: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ش 0 (71غهقا 5

 . هيف لخُب ىلع سيق نب ٌدجلا اولاق ؟ ديس نم :برعلا نم موقل ِهَتِلَم يبنلا لاقو

 . «لخبلا نم ْأَودأ ءاد يأو : مالم لاف

 0 مام لم أ مرن ب أ ب مج سا” تام "اد 1 5

 . «َنوُحِلْفُملا ْمُه كئلوأَف هسّمَت حش َقوُي ْنَمو : ىلاعت هللا لاقو

 ىلإ اهودوقو «بلاطملل مكقالخأ اولَلذ :برعلا ممكح َيفيص نب مثكأ لاقو

 نم اولصو .مريغ نم هنوُمذدت قلخ ىلع اوميقُت الو مراكملا اهومّلعو .دماحملا

 .رقفلا اولجعتتف لخبلا اودقتعت الو «ةبحملا مكبسكَي دوُجلاِب اولحتو ,مكيلإ ٍبغَر

 :لاقف رعاشلا هذخأ

 ْعَمَحَت ام قافنإ ترَخأرو هقلّجَعت رقف فْوَخ نمأ

 عنصت يذلا ودعت تنك امو  ٌئغلا تنأو َّيقفلا ترصف

 :ليخيو ىخس

 هفّوخُيو هسفن ىلع ءاقبإلاب هرمأي ءايخسألا نم لجر ىلإ ءالخبلا نم لجر بتكو
 ةَرفْعَم مُكَدَعَي ُهللاو ءاَشحّملاب مكرمأيو َرقفلا ْمُكَدَعَي ْناَطْيَشلا# :هيلع درف .رقفلا

 )١( مو ةيآلا أبس ةروس .

 ه ةيآلا رشحلاةروس (*)  .ءيدرلا ريقحلاو اهنم طحنملا :اهفاسفس (؟) .
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 :يرسقلا دلاخل ةبطخ نم

 ؛فورعملاب مكيلع «سانلا اهيأ : ربنملا ىلع لوقي يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ناكو
 . هئازج ىلع ُهللا يوق هئادأ نع سانلا تفعض امو ؛ هّيزاوج ةلعاف مدعي ال هللا نإف

 : ةئيطخلا لوق نم هذخأ

 '"سانلاو هللا نيب فْرُعلا ْبَهْذَي ال ُهَيزاوج ْمَدْعَي ال ريخلا لعْفَي ْنَم

 هيلع دواد ىلع هلزنأ ايف ىلاعت هللا لوقي :ةميدقلا بتكلا ضعب نم ةئيطحلا هذخأو

 . يدبع نيبو ينيب فرعلا بهذي ال ,يدنع هدجي ريخلا لعفي نم :مالسلا

( 

 : صاعلا نب ديعسل ةبطخ نم

 اًرس هنم قمتُيلف انسَح اقزر هللا هقزر نم : ربنملا ىلع لوقي صاعلا نب ديعس ناكو

 حلصمل اّمِإ :نيلجر دحأل كرتي ام كرت امنإف ؛هب سانلا دعسأ نوكي ىتح .ًارهجو
 .ءيش هل ىقبي الف دسفمل امإو ,ءيش هيلع لقي الف

 :لاقف رعاشلا خذخأ

 ُدِسْفُم وأ ٌحِلصُم كقالخ ىَقْبِي اّنإف ةابحلا يف كلامب دِعْنَأ
 ْدَِّيَرَتَي هليلق حالصلا وخأو هلغُي : دسفمل تعمج اذإف و 2

 أ تعطتسآ نإف :ثراولاو ””نائدحلا :نيكيرش كلام يف كل نإ د وبأ لاق 58

 اذإو ؛ىنفت ال اهنإف ءاهنم قفنأف ايندلا كيلع تلبقأ اذإ :يسرافلا رِهْمجرْرُب لاقو

 . ىقبت ال اهنإف اهنم قفنأف كنع تربدأ

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس .م١

 .راهنلاو ليللا :ناثدحلا (") . هيلع ءازجلا يأ :ةيزاوج (؟)

 ل



 :لاقف ىنعملا اذه رعاشلا ذخأ

 فرّسلاو ٌرِيِذَبَتلا اَهْصْقْنَي سيلف ةَلبقُم يهو ايندب َنلَخبَت ال

 فَّلَخ َتَرَبْدَأ ام اذإ اهنم ُدمحلاف اهب دوجت نأ ىرخأف تّلوت ْنإو

 : ءايخسألا يف ىرسكل

 هللاب نظلا نسح ُلهأ مهنإف ,ةعاجشلاو ءاخسلا لهأب مكيلع :لوقي ىرسك ناكو

 مهلا سانلا ةّمْدَمو مهلخُب ررض نم مهيلع لخدي مل لخبلا لهأ نأ ولو «ىلاعت

 ذخأو اهظع ناكل ءفّلَخلا يف مهّبرب مهّتظ وس الإ ,مهضغُب ىلع بولقلا ''"قابطإو

 :لاقف قاّرولا دوم ىنعملا اذه

 هللاب ءرملا نَظ هوس نِم لخُبلاو ًائدعُبُم ةاج ًاربخ هللاب َّنَظ نَم

 :ديزي نباو يداحلاو ىموم نيب

 نينمؤملا ريمأ يداهلا ىسوم عم تجرخ :لاق زيزعلا دبع نب ةرمع نب ديزي نب دمحم

 هتدشنأف ءدارأ ام تمهفف .كلمحأ نأ امإو ىنلمحت ْنأ اَمِإ : يل لاقف ءناجرُج نم

 . يراصنألا ةمّرص نبآ تايبأ

 َلَوأ هللاب ٌِيِبلاو ىمّكباسحأو َةَلْهَر َلَّوأ للاب مكيصوأ

 اوُلدعاف ةدايسلا لهأ متنك نإو مهو دسحت الف اوداس مُكُموق نإو

 اوُلضفأف مكيف لاملا لضف ناك نإو اوُمَّتَعَت مئْزوعَأ ّتنأ نإو

 . افلأ نيرشعب يل رمأف

 . ءايقتألا ةرخآلا يفو ,ءايخسألا ايندلا يف سانلا تاداس : سابع نب هللا دبع لاقو

لإ فورعملا نم نسحأ ءيش ام : :ينالوخلا ماسُم وبأ لاق
 نم لك امو .هباوث ا

ينلاو ةردقلا تعمتجآ اذاف ؛ ةين هل تناك فورعملا ىلع
 : دشنأو . ةداعسلا تمت ة

 )١( اهقافتاو اهعامجإ :بولقلا قابطإ :



 ْنَسَح اهلك َمراكملا َنِإ

 َتَدُحَب نإو يربَخ مهيتأي
 نهتتمُم لاملا رحل ينإ

 نسحلا كلذ ْنِسْحَأ لذبلاو

 نري مو يلع ٍرَخُّمو

 ينطو مهنع دعوُبو يراد

 )00 م نهتمم ريغ يضرع رحلو

 . هركش لع بجو دقف ىِبَكْرَم رابغ هباصأ نم :يرسقلا هللا دبع نب دلاخ لاقو

 «ىرخأ ةقش ىلعو ةرمث ةقش ىلع ماني « ينركذ لجرل هّللاو :صاعلا نب ورمع لاقو

 . هل اهتيضق اذإ ىنم اهينلأس اذإ اقح لع ُبَجوأل .هتجاحل ًاعضوم يفاري

 يفورعم عضأ ىتح هسفن نم لجرلا يننكمأ اذإ :ناورم نب زيزعلا دبع لاقو

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ساّبع نبآل دشنأو . هدنع يدي نم ٌمظعأ يدنع هدف ءهدنع

 ")كاع َلْيلَلاو ليلَلا َرْكف ف لمعأو ىَتَفلا تَعَجاَض مهلا تاقراط اذإ

 ال نكي ملةّجاح يف ٍنركابو

 هقانخ نع هّمَه يلام تْمَرَف
 هنآظب يلع لضف هل ناكو

 رصان رهّدلا ةبكن نم الو ياوس

 رواسلا قرط مل كفاذو

 :ناورم يف ليقع يبأ

 ةجاحلا بلط دنع مكحلا نب ناورم تيأر فيك :يقاررعلا غيلبلا ليقع ليقع يبأل ليقو

 ةجاحلا ءاضق ىلإ هتجاحو .ركشلا يف هتبغر قوف ماعنإلا يف هتبغر تيأر :لاق ؟هيلإ

 . ةجاحلا بحاص ةجاح نم دشأ

 ادجم دوجلاب ىفكو .ّطق دمَح يف عقي مل همسآ نأ ًاراع لخّبلاب ىفك :دايز لاقو
 . طق مذ يف عقي مل همسا نأ

 :رخآ لاقو

 )١( دبعتسم :نهتمم .

 ًاليل رئازلا :قراطلاو هعوجض ءانثأ هتالزان :مهلا تاقراط (؟) .
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 دوُجلاو لْخُبلا نيب لضَفلا نم اذام ًالذع ىتعَّطق دقو يفارق آلأ
 و 3 نيكل. 1 8 راه 2 ه و 5

 دوعلا نيل ينإف نيطباخلل هب حارا اموي قرو نكي الإ

 دوُدرَم نسُح امإو ًالاون ام ةلطعفأ ّريخلا نولئاسلا مّدعي ال

 ام طبتخي انالف نالف ىتأ :لاقيو . الثم هبّرضو ,لاملا ديري «قرو نكي الإ » هلوق
 قزرلا بلاط لعجف «ةبئاسلا هلكأتل قرولا طقسيل رجشلا برض : طابتخآلاو .هدنع

 . طباخلا لثم

 نأ ولخي ال هنأل ءاهبلط ةجاح يف ًادحأ َدْرَأ نأ بحأ ام :ةجراخ نب ءامسأ لاق

 كب نظلا نسحب كأدتبآ دقف هدالب نم '"'!كعجتنآ نم :سيلاط اطسرأ لاقو

 ْ . كدنع امب ةقثلاو

 فورعملا عانطصاو ءانثلا نسح ف بيعغرتلا

 نسح نم هعبتي ام اورظنآف هّبر دنع دبعلل ام اوملعت نأ متدرأ اذإ »: منيع يبنلا لاق

 . « ءانثلا

 :ىموم يبأ ىلإ رمع نم

 كتلزنم ربتعا : يرعشألا ىموم يلأ ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع بتكو

 . كدنع سانلل ام لثم هللا دنع كلام نأ ماعآو «سانلا نم كتلزنمب هللا نم

 ؟ءايشألا ٌدمحأ اف :ليق .هب مّلعلا :لاق ؟رهدلا كدافأ ام :ءاكحلا ضعبل ليقو

 يف قّدص ناس يل لعجاوإ» ىلاعت هللا لوق يف ريسفتلا لهأ ضعب لاقو
 . هذعب نم ءانثلا نسح دارأ هنإ "7 نيرخآلا

 . 86 ةيآلا ءارعشلا ةروس ١*( .بلطلاو ةماقالل كدصق :كعجتنا )١(
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 . مرابخأ اوبيطف رابخأ نأ امنإ : يفيص نب ممكأ لاقو

 :لاقف ىئاطلا بيبح ىنعملا اذه ذخأ

 ْمِلَكل اهب ىرسَي ةئيس ٌرْكْذ وأ ةّحلاص ٌرْكذ آلإ َمدآ نبا امو
 ْمَمْأ اهدْعب نم اهرابخأب تءاج هَّنَمَأ تاب ٍرْهَدِب َتْعِمَس امأ 2 - 6)١(

 : ديرد نب دمه ركب وبأ لاقو

 ىعو نمل ًانسح ًاثيدح نكف هدعب ثيدح ءرملا اّنإَو

 . هتدصح اهيف تعرز امف ,عرازم مايألا : اولاقو

 :هبر دبع نبال

 : قالخألا مراكم نم هريغو ىنعملا |: اذه يف اناوق نمو

 ها و #2

 نه ىلع ناب م

 دَلِجَأ كنم َكْنامَر اَمأ ن

 دغ نم سيل َكَّموَي دعو ك

 ْدّصْحَت تئش ام اهب غرزاف

 ْدَْفُت ُنِئعلو مهراثآ
 3 دهم ما تت ملل“
 دمحي كاذو مذي اذه

 ْدَسَفَي تدَسِفأ ْنإو حْلصَي

 .ءايحألل ىتوملا تقبأ الو «,ءانبألل ءابآلا تَرَخَدا ام :سيق نب فنحألا لاقو

 . باسحألا يوذ دنع فورعملا عانطصآ نم لضفأ ًائيش
 :(؟9)

 هبيبرتو ,.ةلفان هعانطصا َنأل ؛ هعانطصآ نم ىلوأ فورعملا بيبرت :اولاقو

 . ةضيرف

 . هل ريغصتلاب همظعو .هركذ ةتامإي كقورعم يحأ :اولاقو

 . كله :داب 10(

 . هللا نم بّرقتلل يه لب ةضيرف تسيل يتلا ةالصلا : ةلفانلا (؟ )
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 ركاشل ةليضفلاب ٌرارقالاو ,هتجُح نع لفاغتلا معنملا مرَك مات نم :ءاركحلا تلاقو
 . هتمعلن

 اهنم ةدحاوب لخأ نمف ءهرتسو هريسيّتو هليجعت :ثالث لاصخ فورعملل :اولاقو
 .ركشلا هنع طقسو هقح فورعملا ''سخَب دقف

 : ليق . ةحاص دي يدنع هل تناك نم :لاق ؟كيلإ بحأ سانلا يأ :ةيواعمل ليقو

 . ةحلاص دي هدنع يل تناك نمف :لاق ؟هل نكت مل نإف

 مّقي مل نإف هيلع سانلا ةنوؤم تمظع هدنع هللا ةمعن تمّظع نم »: هَلِلَم يبنلا لاقو

 ش . «لاوزلل ةمعنلا ضرع ةنوؤملا كلتب

 :هبلص يف ةيدأ نب ةورع

 هدي عطقو «لالب يبأ اخأ ةّيَدَأ نب ةورع دايز نب هللا ديبع ذخأ :لاق ناظقيلا وبأ

 ءالؤه ىلإ اورظنا :بولصم وهو هلهأل لاقف ؛هراد باب ىلع هبلصو ءهلجرو

 . مكفايضأ مهنإف .مهيلإ اونسحأف يب نيلكوملا

 نم لإ ٌبحأ .يل خأل ةجاح يضقأ نَآل :لاق نسحلا نع ديمُح نع كرابملا نبا

 . ةلس ةدابع

 :ةءورم يذ يفوكو يدنسلا نيب

 ال ناك ءاهلهأ هوجو نم ,ةفوكلا لهأ نم لجرل تلق :يدنّسلا نب مهاربإ لاقو
 لاخدإو لاجرلا جئاوح بلط يف هتكرح نكست الو ,هبلق حيرتسي الو 2 "ودبل فجَي

 َتفَمَح يتلا ةلاحلا نع ينربخأ :هل تلقف ؛ اهَّرفم الجر ناكو ءافعضلا ىلع قفارملا
 هللاو دق لاق ؟ يه ام ,سانلا جئاوحب مايقلا يف ّبعتلا كيلع تنّوهو "!بّصَتلا كنع

 . بعتلا :بصنلا (؟) .هسرف دبل يأ :ٌهدبل (؟)
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 «ناديعلا راتوأ َقّْفَخ تعمسو ءراجشألا عورف يف ءراحسألاب ريطلا ديرغت تعمس

 ناسلب نسح عانث نم يرَط لعق توص نم تبرط ف «نايقلا تاوصأ عيجرتو

 بلاطل بستحم ةعافش نمو ءّرح معنمل رح ركش نمو ,.نسحأ دق لجر ىلع نَّسَح
 . امرك تيشُح دقل !كوبأ هلل :هل تلقف : يهاربإ لاق . ركاش

 هتمحر ب هتمحر نم ًاقلخ قلخ هللا نإ :لاق "دمه نب رفعج نع رورسم نب ليعامسإ

 مهنم نوكي نأ مكنم عاطتسآ نمف .سانلل جئاوحلا نوضقي نيذلا مهو ءهتمحر ل

 لالقإلا عم دوجلا

 ناك ولو مهسفنأ ىلع نوُرثوُيو9 :راصنألا نع هاكح اهف ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ا" «َنوُحلْفملا ْمُه كئلوأف هسفت َّحُش َقوُي نمو ءٌةصاصت ْمِهِب

 . «رسعم ىلإ رسعم نم ناك ام ةيطعلا لضفأ :٠ مَتَْي ىبنلا لاقو

 . «لقملا ٌدَهج ةيطعلالضفأ :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . ريثكلا ىلإ ريثكلا نم ُدمحأ ليلقلا نم ليلقلا : ءامكحلا تلاقو

 بتاكلا بهو نب نسحلا ىلإ اهب بتك تايبأ يف همظنف بيبح ىنعملا اذه ذخأ

 : |ملق هيلإ ىدهأو
 لولبَق اذ هل نّكف عى ب هللا َكَمَرْكَأ َكيلإ انْثَعَب دق

 ا"ليزجلا ريثكلا كلين الو رح امغلا كفك ىدن ىلإ هْلقت ال

 ليقق ٌريَغ لقملا َدْهُج نإ ينم ةّيدملا ةّلق زجتماو

 . مالسلا هيلع قداصلا رفعج يأ )١(
 . ريفولا :رمغلاو .مركلا :ىدنلا (؟) . 9 ةيآلا رشحلا ةروس (؟)
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 . رثكملا ينغ نم لضفأ ّلقملا ده : اولاقو

 وصلا هِيْوَق ٍرِيْقُمَل كل هموق يف ٍرِثْكُمِل حاملا سيل
 :بلاط يبأ نب رفعج يف ةريره يبأل

 ؛بلاط يبأ نب رفعج مأ الإ هَّمأ أ ينتدلو ًآادحأ نأ تددو ام

 ؛تلخدف ,لخدا : : يل لاقف «ينآ ارف تفتلا بابلا غلب الف ,عئاج انأ انأو موي تاذ هتعبت

 مل فز نم هلأ .ةرغ مس هيف ناك "يعن لإ ةيش جب ف دجو ا يحرك

 :لوقي وهو ,تيزلاو نمسلا نم هيف ناك ام قعلن انلعجف ءانيديأ نيب هقشف
 دجت امبّلإ دي دوحت الو اهتقاط قوف ًاسفن ُهَللا فّلك ام

 هجو ناصو ةلق نم داج نم :لاق ؟ سانلا ُدوجَأ نم : ءاركحلا شضعبل ليقو

 . ةَلَذملا نع لئاسلا

 : درجع دامح لاقو

 اف ليزجلل لّمّْؤت ريخب قروأ

 هترسع كنع ينخُيل مركلا نإ
 ُهَنَلَق كعتمت الو لاَوَللا تب

 لثع هلاوُسأ ىلع ليخبللو
 : متاح لاقو

 ِهلْخَر لازنإ لبق يفيض كحاضأ
 ىرقلا َرْثْكي نأ فايضألل ُبّصخلا امو

 ٌدوعلا قروي مل اذإ ٌراثلا ىجرت

 دوهجم وهو ًاينغ هارت ىتح
 ديزل ُمْتَم َوْهَف ًارقق دم ام ّلُكَف

 نإ

 ٌدوُس ٌهَجوُأ اهيلع نويعلا قّرْز

 ُبيِدَج ّلَحملاو يدنع ُبِصْخّيو
 بيصخ ميركلا ةجو اينكلو

 )١( نمسلا ءاعو وأ «قزلا : :يحنلا .

 ءاطعلا نم رثكأو ءهرشنا :لاونلا ثب (؟) .

 ا/ ١



 أ تنك ام :ناورَم نب كلملا دبع لاقو

 : هلوقل درولا نب
 سا © ع

 ىرت نأو ل تلمس نأ أرهتأ

 كرش 3 قاع كرم نأ

 ةورع الإ برعلا نم يندلو ًادحأ نأ بح

 دهاج عوجلاو عوجلا سم يمسجب

 دحاو كئانإ ىفاع ؤّرمآ تنأو

 ا"!وراب :هاملاو ءاملا حارق وُمْحَأو

 .عيرص لوق لالقألا عم درج ىف لبق ام نسحأ نمو

 ةلئاس هللا قّنيَلف اب داجل هجحوُر ريغ هفك يف نكي ملُوَلَف |

 : حاطنلا نب رْكَب لوق دوجملا يف ليق ام طرفأ نمو

 كلام َدْنع ىّدنلا داترمل لوقأ

 هضضرُعِل ٌءاقو اينّدلا َلَعَج ف
 هّفك َدوُج هلاومأ تتنّدخ ولف

 كابل مْسَق رْثعلا يف رْجَي مل نإ

 هرب ٍرْفُك ريغ نم اهب َداجو

 ب تاليصو :كلام ىَوَدَب كمت

 ا"؟هتادع دق فورعلل ا د
 م هس

 ةتانح نم ةاطغأ هل زاجو

 هتالصو هموص يف ةَكَرْشأو

 :نسحأو ىنعملا اذه يف رخآ لاقو

 ارارم ايندلا نم يدي َْنَأَلَم

 لام ٌةءاكَر يلع تّبِج بجو الو

 لاؤسلا لبق ةيطعلا

 عةلأسم ريغ نم ءادتبآ نكي مل نإ فورعملا هللا َحَّبَق :صاعلا .نب ديعس لاق

 «دَعَرَت ةصئارفو ء«فئاخ هبلقف ,ءههجو لذب اذإ لجرلا ةلأسم نم ضوع.فورعملاف

 دق .بلقنملا ءوسب مأ «بلطلا حجنب عجريأ يردي ال ؛ حشري هليبجو

 . مركلاو ءاطعلا : ىودجلا 0 . يفاصلا صلاخلا :ءاملا حارق 10(

 . رّيغتو عقتما :عقتنا 22( . همّدق :فورعملا ىدسأ عز
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 . ةرخآلا يف اظح يلل لعجت الف ظح يدنع اهل ايندلا تناك نإف مهللا . ههجو مد بهذو

 . لج نإو لاّوت لك نم ٌرثكأ لق نإو ,لاؤس لك : يفيص نب ممكأ لاقو

 ةجاح مكنم يل هل تناك نم : هباحصأل هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاقو

 . ةلأسملا نع مكهوجو نوصأل « باتك يف اهعفريلف

 - :لاق بيبح
 ( 5 0 هيج و و عي نيا ؟ةاضأ 8 920

 اهئامب نيبغارلا هوجو ىقبتو ىنملا قرغتسُيو ىنفي ال كؤاطع

 ٠ : ًاضيأ بيبح لاقو
 (ملم بل .٠ م 006م 9 ه2 < م0

 ضرسج هفلَخ نم قَرَش هنود نم ص رثعم قلحلا يف اجش لاؤسلا لذ

 ضوع هتينفأ اذإ يهجَو ءام نم 2تلخَب نإو تداج نإ َكّقك ام ام

 ضبقنم تيصقأ ام رثكأب ا( ٌطسبنُم تْيْدَأ ام رسّيأب ىنإ

 . كتمعن نع كافو دقف ههجو كيلإ لذب نم :اولاقو

 محو .ةأفاكم بلط. الب: ابا حاممو .. ةباهم الب راقو : : ثالث لاصخلا لمكأ : اولاقو

 1 . لذ ريغب

 ايند ضرع سمتلي ال هتاطعب اعربتم .هلذبب ًارورسَم ناك نم يخسلا : اولاقو

 دئاصلا لثم ىطغأ اهف هلثُم نوكي الو ءهركش طقسيف ةأفاكم بلَط الو ,هلمع طبحَيف

 :دوسألا يبأو ةربس يبأ نبا نيب

 ام :هل لاقف , عوقرم ٌصيمق هيلعو يلؤدلا دوسألا يبأ ىلإ ةربس يبأ نب رذنملا رظن

 هيلإ ثعبف . هقارف عاطتسُي ال كولمم بر :هل لاقف ؟صيمقلا اذه ىلع كّربصأ

 . اهؤايحو اهتمارك :هوجولا ءامو اهردق نوكي يأ :ىنملا قرعتسي )١(
 . صصغلا :ضرجلاو . اهريغو ةمجلا نم قلحلا يف ضرتعي ام :اجشلا (؟)
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 :دوسألا وبأ لاقف . بايث نم تختب

 ٌرفاو ضْرعلاو كاطعأ نَم كركشب ًاركاش تنك نإ سانلا قحأ َّنإو

 :دوجلا يف ناحوص نباو ةيواعم نيب

 لبق ةيطعلاو «لاملاب عّربتلا :لاقف ؟دوجلا ام :ناحوص نب ةعصعص ةيواعم لأسو

 . لاؤسلا

 :هبر دبع نبال

 : ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 )00( يك مو .٠ و 3 و 2 يب 0 صا <

 لاوتل دمتَعُي مل نإو ليني ةفاطَغ لزج تآلعلا ىلع مرَك
 لاؤُس ريغب يطعي نم نكلو  ةتلأس ام اذإ يطعي نم ُدوُجلا امو

 , ن لبقملا راقب لاقو

 ءايض نع ىجّدلا تقّشنآ اك ْب دجلا ههْجَو نع قَّشَني ني يكلام

 كاما رادلا حزانو بيرقل هيدي ضف ءامسلا جوجف

 ءاطعلا مَمَط ذَلَي نكلو ف وخللو ءاجّرلل َكِيطْعُي َسْيِ

 ءابآلا ٌمئابط نكلو ُد وُجلاهّتميِش لاهي نأ الو ال

 :رخآ لاقو

 رارحألا ىلع ةِبْعَص ًةَّطَخ راذتئإلاو لاؤّسلا َنِيب نإ |

 :بيبح لاقو

 مّرَكلا يف كنم ىّضْمُأ مؤللا يفل ينإ مّن ْنِم َتيِلوُأ ام َكتدَحَج نعل

. 
 ةريزغلا راطمألا :جوجشلا (؟) . يحاونلا لك :تالعلا

)١( 

٠. 



 ©) مّلّظلا َنِم جاد يف حّصلا َمّسِبَت ةفساك ٌناولألاو كّماستبا ىسنأ
 29 مذخلا مراّصلا ءابس لاقصلا 1 هتفيحص ف يمل قئنور تددر

 ! يمد تنقح مأ يهجو ءام ىلَتنَقَح 1 ةقدصأ لوقلا ٌريخو يلابأ امو

 جئاوحلا حاجنتسا

 :كلذ يف مهةداع

 كمسآبو ,حجنتسأ كب مهللا : هيف نولوقي نيتعكرب مهجئاوح نوحتفتسي اوناك

 3 هتنوزح يل لهسو 3 هتبوعص يل للذ مهللا « هجوتأ كيلإ كّيبن دمحمبو ع حتفتسأ

 . فاخأ امم رثكأ رشلا نم ينع فرصآو ءوجرأ امم َرثكأ ريخلا نم ينقزرأو

 ةمعن يذ لك َنإف ءاحل ناتكلاب مكجئاوح ىلع اونيعتسا ٠ : ِهَلَع يبنلا لاقو

 . ١ دوسحم

 ريغ نم اهوبّلطت الو ءاهنيح ريغ يف جئاوحلا اوبّلطت ال :ناوفص نب دلاخ لاقو

 . ءاضقلاب كّردُتو ,ءاجرلاب بلطت جئاوحلا نإف ءاهلهأ

 لّسَكلا ضارتعأ اهُقالْغمو .ةدملا لوط ىلع ٌربصلا ةجاحلا حجن حاتفم :لاقو

 ش .اهنود

 :رعاشلا لاق

 رثألا ةدومخ ةبقاع ربصلل ةبرجت مايألا يفو تيأر يلإ

 رَمّظلاب راف الإ َربصلا بحصتساو ُةَلواَحُي رمأ ف دج نم لقو

 . هل حتفُي نأ كشوي بابلا َعّرق َنمدَأ نَم : اذه يف برعلا لاثمأ نمو
 :لاقف ىنعملا اذه رعاشلا ذخأ

 ا" اجتترا ام لك اهنم قّبفي ربصلاف اهكلاسم تدسنآ اذإ رومألا نإ

 . عطاقلا :مذخلا عفر . ةريغتملا : ةفساكلا )10(

 . لفقأ يأ :جترا (؟)



 اجَرَق ىرت نأ ّرمأ قّياضت اذإ ٌةِبَلاطُم  تلاط ْنإو ّنَسآْبت ال

 "اجلي نأ باوبألل عْرَقلا نِمْدُمو هتجاحب ىَلظَْي ْنأ ربّصلا يذب َقلْخَأ

 نم ّدشأو ءاهلهأ ريغ ىلإ اهبلط نم ٌريخ ةجاحلا ْتْوَف :ناوفص نب دلاخ لاقو

 . اهنم فلخلا ٌءوس ةبيصم ا

 "7 دعت اهلك جئاوحلا بلطو ,«توهبم ةجاحلا بحاص : اولاقو

 اهدعبُيو لوقلاب اهب رقي هنإف ؛باذك نم كتجاح بلطت ال :ءاكحلا تلاقو

 « لجر ةهج نم ةلكأ هل لجر نم الو ؛ كرضيف ككعفن ديري ءقمحأ نم الو ؛ لعفلاب

 . هتلكأ ىلع كتجاح رثؤي ال هنإف

 يعازملا يلع نب لبعد لاقو
 "بألا ةَقْرُج آلإ كلإ بس الب ًادفْرَتُم كنج

 1 1 بلطلا يق كيلعّدِلُم ٌرْيغ لُْجَر يناس يمامذ ضفاف

 حجنلا بجو الإ نائثآ هب ىقالتي ال ًارمأ فرعأل ينإ :ةبيش نب بيبَش ف لاقوأ

 اع دري الو ,نكمُي ال ام لأسَي ال لقاعلا نإف ؟لقغلا : :لاق-؟ كاذ امو : هل ليق . (هنيجح-

 :رعاشلا لاقو

 قثاو كدوجب ينأ ىوس كْيلِإ ِدَي الو ىَْرُقِب ِلْمَأ ال َكَنْيَنأ
 0 هارع ع

 قداص َتنأ لق رذُع يل تلق نإو ًاركاش كل ْنُكأ ًافْرَع ىنلوُت نإف

 :ءيفاه نب نسحلا لاقو

 روكشو ٌرتناع ينإف الإو هّلْمأف ليمجلا كنم ينلوُت نإف

 لخدي :جليو يرحو ٌريدج يأ :قلخأ )١(
 . ءاطعلا ًابلاط : ًادفرتسم (*) . ديدشتلا :ريزعتلا (؟)
 . همركب هلصو يأ :فرعلا هالوأ (:)



 :رخآ لاقو

 رياقعملل ُهَتْضْرَع الو كيلإ ُهَثْلَذَب ًاهجَو تفلخأ ام كّرْيَعل

 رفاَو َريغ ُهَلام تّلخو هيلع ٌُهَضْرع مراكملا يديأ تَرَقو ىتف

 : ريمأو عساو نبا نيب

 اهتيضق تئش نإف ةجاح يف كتينأ : .لاقف ءارمألا ضعب ىلع عساو نب دم لخدو

 ًارك تنأ تنك اهتيضق نإ :دارأ .نيميثل انُكو اهضقَت مل تئش نإو «نيميرك انكو

 مل نإف ؛اهعضوم يف َةَبلطلا تعضو يفأل ؛اهابإ كلاؤسب ًايرك انأ تنكو اهئاضقب

 1 . كل يرايتخا ءوسب أهئل انأ تنكو كعنمب ًاهئل تنأ تنك اهضقت

 :لاقف ئنعملا اذه بيبح قرسو

 ملل يلطت عيفزت تريم ذن ينتإو ّمِئَلل كنإ شاع

 : يضاقلا راوسو رهاط نب هللا دبع

 هللا حلصأ :لاقف ناسارخ بحاص رهاط نب هللا دبع ىلع يضاقلا راوس لخدو

 : ريمألا

 ا"رجألا ةفعاضم اهاَنعُم فيفخ ٌمَدَقُم اهيف ٌرْدُعلاو ةجاح انل

 0 3لا عّسْوأ يفف ٌروُدَقَم قاعنإو ُهَدْحَو هلل ٌدمحلاف اهضقت نإف

 - هللا همركأ ٌريمألا ىأر نإ :يل ٌباتك :لاق ؟هللا دبع ابأ كتجاح ام :هل لاق

 ريغ َوأ :لاق . يقازرأ ليجعت يف كلملا دبع نب ىسوم ىلإ بتك ؛ هتصاخ يف هذفنُي نأ

 وأ ذخأت نأ نيب ًارّيخم تنك تددو اذإو «كلام نم كل اهلجعن ؟ هللا دبع ابأ كلذ

 :لوقي راوس دشنأف . درت

 ةهرماع ٌةَلوُهْأَم َكُراَدو مهباوبأ نَمْيأ َكُباَبف

 ةرطاملا ةَلْيلَلا نم ىدْنأ سل يدّتجملا ىرت َنيح كّمكو

 .رّدقم ّرمأ اهذيفنت عنم يأ :رودقم قاع (؟) . اهؤانع يأ :اهاّنعم )١(

 ع



 "9:َرئاّرلا اهتنباب ّمألا نم نيفتْعلاب ُسَنآ كِبلكو

 ٠  :ةجاح يف ناطلسو جرعألا مزاح وبأ

 اهتعفر ةجاح يف كتيتأ :لاقف ناطلسلا لهأ ضعب ىلع جرعألا. مزاح وبأ لخدو

 مل اهئاضق يف نذأي مل نإو .كاندمحو اهتيضق اهئاضق يف هللا نذأي نإف ,كلبق هللا ىلإ

 . كانرذعو اهضقت

 . «هوجولا ناسح دنع جئاوحلا اوبلطت »:ثيدحلا ضعب يفو

 :لاقف هرعش يف همظنف يئاطلا هذخأ

 ظ اًََحاصفإ ًاحِصْفُم لاق ْذإ هللا لوُسر َلَوق كيف تلّوأت دق
 ٠ احابّصلا ةوُجولا اه اًوّقَنَت موق دنع ًاجئاوح مبلط نإ

 احاَجّللا ًدارأ نم باخ هب ام ًاهجو تِِقنَت دقل يرُمَعلَف

 : ةجاح بلاطو روصنملا نيب
 يف ماقملا اذه ىلع ردقت تسل كنإف كتجاح لّس :هيلع لخد لجرل روصنملا لاق

 ظ ,كلخب فاخأ الو كرمع رصقتسأ ام «نينمؤملا ريمأ اي هللا كيقبي :لاق . نيح لك

 الو صقَت ههجو كيلإ لذب ءيرمآب امو ءَنْيَرل كلاؤس نإو .فرشل كءاطع َنإو
 . هيلإ نسحأو هلصوف . ")نيش

 دعاوملا زاجنتسا

 :ناونعلا اذه ىنعم يف تاملك

 . دعو ام رح ٌرجنأ : اذه يف مهلاثمأ نم

 . فيوست ميئللا دعوو دقن ميركلا دعو :اولاقو

 . لعفب رمثُي نأ دعوب قروأ نم ىلع قيقح : يرهزلا لاقو

 )١( بيعلا : نيشلا (؟) . لاونلا نيلئاسلا :نيفتعملا .

 نقف



 . اهنمض دقف ةجاح رخأ نم :ةريغملا لاقو

 .رطملا زاجنإلاو «ةباحسلا دعولا :يسرافلا ناذبوملا لاقو

 . اهنادبأ زاجنإلاو جئاوحلا سوءر ديعاوملا :هريغ لاقو

 ناميإلا ثلث دعولا قدصو .قافنلا ْتْلُث دعولا ْفَلُخ :رمع نب هللا دبع لاقو

 يف ٌرُكْذاو :ىلاعت لاقف .هئايبنأل ًارخفو .هباتك يف ًةحدم هللا هلعَج ءيشب كنظ امو

 , #27 دّعَولا قداص ناك ُهنإ َليِعاَمْسِإ باتكلا

 :ليفطلا نبا رماع يف رابجل

 اذإو «ىفو ريخلا دعو اذإ هللاو ناك :لاقف ليفّطلا نب رماع ىملُس نب رابج ركذو

 : لئاقلا وهو . فلخأ رشلا دعو

 "ادَّدهتملا ةوطس ينم نمأيو يتلّؤَص تشع ام ّمَعلا نبا ْبَهْري الو

 يدعوم َقُدصَيو يداعيإ بذكيل ٌهَنْدَعو وأ ُهَتْدَعْوُأ نإو ينو

 : مزاح يبأ نبا لاقو

 باو ّرحلا ىلع َنْيَذ «معت» ّنإف هقأف «معتو ءيش يف تلق اذإ

 بذاك كنإ ْسانلا لوقي الثلا اهب ٌحرتو خرتست «ال» لّقف الإو

 مل اوُنمآ َنيذلا اهّيأ ايإ» :لجو زع هللا لوق الإ دعولا فْلُخ يف نكي مل ولو
 . ىفكل "74 نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع ًاَتقَم َرْبَك َنولَعْفت ال ام َنوُلوُقَت

 .نولعفيو نولوقي اوراص 09 ,نولوقي الو نولعفي اوناك :ثراحلا نبي رمع لاقو

 اونض مهنأ معزف «نولعفي الو نولوقي ال اوراص مث .نولعفي الو نولوقي اوراص مث
 . قدصلا نع ًالضف بذكلاب

 . 014 ةيآلا ميرم ةروس )1(

 .كلذك ؛ ةوطسلاو شطبلاو ةوقلا : ةلوصلا 0

 . 51١ ةيآلا فصلا ةروس (*)



 :ءىفاه نب نسحلا لوقي ىنعملا اذه يفو

 "'شفنف ٌمْحَش ْكَي ملْنِإ تلق ؟بذاك دْعوب ىَضرَت يل لاق

 : يناوغلا عيرص ديلولا نب مسمل اهنإ لاقيو «فنحألا نب سابع لوق هلثمو
 "بذاك ٍدْعَوب ىِنلَلَع ناك ول هِلْخُبِب ةاؤفلا َلَمَش ْنَم رض ام

- 

 بئاخلا هاجرلاب َكّسَمَتلا لإ ةليح يل ىرأ اف كيلع ًاربص

 بلاط نم اهامو كيدل ايف ىتجاح ىَقْبَتو دمك نم تومأس

 : مكحلا مأ نباو كلملا دبع نيب

 هايإ اهدعو ديعاوم يف ناورم نب كلملا دبعل مكحلا مأ نب نمحرلا دبع لاق .

 نم كنم ىلوأ زاجنإلاب تنأو .نوقلا ىلإ انم جوحأ لعفلا ىلإ نحن :اهب ”'هلطمف
 . فورعملا كماهتتسآو دعولا كزاجنإب الإ ركشلا قحتست ال كنأ ملعآو « لطملا

 : نعم نباو ىسوم نب ىسيع نيب
 كب تعفتنا ام . ريمألا اهيأ :ىسوم نب ىسيعل تلق :لاق يدوعسملا نعم نب مساقلا

 يف نينمؤملا ريمأ كل ملكأ أ :لاق كتبحص ذنم ًاريخ يل تلصوأ الو «كتفرع ذنم

 ام تممتتساو ,تدعو ام ترجنتسا لهف «ىلب :تلق :لاق ؟اذك كل هلأسأو اذك

 اف ءريمألا اهيأ :تلق . ةرذاع لاوحأو .ةعطاق رومأ كلذ نود نم لاح :لاق ؟تأدب

 مل اذإ دعولا ْنِإ .هتضبر نم نزحلا ترّثأو .هتدقر نم زجعلا تهّبن نأ ىلع تدز

 . هيف حور ال مسجو ءهل ىنعم ال ظفلك ناك .هققحي زاجنإ هعفشي

 : يرلا لماع مسيد نب دلاخل يئاقرلا لضفلا نب دمصلا دبع لاقو

 اًهشاعَمو اًهبُْحر انيَلع قاضو انب تْفَحُْجَأ دق ّيرلا نإ ٌدلاخأ

 اهشاشر اطبأو ًاقرب انل تءاضأ ةّباحس ًامْوَي كنم انتعَمطأ دقو

 )١( لّمأتأ يلعجو يناغش :ينللع (؟) .بفوصلا :شفنلا .

 )( دعولاب ءافولا مدعو فيوستلا وهو لطملا نم :هلطم .
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 .اهشاطع ىورتف يتأي اهؤام الو ًاعماط َسّئَييف وُحْصَي اهُّمّيَغ الف

 : ماسو راسب نيب

  :اهيف لوقي يتلا ةديصقلاب هحدم نيح ليقُعلا اراشب يبأ دعو : : مَلَس نب ديعس لاقو

 20مل سقتلاك تستثآ من ٌدَخ نع َتّلَجِو َدَحب تّدَّص

 ظ ظ :دغلاب ٌراشب هيلإ بتكف
 يَتْغ نم حرأف دولا يَمَه نِم يِنتْيَنَم ام لاز ام

 ١ يمَذ ْبِقارَف يِحْدَم درت ل نإ
 لعفت مل اذإف ! ديعولا نودب ةجاحلا تزجنتسا اله ءذاعم ابأ اي.:يبأ هل لاقف

 لوقي يبلكلا شربألا تعمس ىتح دعولاب تيضر ام هللاو ينإف ؛ ًاثالثو. ًاثالث ْصّبرتف

 "7س كنم ينتأي مل هنإف ؛يندعت ىتح ًافورعم ّيلإ عنصت ال ؛نينمؤملا ريمأ“اي :ماشهل
 دقل كلذ تلق نثل :ماشه.هل لاقف . هركش ينم ّلقو هّردق لع ناه الإ دعو ريغ ىلع

 ىلع هّدربأو «بولقلا يف فورعملا عقوأ نإ» :ينالوخلا ماسم وبأ كلهأ ٌديس هلاق

 . « لطملا هرّدكي ال دغوب ءرظتنم فورعَم دابكألا

 جئاوحلا ءاضقو دلاخ نب ىمحي

 ىلع تيب ل نم : لوقيو ءدعوب الإ ةجاح يضقي ال كمرب نب دلاخ نب بي ذاكو

 . اعط ةعينصلل دجي مل دعّولا رورس

 ءهدحو مؤللا مذ همزل فورعملا لعفي مل نم هنأل لخبلا نم مألأ فلخلا :اولاقو

 . بذكلا ٌمذو « فلخلا م مذو , مؤللا َّمذ : تاّمْذَم ثالث همؤل فلخأو دعو نمو

 :مجعألا دايز لاقو

 ْ لوقت دام لَعفت تنك ول ىت تف نيم كرد هلل

 )١( ترفسأو ترهظأ :تلجو ,تضرعأ :تّدص .

 ءاطعلا :بيسلا مفإ .



 ليخبلا قُذِص اذّيحو » اًريجلا بنك يفر ال

 ًاتايبأ هيلإ بتكف هايإ اهدعو ةّدع يف بهو نب َنسحلا ىئ يئاطلا ٌبيبح أطبتسا

 :هيلإ بتكو مهرد فلأب هيلإ ثعبف ؛ اهب هلجعتسي

 ٍلبيقي ملُهَتْرَخَأ ولو ًالق انّرب ُلجاع كاتأف اتْلَجْعَأ

 ٍلعقت ملاننأك نحن نوكنو لأْنَي مل ْنِمَك ْنكو َليلقلا ذُحِف

 :يدهملا دنع بأد نبا

 نبا هدنعو يدهملا نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد : يعازخلا كلام نب كلملا دبع لاقو

 :خامشلا لوق دشني وهو بأد
 ا") حضنَم ريغ اصعلاب ءاوش ٌّرُجَي
 يلوم ري رنايتفلا نم ٌمرَك

 جَّجملا يِمَكلا سأر يف برضَيو 2هنانس يوُرُيو ئزيشلا ةيرمُي ىتف

 عراب يحلا توبي يف الو ةشيعم يندأب يضاّرلاب سْيل ىتف

 ريمأ اي اهتلن كب :تلقف . سابعلا ابأ كتفص هذه :لاقو لإ هسأر يدهملا عفرف
 لءومسلا لوق هتدشنأف . يندشنأف :لاق . نينمؤملا

 هصيمق رافّسلا دق دق ثعشأو

 ىنباجأف ىنبان ام ىلإ َتْوَعَد

 ليمج ِهيِدَْرَي ءادر لكف هّضْع مْوللا نم سندي مل كرما اذإ

 اهَمْيِض سفنلا ىلع لمْحَي ملوه ْنإو
 ًاعفاي ةءورملا ةتّيعأ كرملا اذإ

 انّدادع َليلق انأ اَنّرِبَعَت

 انراجو ليلق اَنأ انّروض امو
 جوعا < كج 98 5 ىلا هو
 ةنس لتتقلا ىرب دل سانا نحو

0) 
 ليبَس ءانثلا نَّسُح ىلإ سْيِلف
 لِيقَت هيلع َالْهَك اهُبَلُطمف
 ليلق ًماركلا َّنِإ اه تلق

 ليلَذ نيرثكألا ٌراجو ْريِرَع

 00َلولَسو ٌرماع ُهَنأر ام اذإ

 هد

 .رفسلا يأ :رافسلاو هذم نم لّجري مل يذلا رابغلا ريثكلا رعشلا بحاص : تعشألا )١(

 . ةءورملا صقانلاو ليخبلا :جّلزملا (؟)
 . عاصقلا هنم ذختت ٌدوسأ بشخ :ىزيشلا ()

 .راعلا :ةّبسلا (1) .ًاباش :ًاعفاي (0) . ماظلا :ميضلا (1)
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 لوُطتف ْمهئاجآ ُهُمَرْكَِ, انل انلاجآ توملا بح ُبرتقُ
 ""ليتق ناك ثيح اّنم ّلّط الو هفنأ فتح ٌدِّيس اَنم تام امو
 ليست فوّّسلا رْيَغ ىلع تسْيلو اّسوفُت ٍفوّّسلا َدَح ىلع ليست
 لوقن نيح لوقلا َنوركنُي الو ْمهلْوق سانلا ىلع انئش ْنِإ ٌركننو

 "'لِخَب ٌدَمُي انيف الو ٌماهُك انباصن يف ام نزملا ءاك نحنف
 "'لولف نيعرادلا عارق نم اهب برغمو قرش لك يف انفايسأو

 «نينمؤملا ريمأ اي :تلق .كتجاح لس .متغلب اذهب ءسلجا .تنسحأ :لاقف
 ريمأ اي :تلقف .تدعو اذإ لع معن :لاق . يلهأ نم الجر نيثالث ءاطعلا يل بتكت

 ؟ةدعلا ىنعم ايف ؛لعفلا نع زجاح كنود سيلو ةردّقلا نم نكمتم كنإ «نينمؤملا

 :بأد نبا لاقف , دعوملا لضف يف ًامالك هنم ديري بأد نبأ ىلإ رظنف
 (نرَهْنُي بهتك فعلا يف َرْيخ ال ٌرَجَنُي دْغَوب لعفلا ةوالح
 :لاقو يدهملا كحضف

 نامّض ُهَمَدَقت اذإَُّن وكيام نسحأ لفغفلا

 : هينب يصوي بلهملل

 ًاَلَسُم حارو لجرلا مكيلع ادغ اذإ ءّْينَب اي :هينبل ةرفص يبأ نب بلهملا لاقو '

 . ايضاقت كلذب ىفكف

 ايضاقت ينم ويلستلاب كُبسحو يدّتغأو كيلع يميلستب حور

 :رخآ لاقو

 )١( ًارده همد بهذ :لطو شارفلا ىلع يأ :هفنأ فتح .
 دحلا ليلكلا :ماهكلا ميه .

 بودنلاو راثآلا :لولفلا ()

 . هباهتنال ةيتاوم ةصرف ناسنإلا نّيحتي يأ :زهني (4)

 ١م



 .ينارت نأو كارأ ْنأ كّيسحو يناشب يهجو ًاربَخُم كافك.

 يناكم ىرّيو يتجاح ُملْعيو يرمأ هينعي نمب ينَظ امو

 ,تقربأ دق كدعو باحس نإف دعب امأ :ناطلسلا لهأ ضعب ىلإ يباتعلا بتكو
 ش . مالسلاو . لطَمْلا للع نم ًاملاس اهلبو نكيلف

 نكيلف تقروأ دق كدعو ةرجش نإف دعب امأ :هدّعو لجر ىلإ ظحاجلا بتكو
 ظ - .مالسلاو . "0لْطَمْلا حئاوج نم ًاملاس اهم

 ٠ .:لبعدو رهاط نب هللا دبع

 بكر دقو ًاموي هل ىَّدّصَت هيلع لاط املف «مالغب البُعد رهاط نب هللا دبع َدَعَو

 ءرظنلا نسُحَت لو ءذخأملا تلهجو ,ءاضتقآلا تأسأ :لاق هآر |ملف . ةصاخلا باب ىلإ

 هنانعب ذخأف . ىلاعت هللا ءاش نإ لزنن ىتم ةبادلاو مالغلا كلف ؛ لضفلاب ىلوأ نحنو

 :هدشنأو لبعد

 ناسللا َدوُج كيتحار يف تيل ٍلُعف ريغ نم ناسللا َداوَج اي

 نارهم يف لالجلا اذ قَناف ًارارم تممّطل دق َنارّهم َنيع

 ٍناينِعلا يف فوطي ُهْعَدَت ال ًانيع َنارهُمِل غدف ًانّيع َتَرْع

 ظ . مالغلاب هل رمأو «هتباد نع هل لزنف :لاق

 :ةفيلخ نبا فلخو نابأ

 بتكف ,هيلع تأطبأو اهب هدعوف «ةيراج ديلولا نب َناَبَأ ةفيلخ نب فلخ لأسو

 : هيلا

 ماقُك ُهذنع ًالنامز مهن اهنأك ريمألا دنع يتجاح ىرأ

 ماجلب ٌمجْلُم عءايحلا قدصو هتيقل نإ هراك ْذِإ نم ٌرّصحأو

 ا"مانم لك دنع ىضَقُت ليلّلاب»و ٌةئيست ٌراهنلا ناك اذإ اهارأ

 )١( نمثلا ريخأت :ةأسنلا (؟) . دعولاب ءافولا مدع : لطملا .
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 مالكب ًاحصْفُم يح ِتّْبمْلا َنِم جرْخُم كنإف اهجرْخأ تبرايف
 يمايصو اهّدنع يتالص فّيكو اهتْيضَق ام اذإ يركش ام مّلْعتف

 ادذبأ ةجاح تشعام كّدنع الو كيلإ يل هلال مج ال

 اَدذَغ تلق خخ تقاس الإ اهب ٌرَسَأ ةجاح يف تْمج ام

 :هفلخأو ًادعو هدعو لجر ىلإ لبعد بتكو

 كيت مل هلا ضرأف يع ةقّيض هللا ضْرأ تبسحأ

 ا"! قَنَح ىلع ًافطو ينتئطوف ةرَقرقب ًاعقق ينتلعجو

 قّلْغ ىلع ًالفُق اب برضاف ًادبأ ةجاح َكتلأس اذإف

 يبل دا( ات نا ةعماجو ًالُغ يل ّدعأو

 ا كلاسجت ينّلدأ» .اهعّسْوأو اينّدلا َلوُطَأ ام

62) 

 :هبر دبع نبال

 : اب .ينلطمو ةفيحص يف ةدعب لإ بتك لجر يف انلوق نمو
 موتخَم م لهج ابا اهئاونع مولا. اهعباط ةفيحّص ضد

 مول ٌفيوُنَلو لطحملاو اهّيَط يف ُفْلُخلاو ال ىَدمْي
 م امد و

 موش ٍةُناَفْرِع نّمو سجر هبرق نمو سن ةهجو نم

 0 م 53
 روضاه فوجلا يف هزبخف هل افيض تب نإ مضتهت ل

 5 0 ظحلب وهف ةّقر نم ظاحلألا ُهُملَكَت

 عاف ن نم ذأ وه :ليلذلل لاقيو ..ةنيللا ةنئمطملا ضرألا :ةرقرقلاو ةأبكلا نم ةوخرلا ءاضيبلا : :عقفلا )١(

 . لجرألاب أطوي هنأل وأ ءهانتجا نم ىلع عنتمي ال هنأل  ةرقرقب

 00 1 . فنعلا ىلإ نيديلا عمجت اهنأل ,ديقلاو لغلا :ةعماجلا (؟)
 .لكأت :مدتأت :(0). .هحرجت :هملكت (8) ١ . .مفحلا ريثكلا :موضاحلا (؟)
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 :هيف تلقو

 تَمرَي دق بلقلا يف ٌسجاه هل دعو

 ينس ضيمو اهنم ِنَّرَغ ةعارب
 ةيرضت تنك ول ًارجَح تقداصف

 بِذَك نمو لْخُب نم ٌعيِص امنأك

 : هيف تلقو

 ٌباحّتلا هبرقأ نود اجر
 و ها

 هنع ٌريّصلا لكي فيوستو

 اسئي اذإ يجاّرلا ةحار اهثاونع

 (”اسَجَه ام لوط نم هب يردص اشحأ
 9 اسبتقُم كلا اهيلإ َتْدَدَم ىتح

 ""اسجبلا ال ىسوم اصعب ِهمْؤُل نم
 اسفَن اذو ًاحور هل كاذ ناكف

 بارسلا ممل ام لثم ٌدغعوو

 ”باسِح هل ٌموقي ام ٌلْطتو
 بالكلا اهعَّروَت دق ايندو

 حانمتسالا فيطل

 تحرشناو تقلطنا ابر سفنألاو ,حاجنلا ببس حانمتسآلا فيطل :ءاركحلا تلاق

 :رعاشلا لاق ابك ؛لئاسلا ”ءافجب تعنتماو تضبقناو «لاؤسلا فيطلب
 بلاحلا ءاَمَج هُْعَطَقَي ٌرّدلاك يدئاوف كنع َتَعَطَقف ىنتوفجو

 كايإو ءهيلإ بلطلا يف لمجأف ناطلس يذ ىلإ ةجاح تبلط نإ :يباتعلا لاقو
 هنم ذخأت الف ,كهجو ءام قيرُيو َكَضْرِع '"هلْكَي كحاحلإ َنإف ؛هيلع حاحلإلاو

 نامرحو..هجولا. ءام .قالخإ كيلع عمجي حاحلإلا لعلو ؛كنم ذخأي امل ًاضّرع

 . بلاطلاب فختسي ىتح هيلإ بولطملا لَم امبر هنإف ؛حاجنلا

 )١( آريس هب ثّدحت :سجهو .تلم :تمرب .

 اهئوضو اهضيمو نم سبق ًابلاط يأ :ًاسبتقم (؟) .

 ) )7.رجفت : سجينا

 . بعتي : لكيو .لطملا :قيوستلا (4)
 .حرجي :ملكي < (15) . دعبلاو ةقرافملا يهو ةافاجملا نم :ءافجلا (6)
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 لْخَب ىلعاحْمَس حاحلإلانمتلمح اًيرف ماركلا ديعاوم ّنأت

 ٍلْمِجأو تبلط ام نسحأب اهيف لج ةجاح بلاط تنك ْذإ

 لقتمب هتاجاح يف سيل نم ىَمُنلاو ةءورملا اخأ مركلا نإ

 :ديزي نباو ةصفح يبأ نبا ناورم نيب

 يدهملا دنع نم جراخ وهو ديزم نب ديزي تيقل :ةصفح يبأ نب ناورم لاقو

 ةئام اهنم تيب لكب ديرأ تايبأ ةثالث كيف تلق ينإ :هل تلقو هتّباد نانعب تذخأف

 :لوقأ تأشنأف ,كوبأ هلل تاه :لاق . فلأ

 أ"برعلا ةماغرض اي ةفيلخلا دعب 20برع نمو مجُع نم سانلا مزكأ اي
 بهذلاو ءاضيبلا ةضفلا ةفآ اي 26هبهنُتو هيطعت كلام تينفأ

 بجعلاب ءاجيملا يف كنع اربخأل اقطن ول فيسلا َّدَحو نانسلا ْنِإ

 :ةيمأ ينب نم رفنو كلملا دبع

 ريمأ اي :اولاقف «ناورم نب كلملا دبع ىلع ةيمأ ينب نم موق مدق :لاق ينئادملا

 «بيرقب "”َتْمَنو ,ديعب نم كانئثجو .ركنُي ال ام انّقحو ,فرعت نمم نحن ,نينمؤملا
 .. هلهأ نحنف انطعت اهمو

 :حلاص نب كلملا دبعو ديشرلا

 ةفالخلاب مأ ةصاخلاو ةبارقلاب كلأسأ :لاقف ديشرلا ىلع حلاص نب كلملا ٌدبع لحد
 يناسل نم قّلطأ نينمؤملا ريمأ اي كادي :لاق . ةصاخلاو ةبارقلاب لب :لاق ؟ ةماعلاو

 . هل لزجأو هاطعأف «ةلأسملاب

 .لصن :ثمن )١( .دسألا :ةماغرسضلا )١(

 فقدت



 ,'"ًارئاخ هآرف ءًاريثأ هدنع ناكو «ناورم نب كلملا دبع ىلع نايّبلا وبأ لخدو

 :لاق !نينمؤملا ريمأ اي فرشلا كيلإ وكشأ :لاق ؟ًارئاخ كلام «نايرلا ابأ اي :لاقف

 ام :كلملا دبع لاق .رَذْعُن الف رذتعتو هيلع ردقن ال ام لأسُت :لاق ؟كلذ فيك

 . اذكو اذك هوطعأ . ناّيرلا ابأ اي '"!ترَرَتْعاو تْحَبْمَتْسا ام ّنسحأ

 : يبعشلاو جاجحلا
 هيلإ بتكف « ”'هيلع لتعاف «ةجاح هلأسي جاجحلا ىلإ يِبعّشلا بتك :لاق يباتعلا

 . هتجاح ىضقف .نيتيرقلا مظع نباو نيقارعلا يلاو تنأو كّنْرَدَع ال هللاو : يبعّشلا
 . يفقثلا دوعسم نب ةورع همأل جاجحلا دج ناكو

 :ةرارز نباو ةيواعم

 يف :لاقف ةيواعم نينمؤملا ريمأ ىلع يبالكلا ةرارز نب زيزعلا دبع مدق :لاق يبتعلا
 ,راهنلا دعب ليللا يطتمأ «كيلع الإ ًاََّوَعُم دجأ ملف «كيلإ لاحّرلا بئاوذ ّرهأ لزأ ل

 اذإو «رذعي دهتجملاو « ىولب ينقوستو ءلمأ كيلإ يندوقي ,راثآلاب لهاجملا اناهسأو

 . كتلحار نع ططحا :لاقف . /ىنطَقَف كتغلب

 :زيركو بلهملا نب ديزي

 ءريمألا هللا حلصأ :لاقف بلهملا نب ديزي ىلع ثراحلا نب رفُر نب زيرُك لخدو

 وهو الإ ائيش ريخلا نم لعفت تسلو ,كيلع ناعتسُيو كب ناعتسُي نأ نم مظعأ تنأ

 :لاق . لعفت الأ بجعلا نكلو «لعفت نأ بجعلا الو ,هنم ٌربكأ تنأو كنع رْكصي

 اهتعفشو اهب كل ترمأ دق :لاق . تايد رْشَع يتريشع نع تلمح :لاق . كتجاح لس

 . اهلثمب

 )١( ًافيعض :ًارئاخ . )١( ةفورعم ًابلاط هاتأ :رتعا .

 )١( هلأس ام ةيبلت مدعل ًاللع هسفنل دجوأ يأ :هيلع لتعا

 ( 10ةنطاقو ةميقم : ىنْطقف (ه) .رثألاو ةمالعلا : مساولاو «مّلعأ : مسأ .
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 :ةجاح لئاسو يئاطلا متاح

 موق نيبو ينيب تعقو اهنإ :لاقف يئاطلا متاح ىلإ لجر ىتأ :لاق هيبأ نع يبتعلا

 مه ٌبرف ينع اهلمحت نإف , ىلمأ تنكو يلام تّمدعف , ىلمأو يلام يف اهتلمتحاف ,تايد

 ملو.كموي ٌمذأ ل لئاح كلذ نود لاح نإو .هّتيضق نيدو « هتيفك َمَعو ,هتجرف دق

 . هنع اهلمحف . كدغ نم َسأيأ

 :لئاسو يرسقلا دلاخ

 تلأس دقل :هل لاقف «هيلع لتعاف ,ةجاح يرسقلا ًادلاخ لجر لأس :لاق ىنئادملا

 هدنع كل نم بحت كتيأر :لاق ؟كلذ ىلإ كاعد امو :لاق . ةجاح ريغ نم ريمألا

 . هتاكم ىندأو هابحو هلصوف . ةدوم لبحب كنم قّلعتأ نأ تدرأف ؛ءالّب ْنْسُح

 :يرجه لاو روصنم ا

 نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءروصنملا ىلع ّيرجملا ركب وبأ لخد :لاق يعمصألا

 يل دّدشُي هللا لعل كسأر تلّبقف يل َتْنْذَأ ولف «ةكرب تيبلا ّلهأ متنأو ,"7يمف َضَعَن

 باهذ نم ىلع نوهأ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .ةزئاجلا نم وأ اهنم رتخا :لاق !هنم

 . ةزئاحب هل رمأو روصنملا كحضف . يمف يف ةّكاح ىقبت آلأ ةزئاجلا نم مهرد

 :هل راجو فلد وبأ

 عيب ىلإ جاتحا ىتح .حداف نيد ريبك همزل دادغبب فلد يبأل ًاراج نأ اوركذو

 :لاق . ةئامسمح يواست كراد ْنِإ :هل اولاقف ؛رانيد يفلأ مهأسف ءاهب هومواسف «هراد

 ال :هل لاقو هنيد ءاضقب رمأف ؛فلد ابأ غلبف !ةئامسحخو فلأب فلُد يبأ نم يراوجو

 ظ . انراوج نم لقتتنَت الو كرد ْعبَت

 )١( تقلقو هنانسأ تكّرحت يأ :يمف صغن .



 :ةأرماو دعس نب سيق

 .ناذرجلا ةلق كيلإ وكشأ :تلاقف ةدابع نب دعس نب سيق ىلع ةأرما تفقوو 0
 . ًانمسو ًارحلو ًاربْح اهتيب اهل اوألما ! ةيانكلا هذه نسحأ ام :لاق

 :نامسلا رهزأو روصنملا

 لخد اذإ ةيمأ ينب مايأ روصنملا رفعج وبأ ناك :لاق ينابيّشلا نع دمحأ نب مهاربإ

 تضفأ املف ,ثّدحملا نامسلا رهزأ ةقلح يف سلجي ناكف .ًارتتسم لخد ةرصبلا

 :لاق ؟رهزأ اي كتجاح ام: :هل لاقو .هبّرقو هب بّحرف ءرهزأ هيلع مدق هيلإ ةفالخلا

 '"' هلايعب ىنب ًادمج يبا نأ ول ديرأو ,مهرد فالآأ ةعبرأ يلعو «ةمدهتم يراد

 اهذخأف . ًابلاط انتأت الف ؛رهزأ اي كتجاح انيضق دق :لاقو ءقلأ رشع ىنثاب هلصوف

 :لاق ؟رهزأ اي كب ءاج ام :لاق رفعج وبأ هآر |ملف ,هاتأ ةنس دعب ناك املف . لحتراو
 تئج ام :لاق . ًابلاط تئج كنأ نينمؤملا ريمأ دّلَخ يف عقي هنإ :لاق . ًالسم كتئج

 . [لسم الو ًابلاط انتأت الف بهذاو ءّافلأ رشع ىنثاب كل انرمأ دق :لاق . السم الإ

 تيتأ :لاق ؟رهزأ اي كب ءاج ام :لاقف ,هاتأ ةنس دعب ناك (لف ؛ىضمو اهذخأف

 دق :لاق . ًادئاع الإ تئج ام :لاق . ًابلاط تئج كنأ يدلخ يف عقي هنإ :لاق «ًادئاع

 اهذخأف . ادئاع الو السم الو ًابلاط انتأت الف بهذآو .ًافلأ رشع ىنثاب كل انرمأ

 تنك اعد :لاق ؟رهزأ اي كب ءاج ام :هل لاقف «لبقأ ةنسلا تضم الف ؛فرصناو

 ءاعد هنإ :لاقو رفعج وبأ كحضف . هبتكأل تئج ,نينمؤملا ريمأ اي هب وعدت كعمسأ

 كل انرمأ دقو « يل بجتسي ماف كارأ الأ هب هللا توعد دق ينأ كلذو .باجتسُم ريغ

 . ةليح لا كيف ينتّيغأ دقف «تئش ىتم لاعتو ًافلأ رشع ىنئاب

 :يبارعأو بلهملا نبا

 ىلع :لاق .عمتساف كتحدم ينإ .هل لاقف بلهملا نب دواد ىلإ يبارعأ لبقأ

 نإو «كانمكح تنسحأ نإف «لُق :لاقف ,جرخو هفيس دّلقتو هتبب لخد مث ! "كلر

 . لّجعتت ال كلهم ىلع :كلسر ىلع (؟) . اهب جّوزتو هتجوز ىلع لخد يأ : هلايعب ىنب 1(
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 ؛لوقي أشنأف ! كانلتق تأسأ

 رقفلاو ٍسوبلاو يشخملا ثدَحلا نم 0 هنيمي دوجو دوادب تم
 7 ير هب تدَدَش ْذِ ناّثدحلا نم“ ةَوْسَن دوادب ىئثخأ هل تحبصأف

 ركب يبأ لذَعو ناهلَس مكحو ٍفُسوي ٌةروصو ناقل مك هل
 ”ردقلا ةلْيل نم ٌناطيشلا َقَرْفَي اك هّقك دوُج نم لاومألا قرت ىتف
 ىلع لب :لاق . يردق ىلع تئش نإو .كردق ىلع تئش نإف ؛كانمكح دق :لاقف

 :لاق ؟ريمألا ردق ىلع تمكتحا اله :هؤاسلج هل لاقف ءافلأ نيسمخ هاطعأف . يردق
 رمأو . كرعش يف كنم ٌرعشأ هذه يف تنأ :دواد هل لاق !هردقب يفي ام هلام يف كي مل
 . هاطعأ ام لثمب هل

 :يلصوملا قاحسإو ديشرلا
 لصوملا ميهاربإ نب قاحسإ هيلع لخد ذإ ديشرلا دنع تنك :لاق يعمصألا

 :هدشنأف

 ليبس َنيرٌّمأت ام ىلإ سيلف يرصقا ا تلق لخُبلاب ٍةرمآو
 ٌليق َنيمَلْعَت دق اك يلامو ًالُّمِجَت نيرثكملا لاعَف يللاَعف
 ليج َنينمؤملا ريمأ يأرو ىنغلا ُمَرَحَأ وأ َرقفلا فاخأ فيكف

 لقأو .اهوصف ْنّيَبَأو اهطوصأ نسحأ ام !اهب انيتأت تايبأ ٌّرَد هلل : ديشرلا هل لاقف
 :لاق !ادحاو امههرد اهنم تذخأ ال هللاو :لاق . افلأ نيرشع هطعأ مالغ اي !اهوضف
 نيعبرأ هوطعأ :لاق !يرعش نم ٌريخ نينمؤملا ريمأ اي هللاو كمالك نأل :لاق ؟ملو
 . ينم كولملا مهاردل دّيصأ هنأ هللاو تملعف : يعمصألا لاق . افلأ

 يس سلسل أ أتآآأ

 . ةوفجلاو ةبيصم ا : ةوبنلا 1(

 . قرفلا نم .فاخت :قرفت (؟١)

 الكوب



 :ةينم نبا ديزو ةيواعم

 نب يلعي وخأ وهو ( ةيواعم ىلع ةرصبلا نم ةينم نب ديز مدق :لاق هيبأ نع يبتعلا

 لهأ سأرو «بورحلا كلت يلوتمو ءاهنع هللا يضر ةشئاع لمج . لمجلا بحاص ةينُم

 ,هنيد اكش ةيواعم ىلع لخد املف ؛نايفس يبأ نب ةبتع دنع ىلعي ةنبا تناكو ؛ةرصبلا

 مث ,ىرخأ ًافلأ نيثالث لمجلا مويلو :لاق ىّلو (ملف . افلأ نيثالث هطعأ ءبعك اي :لاقف

 كيلإ ترس يفإ :لاقف .رصم هيلع مدقف - ةبتُع ينعي - كرهصب ْقَحْلا :هل لاق

 بارسلا ٍجَجُل يف ضوخأو هّرَم ليللا ةيدرأ سبلأ , '!فلاتملا هيف ضوخأ ,نيرهش

 دعب «مَْل نيد نمو . مِطَق رهد نم ًابراهو «ءكب نظلا نسُح نم ")رَقوُم . ىرخأ
 مث انب مكطلخو «ىنغ مراعأ رهدلا نإ :ةبتع لاقف . نيدساحلا فونأ هب انْعَدَج ّىنغ

 كديو يدي عفار انأو .هعم ةَعْيض ال ام انم مكل ىقبأ دقو .هذخأ هنكمأ ام درتسا

 . ةيواعم هاطعأ اك ًافلأ نيتس هاطعأف هللا ديب

 :ناساس وبأو ديوس نبا

 يبأ مدعأ :فوجنُم نب ديوس نب ىلع نب هللا دبع لاق :لاق ينابيشلا مهاربإ

 وكشي وه انيبف . الئاط اهب بصي مف ناسارخ ىلإ جرخف , ”ضققنأو ةرصبلاب ًةمادعإ

 نيضُح ناساس ابأ ىتأف « مهب بهذف هتلغبو هتوسك ىلع هٌمالغ ادعذإ , هيلع ءايشألا رّرعت
 لمحي نمم كّمع ام ,يخأ نب اي هللاو :هل لاقف «هلاح هيلإ اكشف يشاقرلا رذنملا نبا

 ضما :لاق مث ءاهايإ ينسبلأف ةنسح ةوسكب اعدف . كل لاتحأ نأ يلعلو ,كّلماحم

 بجاحلا جرخ نأ ثبلأ ملف «بابلاب ينكرتو لخدف .ناسارخ ىلاو باب ىتأف . انب

 «هبناج ىلإ شارف ىلع نيضُح اذإف «يلاولا ىلإ تلخدف ؟ديوُس نب يلع يأ :لاقف

 يلع اذه ءريمألا هللا حلصأ :لاقف نيضُح هيلع لبقأ مث لع ةرف يلاولا ىلع تملسف

 . كالهو سفنلل ّفلت هيف ام يأ :فلاتملا (1)

 . هريغو لام نم ءيش هيدل قبي مل يأ :ضفنأو (1)
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 الام سانلا رثكأو ءاطوهك ديس نباو لئاو نب ركب نايتف ديس فوجنُم نب ديوسنبا

 ىلإ يب لّمجت دقو ءالام لئاو نب ٌركب هب تكلم عضوم لك يفو ةرصبلاب ًارضاح
 هبكارمو هلام يف كدي َدْمت نأ كلأسي هنإف :لاق . ةيضقم يه :لاق . ةجاح يف ريمألا

 دقف :لاق . هتدايزب ىلوأ نحن هب كلذ لعفأ ال هللاو ال :لاق . تببحأ ام ىلإ هحالسو

 ' نإ :لاق . ةرصبلاب كجئاوح هلّمحت نأ كلأسي وهف ءاهتهرك ْذِإ هذه نم كانيفعأ
 بحن انإف ؛انم ةنوعم لوبق يف همّدكت نأ كلأسأ نكلو .ةقث اهيف وهف ةجاح تناك

 درت آلأ كيلع تمزع ,نسحلا ابأ اي :لاقف لع لبقأف . انرّثأ نم هلثم ىلع ىَرُي يأ
 (لف «قيقرو ًاسكو باودو لامب يل اعدف :لاق . تكسف .هب كمركأ ًائيش كّمع ىلع

 :لاق . طق اهلثم ىلع تفقو ام ةطخ ىلع ىنتفقوأ دقل .ناساس ابأ :تلق تجرخ

 "رارغ كل اوملع نإ سانلا نإ ؛كنم سانلاب ملعأ كّمعف « يخأ نب اي كيلإ بهذا
 . كرقف عم كيلع اودعت ًاريقف كوملعي نإو ىرخأ كل '"ااَوَتَح لام نم

 :ةمالد وبأو يدهملا

 ةطيرخ طيخي لعجو جارّسلا دقوأف ءاليل ةنبا ةمالد يبأل دلو :لاق ينابيشلا ميهاربإ

 ال ناكو ,هيلع نذأتساف يدهملا ىلإ اهب ادغو هعباصأ نيب اهاوط حبصأ |ملف ,ققش نم

 :هدشنأف . هيلع بجحي

 ٍساّبع لآ اي اودٌّعَقا ليقل ُموق  مّرَك نم سمشلا قوف ُدْعقي ناك ول
 سانلا مَركأ متنأف ءامسلا ىلإ جرد يف سمشلا عاعش نم اوقترآ مم

 يل تدلو :لاق ؟انيلإ كب ادغ يذلا امف .ةمالد ابأ هللاو تنسحأ :يدهملا هل لاق

 :تلق معن :لاق ؟ ارعش اهيف تلق لهف :لاق . نينمؤملا ريمأ اي ةيراج

 ٌيكحلا ُنإقل كلْنْكَي لو ىنيع ّمأ يرم كتَدتو ف

 لل اال بأ, اهتاََتآ ىلإ ووَس ّمَأ كّمضَت دق (
 دق نكلو

 . ريبكلا سيكلا :ةرارغلا 00

 هلاهأ : بارتلا اثحو اوعمجو اوطعأ :اوثح '(؟)

 . هنم ةدالقلا عضوم وأ ردصلا يهو ,ةّبل عمج : تابللا (ع)

 انيلحا



 المت :لاق ؟ ةمالد ابأ اهتيبرت يف هب كنيعأ نأ ديرت مف :لاقو يدهملا كحضف لاق

 نأ ىسع امو :يدهملا لاقف . هيعبصإ نيب ةطيرخلاب هيلإ راشأو .نينمؤملا ريمأ اي هذه
 ترش املف ءالام ألمت نأ رمأف . ريثكلاب عنقي مل ليلقلاب عنقي مل نم :لاق ؟هذه لمحت

 . مهرد فالآ ةعبرأ اهيف لخدف ,رادلا نحص مهيلع تذخأ

 ىلإ هب يتأف ,ناركس وهو هب ذخأف ,")اجاس ةمالد ابأ اسك دق يدهملا ناكو

 ضعب يف ناك (ملف ؛جاجدلا تيب يف سبحي نأو هيلع جاسلا قيزمتب رمأف ؛يدهملا
 !تيبلا بحاص اي :حاص «جاجّدلا نيب هسفن ىأرو هركس نم ةمالد وبأ احصو ليللا

 ؟ جاجّدلا عم ينلخدأ نم !كَّلّيو :لاق ؟ هللا وّدع اي كلام :لاق ,ناجسلا هل باجتساف

 كجاس قيزمتب رمأف ءناركس تنأو نينمؤملا ريمأ كب يتأ !ةثيبخلا كلامعأ :لاق
 ينئيجتو اجارس يل دقوت نأ ىلع ردقت َوأ !كليو :هل لاق . جاجّدلا عم كسّبحو

 :يدهملا ىلإ ةمالُد وبأ بتكف ؛قروو ةاودب هاتأف . اذه "ايل كلو قروو ةاودب

 جازملا ةيفاص ةابّهص نمأ

 اهيهتشتو سوفنلا اه شه
 ىتح هللا رنب تخبط دقو

 يسفن كلئدف نينمؤملا َريمأ
 بنش ريغب نوجسلا ىلإ ٌداقأ

 يدجو نال تسبح مهعم ولو

 كيد َنهب ْفيطُي تاجاجت
 يبوئنذ ٍنرَبْحُت تناك دقو

 ارش تبلبقال نإو يأ ىلع

 جارّسلا بل اهعاعش نأك

 جاجُيلا يف قرقرت َتْرَرَب اذإ
 ا"اجاضتلا فطُتلا نم تراص دقل

 يجاس تقرخو ينتسبح مالع
 جارخلا لامع ضعب يتناك
 جاجتلا عم تسبح يتكلو
 يجاني اذإ حايّصلاب يداي

 يجان ٌريغ كباذع نسم ينأب

 يجار ٌرثلا كاذ دعب كرِثخ

 هقالطإب رمأ اهأرق |ملف «ناّجسلا هيلإ اهلصوأف .نينمؤملا ريمأ ىلإ اهلصوأ لاق من

 .رضخألا وأ دوسألا ناسليطلا :جاسلا )١(

 . رثك وأ لق يفاصلا ءاملا :ةفطُتلا (8) 2 .ةمينغلا :بلسللا (؟)

 قرح



 . نينمؤملا ريمأ اي جاجدلا عم :لاق ؟ةمالُد ابأ ةليللا تب نيأ :هل لاقف ,هيلع هلخدأو
 رمأو يدهملا كحضف . تُحبصأ ىتح نهعم ىقاقأ تنك :لاق ؟ عنصت تنك |مف :لاق
 . ةفيرش ةوسك هيلع علخو « ةليزج ةلصب هل

 :ىسوم نب ىسيعو ةمالد يبأ نيب

 : تايبألا هذه اهيف ةعقُر ةفوكلا يلاو وهو ىسوم نب ىسيع ىلإ ةمالُد وبأ بتكو
 مالس لقف ّريمألا تئج اذإ

 ريغ يلف كاذ دعب اًمأف
 يراد بابل تملع ام ٌمورَل
 ىّرخأ فصنو يلع ٌةقم هل

 نكلو اهب تئفتنا ام ٌمهارد

 ينولأسي ةريشعلاب ينوتآ

 محّرلا هللا ةمححرو كليالع

 ميغ نم حبق راصنألا نم
 0١ ِمقّرلا باحصأ بلكلا َموُرن
 ميدِقَتلَص يف فّضنلا فصنو
 مت ينب حوش اب تللصو
 مئللااب ةريشعلا يف كا ملو

 . مهرد فلأ ةئامب هيلإ ثعبف :لاق

 :ةمالد وبأو فلد وبأ

 هسرف نانعب ذخأف «قارعلا يلاو وهو هل داصم يف فلُد ابأ ةمالذ وبأ يقلو
 :هدشنأو

 ٍرْفَو وُذ تنأو قارعلا ىَرُقِب الاس َكنيأر ْنِئل َتْفْلَح ينإ
 "يرشح ًامارد َنآلْمَتلو دَّنَحُم ّينلا ِلَع نِيلّصَتل
 هللا ءاش نإ عجرن اًملف مهاردلا امأو . ِهََِع معنف ينلا ىلع ةالصلا اَمأ :لاقف

 ىتح هرجح يف تّبَصو هل اهفلتساف . اهنيب قرْفَت ال . كادف تلعُج :هل لاق . ىلاعت
 . هتلقنا

 وه :ليقو ,باتكلا وه :ليقف .ةفلتخم لاوقأ مقرلا ىنعم يفو .فهكلا باحصأ :مقرلا باحصأ )١(
 . يداولا وه وأ ةيرقلا وه وأ ةاودلا وه وأ ,مهؤامسأ هيف تبتك

 . يبضح : يرجح (؟0



 :يدهملاو ةمالد وبأ

 ةمالُد ابأ ينْلَس :هل لاقف ءاهب بجعأ ًاتايبأ هدشنأف «يدهملا ىلع ةمالُد وبأ لخدو

 انرمأ دق :لاق . هب داطصأ نينمؤملا ريمأ اي ّبلَك :لاقف . تكش تئش ام طرفأو مكتحأو

 اي لع لجعت ال : لاق ؟كتينمأ تهتنا انهاه ىلإو ,كتمه تغلب انهاهو ءبلكب كل

 :لاق . بلكلا دوقي ُمالغ :لاق ؟كيلع يقب امو :لاق . لع ىقب هنإف ,نينمؤملا ريمأ

 رادو :لاق . ديصلا خبطي مداخو :لاق . ديّصلا خبطَي مداخو :لاق . بلّكلا دوقي مالغو

 . اهيلإ يوأت ةءراجو 0 اهيلا يوأن ةيراجو :لاق . اهنكست رادو :لاق . اهنكست

 بيرج يفلأو ةرماع ' !بيرج - يفلأ كانعطقأ دق :لاق . شاعملا نآلا يقب دق : :لاق

 ريمأ عطقأ انأ :لاق .رُمْعَت ال يتلا :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ةرماغلا امو :لاق .

 نذأيف .لاق .ةرماع كل اهلك هتلعج دق لاق .دسأ يب قاف م اف يسخ نول

 ىلع ٌرسيأ ًائيش ينتعنم ام :لاق . اهعدف هذه امأ :لاق ؟هدي ليبقت يف نينمؤملا ريمأ يل

 ْ . هنم ًادقف يدلو ّمأ

 :روصنملاو ةمالد وبأ

 دق ناكو «ةليوط ةوسنلق هيلعو ًاموي روصنملا رفعج يبأ ىلع ةمالُد وبأ لخدو

 :لجرلا يفتك نيب بوتكم اهيلع ؛عيرارد سبلب مهذخأو اهسابلب هّياحصأ ذخأ
 , مهطاسوأ ىلع فويسلا قيلعتب مهرمأو "”علعلا ُعيِمَّسلا َوُهو هللا ُمُهَكيفُكَيِسفل

 رشب :لاق ؟ةمالُد ابأ تحبصأ فيك :هل لاقف «ّيَرلا كلذ يف ةمالُد وبأ هيلع لخدف

 مب نمل ريمأ اي كّنظ امو :لاق . كليو ؟كلذ فيك :لاق . نينمؤملا ريمأ اي لاح

 :لاق ؟هرهظ ءارو هللا باتك ذَبَت دقو .هتسا ىلع ةفيسو ءهطسو يف ههجو حبصأ

 . ةلصب ةمالُد يبأل رمأو «كلذ رييغتب رمأو رفعج وبأ كحضف

 )١( عارذ فالآ ةرشع ليقو «عارذ ةئاتسو فالآ ةثالث :بيرجلا .

 )١؟١( ةيآلا ةرقبلا ةروس /ا"١ .

 اضرخر



 :ًاضيأ روصنم او وه

 :تايبألا هذه اهيف ةعقر روصنم نب سابعلا ىلإ ةمالُد وبأ لصوأو

 فقت مل رمدلا ّيأو رايدلاب فق
 ةلزنم لالّطأ يف َكُفوُقُو امو

 ةيراجب اقوغشم تحّبصأ تنك نإ

 م للا آلإ كُديِرَي الو

 دسأ ينب نم خبش ٌةلاقم يذه

 ةبتاك رصملا يراوج نم اهّطْحَت

 ٌةَيتاشو ًافّيص تفلتخا (ّلاطو

 ٍفَسَأ نم

 تألتمأو ناَيْدّثلا ىوتسا ام اذإ ىتح

 هدِجْسَم َوْحخ ىّشَمَتِ ىَتفلا ا انيب

 امَرَصْبَأَف اهنم ٌةَرظَن ُهل تناح

 بّرتلا يف َّرَحَف
 مهئامب ًاجاوقأ ٌموَقلا ةءاجو

 هعماسُم يف ٍنارقب اوُسَوسَوَف

 ةيراج ّبُح ْنم هنكلو «ًائيش ...
 مهل تلق ترصبأ ام ٌرْيَلا كل اولاق

 مل ةبوجْخَت ةيراج ُتْرصبأ
 ُهْرُجَأي ُهللاو ُمُكّيَأ :تلقف

 ذئتاَدَغ يردي ام

 فجنلاو لْهّسلا نيب َلزانم ىلع
 . !9ففلكلاكبلق يفت ثدحتسا يذلا الول

 فش نم كيفشي ال كرو الف

 ""'فسألا ىلع ٍرْبِص نِم كبلقل لهف
 فُّحّصلا يف سبل ىلإ َمالّسلا يدهُي
 فنلألاو ماللا يف تبرض املاط دق

 فتكلاو حّوللاِب اهمَلَعُم ىلإ
 "”فرقلاو فارسإلا ىلع َتَيِخو اهنم
 فدّسصلا رد ٍرَحَْبب ُناصَت هك

 (©ى دّسلاب َحّبّصلا ةالصل ًاردابُم

 ِفَرُشلا نم اهُيفِجس نيب َةَّلطُم

 ٍفِضَكَ ريغ وأ ًافْشَكْنُم َّرَخَأ

 ا" فّطّتلاب ّىشْعلا لُجرلا اوُحَضْنَيل

 . فَي مل ناسنإلاو نجلا نم ًافوخ

 فرش ىلع توم نم حبصأو نأ
 فلَخ ينب نم ينتدّصقأ ٌةّبنِج
 فرصا يذ رصقلا يلاعأ نم مط

 يفّعض ىلإ ينم ُهَنَوُف ريعب

 فلخلاب ًماوقألا َعَدَخ الاط دق

 0 ا

 )١( قشاعلا :فلكلا .

 )١( .ةمهتلا :فرقلا (8) .ةّلعلاو ضرملا :لَعلا
 ) )4ةملظلا هو ةفدس عمج :فدّسلا .

 . رثك وأ لق يفاصلا ءاملا وهو ,ةفطن عج :فطُتلا 0(

 نسا



 ادذفف رّمْحَأ يملأ يل اهاتباف

 ينمشلتو ًاروط اهمثلأ ُتِفف

 هب فيلكو « دن يلع قح كاذو

 9 لابأ م ٌدوهش كاذ نيبو

 يفك لع ٠١ اهاقلأف 00

 "تكل يذ : نارملاب ريئاندلا يخبي

 تفرط ف نيعلاو عا و قحلاو

 فشق يف مهلا كح ادت نو ْمُهَقَح َموقلا َتْيِضَق ينْلصت نإف

 يبأ مساو . ةيراجلا نمت هنع ىضقو اهفرظتسآو اهب بجعأ تايبألا سابعلا أرق ملف

 . دنز ةمالد

 :حلاص نب كلملا دبعو ىبحي نب رفعج

 يف نينمؤملا ريمأ تنذأتسآ يفإ : ًاموي ىبحي نب رفعج يل لاق :لاق يدهملا نب مهاربإ

 :تلق يدعاسم تنأ لهف «حّورتأو سانلا لاغشأ نم ّرِفَأو ّولخأ نأ تدرأو :ءاجحلا

 ّيلإ ركب :لاق . "”كتالاخم ُسَنآو كتدعاسمب سانلا دعسأ انأ «كادف هللا ينلعج

 دعاق وهو .هيدي نيب ةعمشلا تدجوف « يناثلا رجفلا دنع تيت تيتأف لاق . بارغلا روُكُب

 ىتأف ةماجحلا تقو ءاج ىتح ثيدحلا يف انضفأ مث انليصف لاق .داعيملل يبرظتني

 علخ انيديأ انلسغ املف ءانّمعّطف ٌماعط انيلإ مَّدُق مث ,ةدحاو ةعاس يف انمّجحف ماَجَحب

 ركذ هنإ مث ءانب رم موي رّسأب انللظو .'''قوُلَخلاب انخّمْضو «ةمدانملا بايث انيلع

 . بجاحلا يبسنف . هل نذأف ينامرهقلا كلملا دبع ءاج اذإ :لاقف «ءبجاحلا اعدف ةجاح

 . بجاحلا هل نذأف «هبدأو هردقو هّنسو هتلالج ىلع يمشاحلا حلاص نب كلملا ٌدبع ءاجو

 . هيف ناك ام هيلع صنتو ىيحي نب ٌرفعج كلذل ٌريغتف . كلملا دبع ٌةعلط الإ انعار ف
 « هتمامعو هداوسو هفيس هيلإ عفدف همالغ اعد ,ةلاحلا كلت ىلع هيلإ كلملا دبع رظن (ملف

 .ناتفك هل يذلا يأ :ففكلا يذ )١(

 . بهذلا نيعلا )١(
 . كاّيإو ةولخلا يأ :كتالاخم (©)

 . بيطلا :قولخلا (5)
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 ءاجف :لاق . مكسفنأب م ماص ام يل اوعنصأ :لاقو . سلجملا باب ىلع فقوو ءاج مث
 «ًاثالث برشف بارشلاب ءاج من . معطف ماعطلاب اعدو .ةمدانملا بايث هيلع حرطف مالغلا

 ديشرلا ناكو . حرفو رفعج هجو للهتن .طق هتبرش ام ءيش هنإف نع فْمِخُبل : لاق مث

 هللا ينلعج : ىبحي نب رفعج هل لاقه .هبلع ''' دجوو حلاص نب كلملا دبع ىلع بتع دق
 اهب طيحت وأ ,يتردقم اهغلبت ةجاح ن٠ لهف ,تدعسأو تلّوطتو تلضفت دق .كادف
 لع بتاع نينمؤملا ريمأ بلق نإ ىلب :لاق ؟تعنص امل ةأفاكم كل اهّيضقأف .يتمعن
 .رانيد فالآ ةعبرأ لع :لاق مث . نين»زملا ريمأ كنع يضر دق :لاق . ينع اضرلا ُهلسف
 نأ بحأ مهاربإ ينب راو :لاق . كيلا سَحأ نينمؤملا ريمأ لام نم نكلو .ةرضاح :لاق
 :لاق . ةشئاع نينمؤملا ريمأ هجّوز دق لاق . نينمؤملا ريمأ دالوأ نم رهصب هرهظ دش

 :لاق .رصم نينمؤملا ريمأ هآلو دق :لاق .هسأر ىلع ةيولألا قفخت نأ بحأو
 ريمأ ناذئتسآ ريغ نم جئاوحلا ءاضق ىلع همادقإ نم بجعن نحنو كلملا دبع فرصناو
 يعُد نأ ثبلن ملف ءرفعج لخدو ديشرلا باب ىلع انفقو دغلا نم ناك الف .نينمؤملا

 تلمحو حاكنلا دقعف .كلملا دبع نب مهاربإو نسحلا نب دمحو يضاقلا فسوي يبأب

 راشأف رفعج جرخو ..رصم ىلع مهاربإ لجس بتكو ؛كلملا دبع لزنم ىلإ ٌردبلا
 :لاقف ءانيلإ تفتلاف ؛هلوزتب انلزنو لزن .هفلخ نحنو هلزنم ىلإ راص (ملف ءانيلإ
 ريمأ ىلع تلخد امل ينإو .هرخآ ةفرعم متببحأف كلملا دبع رمأ لَوأب مكبولق تقلعت
 اف .هللاو نّسَحَأ :لوقي لعجف ؛اهلوأ نم ةصقلا تأدتباو هيدي نيب َتلَثَم نينمؤملا
 !تنسحأ :تنسحأ :كلذ يف لوقي لعجف هب هثبجأ ابو لأس امب هتربخأف ؟تعنص

 رصم ىلع ًايلاو ميهاربإ جرخو ٠

 :ةرساكألا نم كلم باب ىلع ةجاح وذ

 هيلإ لصي ال ًانيح هبابب ثكمف .ةرساكألا كولم نم كلم ىلع لجر مدقو
 :رطسأ ةعبرأ اهيفو ءهيلإ اهلصوأ ةعقر يف فطلتف

 . بضغلا يهو .ةدوجوملا نم : دجو )000
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 . كيلع ينامدقأ لمألاو رّضلا :لوألا رطسلا يف

 . ةبلاطملا ىلع ربص هعم نوكي ال رقفلا : يناثلا رطسلاو

 . ّودعلل ٌةتامشو ٌةنتف ةدئاف الب فارصنالا :ثلاثلا رطسلاو

 . ةحيرم ال امإو «ةرمثم معن امإف : عبارلا رطسلاو

 . امب هل رمأو لاقثم فلأب اهنم رطس لك تحت عّقو اهأرق [لف

 :رعاشو دلاخ نب ىبحي

 ءارعشلا نم لجر لخد دقو
 كمْرَي نب دلاخ نب ىبحي ىلع

 :هدشنأف

 ال لاقف ؟ٌرُخ تنأ له ىَدّتلا تلأس
 دلاخ نب هَل دبع وّدكلو

 دلاو دعب دلو نع يتراوت ٌةئاّرو لب ال لاق ًءارش تلقف

 . فالآ ةرشعب هل رمأف

 :يبارعأو يرسقلا دلاخ

 :هدشنأف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع ّيبارعأ لخدو

 "ةاوج تنأو فاع يننأ ىوس ةّلخل َكْرْرَأ م ينإ دِلاخأ

 داع تنأف يتأت اهَّبآف يتجاح رجألاو دمحلا َنْيِب دلاخأ

 :هبر دبع نباو دئاقلا سابعلا

 : هتدشنأف دئاقلا ساّبعلا يبأ ىلع تلخدو - ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ساعلا ابأ ُهدلقف ًافْيس سابلاو ىّدلل درج هللا
 ٍسايلا حور كيلإ ءاجّرلا ضبق 0 ههجو َمَّرُع َتْلَبَقَتْسا اذإ كلم

 )١( ريقفو مدعم :فاعو ةقادصلا : ةّلملا .

 نس



 ٍشافنألا نم يرجت ٌةَّبَحح» ٌةنيكس ءايحلا نم هيلع هجو
 سانلل ٌةَّبَحم هيلع ىقلأ ُةَدِبِع امو هللا بحأ اذإو

 هيدي نيب نم '' ةياَحس تذخأف . لع أكلتف ,ظلغلا ضعب اهيف ةجاح ةتلأس مث
 : ةهيدبلا ىلع اهيف تعقوف

 اهّرْدق كسفن َتْيطْعَأ اذإ ًارذع اهّرض ام يتجاح كدنع رض ام

 اهّيَيأو اهلهأ َمركأ تسلوأ اهلوطو دالبلا ضرع ىلإ رظنا
 اهّرْعَو يل تَلهَم كدوجب يتّقث يتجاح َرْعَوُي نأ كدوجل ىشاح
 اهّبُم بلاطملا نم َقوذي ىتح ٌدجام دماحملا َوْلْح يِّتَجَي ال

 . اهيلإ عراسو ةجاحلا ىضقف

 : ىبحي نبا هللا دبعو لكوتملا

 بتكف ,هربخ فّرعتي لكوتملا هيلإ لسرأف «ناويدلا نع ىبحي نب هللا دبع أطبأو
 ش : هلا

 نبّدلاو سالفإلا نيم نِاكم نم لياع
 نيذه لف ينَحو لفش يل نيذه يفف

 . رانيد فلأب هيلإ ثعبف

 :حنمتسمو ىبحي نب لضفلا

 2 بجاحلا هاتأف «ىبحي نب لضفلا سلجم يف ًامري تنك :لاق روصنم نب هللا دبع
 : :لاقف اهب ّتْمَي ادي هل نأ ٍمَعَرو نذإلا بلط يف رثكأ دق الجر بابلاب نإ : :لاقف

 سولجلاب هيلإ أموأف . نَّسحأف مّلسف « ةئيهلا ْثَر هجولا ليمج لجر لخدف . هلخذأ
 دق :هل لاق ؟كتجاح ام :هل لاق ,مالكلا هنكمأو قلطنا دق هنأ ملع (لف ؛سلجف

 . ساطرقلا :ةياحسلا (1)

 ؟؟ ال



 ةدالو : لاق ؟هب ْتْمَت يذلا امف لجأ : لاق !يتقاط فعضو «يتئيه ةثاثر اهب تبرعأ

 :لاق . كمسا نم قتشم مساو «كراوج نم وندي راوجو .«كتدالو نم برقت

 كُمَلع ام نكلو مسالا مسالا قفاوُي دقو .ءتلق امك نوكي نأ نكمي دقف راوجلا

 مالغ دلاخ نب ىبحيل ةليللا دلو هنإ ليق ينتعضو امل اهنأ يمأ ينتملعأ :لاق ؟ةدالولاب

 لضفلا مستف .كب ينقحلت نأ كمسال ًاماظعإ «ًالْيِضَف ينتمّسف ؛لضفلا ىَنْس

 راداملا اذه «تقدص :لاق .نوثالثو سمح :لاق ؟نينسلا نم كيلع ىتأ 7 5

 نع كعنم امف :لاق .هللا اهمحر تيفوت :لاق ؟كّمُأ تلعف ايف ءهيلع تبت تيتأ يذلا

 ةثادحو ةيّماع يف تناك اهنأل :كئاقلل يسفن ضرأ مل :لاق ؟ىضم اهف انب قوحُللا

 نم هطعأو ءًافلأ هينس نم ىضم ماع لكل هطعأ مالغ اي :لاق . كولملا ءاقل نع يندعقّت

 ةصاخو هناوخإ هب فاط دقو الإ رادلا نم جرخي ماف . هل حلصي ام انبكارمو انتوسك

 . هلها

 :داود يبأ نبا ىلإ بيبح نم

 : داوُد بأ نب دمحأ ىلإ يئاطلا سوأ نب بيبح بتكو

 ٍمَهَمُم ريغ كادف َتْلِعْج مهفاو ملم ريغ رملا تنأو معا

 ل ملام بْوتلاك المكتسم هِلوُت ملام ِفْرُحلا عانطصا نأ

 "مجم سيلو ُهَوَرَفَت طخلاك ةعينصب ْرَقَتْسُي مل ام ٌركشلاو

 مجلأف ٍلاعفلا مرك يف تجرسأ دقو راثكإ لوقلا يف يننفتو

 :ناسارخ بحاص نيسحلا نب رهاط يف يعازخلا يلع نب لبعد لاقو

 لئاتلاو ٌفّرُعلا هدنع نمو ٍنيتوعَدلاو نّيمَيلا اذ ايأ

 لياخ َحِرَطُم كبابب ّيقُم يتأ يلثل ىضّرنأ

 لمآلا لّماام ّلك نمو تادئاعلاو دولا نم ٌتِيضَر

 لفاحلا نيلجملا كلمض اذإ تِسو نسخ نية
 لقاع ٌلُجَر اذب ىضرَيأ كاوس نم اذب ىضرأ تنك امو

 )١( طوقنملا :مجعملا طخلا بحصيو راثي :رثتسي (؟) .ىشويو زرطي : ملعي .
 ضرك



 لفغاش لفش ةربدت ام نود يفف ْلغش بان نإو

 لحار دل يب قاض اذإ ٌوّرما ينإف ٌمالسلا كيلع
 :يبضو دايز نيب

 سانلا حبقأ وهو ًاحيبق الكأ لكأي ةّبض نم لجر ىلإ دايز رظن :لاق يعمصألا
 نهو ءًاهجو نهنم لجأ انأ تانب عبس :لاق ؟كلايع م .ةَبض اخأ اي :لاقف .ًاهجو
 ةدحاو لكلو هل اوضرفا !كلاؤس فطلأ ام !كرد هلل :لاقو دايز كحضف . ينم لَكآ
 :لوقي وهو يِبضلا جرخف . نهقازرأب نهو هل اولجعو « ًامداخو ةئام نهنم

 دايزل ًاخأ ْوأ ًادايز دانف  ىّدّتلاو ةحاّلا َداتْرُم تنك اذإ

 داو لك فورشملاب َنَض اذإ ةلام دمحلا ىلع يطْمُي ما َكْبِجُ
 "7ييدالتو ٌمكفورعَم نم َيفيرط اَنإو كيلع ينْنأ ال ل امو
 ال ينإ .ريمألا هللا حلصأ :لاق هيدي نيب لثم املف ,ةّقرلا ءارمأ ضعبب لبعد فقوو

 :ْنْعَم بحاص لاق امك لوقأ

 لوُمَم ِقَرِصْنم دنع ينإف يننأ كيلع نثتلخلا يأب

 لوقأ ام َقَدَصُي نمف يلع هاييض اط سيلو ىنسحلابأ
 لوُمَف ٍةَمْرْكَم لكل تنأو لأب ال تسلو ىرخألا مأ

 :لوقأ ينكلو

 لْرْجَملا داوجلا نم يادي ًارفص يرشاعَم تِبتأ اذإ لوقأ اذام

 ٍلُمْجَي ملهلامب يملا ّنَض ْلْقَأ نإو ْتْبَدك يناطغأ تلق نإ
 ٍلعفت ملام تلَعف لوقأ ْنَأ نم .العلاو مراكملاب ملعأ تنألو

 لأشأ ملْنِإو ٌمُهرِْحُم دب ال يتنإف .لوقأ ام كسفنل ٌرَبخاف
 . مهرد فالآ ةرشعب هل رمأو ! هللا كلتاق :هل لاق
 :لدبع نباو ناورم نب رشب

 ,ةفوكلا يلو امل ناورم نب رشبم نب كلملا دبع ىلع لدّبَع نبأ لخد :لاق يبتعلا
 . ثوروملاو بستكملا لاملا : دلاتلاو فيرطلا 0(



 :لاقف . اهصّصَق يف يل ْنَذَأف ايؤُر تيأر ينإ ءريمألا اهيأ :لاق مث ”نيطامسلا نيب دعقف

 ٠ :لاقف . لق

 اهُّمانأ لبق تنك ام ةعاس يف ٍدهَسُم موت حّبّصلا لبق تّيَفْغَأ

 "اهُمايق لع نَسَح ةَجولفَم ٍةديلّوب يِبَتْعُر كنأ تيأرف

 ا"اهُماجل ٌرِصَي ةّيجان ةابْهش ةلغبو نإ تلمح ةردببو
 اهنإف « ةلغبلا الإ يدنع وهف تبأر ءيش لك :ناورم نب رشب نب كلملا دبع هل لاق

 . تطلغ ين' آلإ ,ءامهد آلإ اهتيأر تنك نإ اثالث قلاط يتأرمآ :لاق . ؟!ةهراف ءاهد

 :نيطبلاو ينيمرألا يلع

 :هيلإ تبتكف ينيمرألا ىبحي نب يلع ىلع تمدق :لاق رعاشلا نيطبلا نع ينابيشلا

 ريناند يفك يفو فيصو لو ًاسرف بكار ينأ مونلا يف تيأر

 ٌريبعت مالحأللو ًارّيخ تيأر ٌةفرعمو قذح مهل ٌموق لاقف

 ريشابَتلا لأفلا يفو كاذ ريبعت 2 دحت ريمألا دنع ًادغ رّسف َكايؤُر

 ريسبت لعفلاب يل كلثم ّدنعو ًاحّرف ًارعشتْسُم ًارشْبَتسُم تجف

 مالحألا ليوأتب نحن امو مالحأ ثاغضأ)» :يباتك لفسأ يف يل عقوف :لاق

 . يمانم يف هتيأرو يتايبأ يف هتركذ ءيش لكب يل رمأ م (0)  نيملاعب

 : ٍليقعلا راشب لاقو

 ينيلوت كنمآل اب كِيلع ينثأ 2 نيطْقَي نب اي يرْعش َتْيل ىّتم ىتح
 نيطقُي نب اي ًارّيخ كازو ينع ةحلاص ُهللا كازَج تملَع اَمأ
 5 - 0 و 04 5 م 3 مع

 نيذلل نيدلا موي كديرأ الو اهتنيزو ايندلل كديرأ ىنأ

 )١( نيمصلا : نيطامسلا .

هس نوكت ثيحب ضعب نع اهضعب نائسألا دعابت وهو .جلفلا نم : :ةجولفم( ؟)
 اهّبحت ةفص يهو ,لّلختلا ةل

 برعلا .

 . ةيجافلاو مهاردلا نم ةّرصلا :ةردبلا (ع)

 . 8 ةيآلا فسوي ةروس (0) . لكألا ةديدشو ةيطشن : ةهرافلا (4)

 قر



 : ىنعملا اذه لثم يف رخآ لاقو

 ا"يبّالُجو يهأ يف كيرطأل ينإ سادرم مّرَقلا نب ايو ءالعلا نب اي

 سانلا نم يبختسأف لوقأ اهف ينيذكُت لاح يلو كيلع يئننأ
 ا” يسار اهدنع يلاح ءوس نم تأطأط دفّص نم كاطغأ ام : ليق اذإ ىتح

 ءارمألا نم ذخألا

 :ناطلسلا ةزئاج يف نامثعل

 ديمحلا دبع نع روت نب هللا دبع نع ,ناعمس نب ديزي نع دمع نب رفعج انثدح
 :لاقف «ناطلسلا ةزئاج نع نافع نب نامثع تلأس :لاق ,لالخلا يبأ نع .بهونبا
 . يكذ يرط محل

 :ةزئاجاو ةمركع

 ريَدَح نب نارمع نع .رمتعملا نع «ّيرماعلا دمم نب ىبحي نع ءدمح نب رفعج

 : لجرلا لاقف , ةقّرختم ةمامع هيلع لجرلا ىأرف «ةمركع ىلإ لجرو انأ تقلطنا :لاق

  ًائيش سانلا نم لبقن ال انإ :ةمركع لاق ؟اهنم ةماعب كيلإ ثعبن الأ .مئامع اندنع

 . ءارمألا نم لبقن امنإ
 :هتصيخو يرصبلا نسحلا

 يلصي مالعأ اه "”ةصيمَخ يرصبلا نسحلا ىلع تيأر :ناسح نب ماشه لاقو
 ٠ .كلملا دبع نب ةملسَم هيلإ اهادهأ ءاهيف

 . ةشبحلا بحاص يشاجنلا هيلإ |[مهادهأ نيدوسأ نيَفَح سبلي ُهنَِع ينلا ناكو
 . هريغو راتخملا لثم ,ةنتفلا لهأ اياده لبقي رمع نب هللا دبع ناك : عفان لاقو

 رائيد فلأب هل رمأف همزل ًانْيَد هيلإ اكشف ديشرلا نوراه ىلع سنأ نب كلام لخدو

 ديلا :مرقلا (1)
 . ناملع هل عبرم دوسأ ءاسك :ةصيمخلا عز . ءاطعلا : دفصلا 0(

 ضصيض



 لع راصف ادم ينبا تُجّوزو «نيئمؤملا ريمأ اي :لاق «مايقلل هيدي عضو املف .نّيَع

 . رانيد فلأ دمع هنبالو :لاق .رانيد ْفلأ هيف

 . دوزم يف هثراول اهكرتو كلام تام دقلف :لاق

 يف مثْح نب عيبرلا ناك :لاق ةحلط نب ىبحي نب قاحسإ ينثدح :يعمصألا لاقو

 يدون ءاطعلا رضح الف ؛نيفلأب هقحلأف ةيواعم يبأ هيف ماكف ءاطعلا نم ةئامو فلأ

 مَلَك : ًابوتكم همسا ىلع اودجوف اورظنف دعقف . نيفلأ يف :هل ليقف مَتْخ نب ٌعيبرلا

 . نيفلأب هقحلأف نينمؤملا َريمأ ةحلط نب ىبحي هيف

 ةبُجلا هذه ينم لبقت نأ ديرأ تنك .قاحسإ ابأ اي :مهدأ نب مهاربإل لجر لاقو

 يفإف :لاق . كنم اهلبقأ مل ًاريقف تنك نإو ,كنم اهّتلبق ًاينغ تنك نإ :لاق .ٌةوسُك

 :لاق ؟فالآ ةعبرأ اهنأ دوت تنأف :لاق .رانيد افلأ :لاق ؟كلام مكو :لاق . ينغ

 . كنم اهلبقأ ال ءريقف تنأف :لاق . معن

 مهنم ناكف ءاهقفلا ىلع مسقي لامب هللا ةدايزب فورعملا بلغألا نب مهاربإ رمأو

 هللا ةدايز لعجف «لبق نميف تارفلا نب ٌدسأ ناكف ,لبقي مل نم مهنمو لبق نم

 امنإ ءهيلع ال :لاقف تارفلا نب ّدسأ كلذ غلبف ,مهنم لبق نم لك ىلع ")ص مْنَي

 !ىىقب امع هلئاس هللاو انقوقح ضعب انذخأ

 وذ لاقف «هنولومتي ام فرشأ نم ناكو كولملا زئاوج ذخأب ُبرعلا ترخف دقو

 ممْأَم بْسَك الو تناك ةيدالو ٌهَثْثرو ثارُث نم يلام ناك امو
( -_ 

 "'مرضخ قدارّسلا بوُجحَم لك ىلإ ةلحر لك نم هللا ءاطع نكلو

 دل هنأب رخفيو ةماعلا نم هذخأب هبيعيو ةصفح يبأ نب ناورم وجهي رخآ لاقو

 :لاققف «كولملا نم الإ ذخأي

 )١( .بيعي :صمغي )١( مركلا :مرضخلا .

 قرفز



 اككئلوأو الؤه نم ةمّصَقُم نكت مو ,نينمؤملا ريمأ اياطع

 اكئادر يف َةرورّصَم اهب مؤقت ةَّطع الإ تبش ىّتح تل امو

 . مهنم ميَذَخ نب ديعس نإ : :لاقف ءارقفلا هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع ركذ

 . «نغأف تيطعأ اذإ »:لوقي هني هللا لوسر تعمس :لاقو «رانيد فلأ هاطعأف

 هل ليقف ؛مهنم ًالجر لضفو مهاطعأف برعلا نم دفو ِةدَم هللا لوسر ىلع مدقو
 . هيلع لايع موقلا ىلك :لاقف «كلذ قف

 سادرم نب سابعلاو مثلي لوسرلا

 . يميمتلا سباح نب َعرقألا ىطعأف . مهبولق ةفّلؤملا نينم- موي هِي يبنلا ىطعأو
 يملّسلا سادرم نب سابعلا ىطعأو .لبإلا نم ةئام . يرازفلا نصح نب ةنييعو

 : يهو اهايإ هدشنأو اهب هاتأف . ًاتايبأ لاقف «٠ هيلع كلذ قشف ؛ نيس

 عميقألاو ةنئبيع نيب د -بمبييبعلا بهو يبهت ُبهْذَيُأ

 ٍعّمَجَم يف سادرم ٍناقوُفي سباح الو نصح ناك الو

 عفرُي مل مولا ْعّضت نتو | مُهنم هيرما َرِبغ تنك امو
 . هاضرأ ىتح هاطعأف . سابعلا ناسل ينع عطقأ :لالبل ِهنَِع هللا لوسر لاقف

 :ةيمأ نب ناوفصو متم لوسرلا

 ضَمبأ ًاقلخ هللا قلَخ امو هَ هللا لوسر عم توزغ دقل :ةيمأ نب ناوفص لاقو
 ةيمأ نب ناوفص ناكو . هنم ّيلإ ّبحأ ًاقلخ هللا قلخ ام ىتح ينيطعي لاز اف هنم لإ
 . مهّبولق ةفّلؤملا نم

 ضرضنا



 ظ ةمعنلا ركش

 ركشلا نم مهنّلكو هتردق ردقب هدابع ىلع معنأ هللا نإ :لاق يمِيِمَتلا ناملُس

 . مهتقاط ردقب

 . كركش نم ىلع ٌمعنأو ,كيلع َمَعنأ نمل ٌركشآ :ةاروتلا يف بوتكم : اولاقو

 . اهيف ديزملا بجوي اهركشو ءاهاوز بجوُي ةمعنلا رفك :اولاقو

 . كتمعن قح كاَفو دقف كدمح نَم : اولاقو

 . «هرفك دقف هرتس نمو :هركش دقف ًافورعم رشّننَم :: ثيدحلا يف ءاجو
 هتركشل ةحلاص ادي لإ ىدسأ ّرصم َنوعرف نأ ول :سابع نب هللا دبع لاقو

 .ركشلاب كناسل لّطَيَلف ةأفاكملا نع كادي ْتَرصَق اذإ :اولاقو

 زع هللا لوقب كلذ ربتعآو ءركشلا نم لقأ ًائيش هّدابع ىلاعت هللا لحن ام : اولاقو

 . ""«روُكّشلا يِداَبع نم ليلقوإ : لجو

 :هنوركشي اوءاج موق يف يكمربلا ىميو يدقاولا
 , اه نإ :تلقف , يكمربلا دلاخ نب ىبحي ىلع تلخد :لاق يدقاولا حلاص نب دمع

 ءافورعم نوركشي ءالؤه .دمحه اي :لاقف .افورعم كل نوركشي اوءاج اموق انه

 . مهركش ركشب انل فيكف

 : اهرفكو ةمعنلا ركش يف متل يبنلل

 بيبح :بتك الإ اهرثأ هيلع ىأرف ةمعن هدبع ىلع هللا معنأ ام : مَع يبنلا لاقو
 ضيغب :بتك الإ هيلع اهّرثأ ري مف ةمعن هدبع ىلع هللا معنأ امو .هِمُعْنأل ًاكراش هللا

 . همعنأل ًارفاك هللا

 )١( ةيآلا أبس ةروس 1١ .
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 :زيزعلا دبع نب رمعو ةاطرأ نب يدع نيب

 ىمعتلا اهيف ترُثك .ضرأب ينإ :زيزعلا دبع نب رَمْع ىلإ ةاطرأ نب يدع بتكو
 يضر رمع هيلإ بتكف هنع فعضلاو ركشلا َةَلق نيملسملا نم يبق نم ىلع تفخ دقو
 ثكأ هوطعأ ام ناك الإ اهيلع هودمحف ةمعن موق ىلع معنُي مل ىلاعت هللا نإ :هنع هللا

 الاَقو الع َناَمْيلَسو َدْواَد اَنْيَتآ دقلو# :ىلاعت هللا لوقل كلذ ربتعاو .اوذخأ امم
 . ناملسو ٌدواد يتوأ امم لضفأ ةمعن يأف . "هلل ُدْمَحْلا

 :بانج نبال تايبأ يف ةشئاعد يَ نم يبنلا نيب

 : بانج نب ريهز تايبأ دشنت اهنع هللا يضر ةشئاع هيَ اع يبنلا عمسو

 هفعَض كب َرُحي ال َكَفيعَض عفرإ

 ْنَم ّنِإف كيلع ىنثُي وأ كيزْجَي

 ""ىَتَج ام ٌبقاوع ُهَكردْتف ًاموي

 ىَرَج ْنمك تلعف امب كيلع ىننأ
 ركشَي ال نَم هللا َّركش ال .ةشئاع اي قدص :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف

 . سانلا

 : يشايرلا يفدشنأ :لاق ينشخلا
 ُهَلْمُأ ريخلا ىلع ٌرْكشأ م انأ اذإ م:

 همساب ّدّشلاو ريخلا تْفَرَع ميفف

 :ركشلا يف يندشنأو

 يتّينَم تّحارَت ام ًارَمَع ٌركشأس

 هقيدص نع ىمغلا بوجحم ريغ ىتف

 ("اَمّمَدملا ّمئللا َسْبجْلا مُمْذَأ ِط
 اَمفلاو عماسملا هللا ل قو

 تلا اذإ ىركشلا رم ال ِتَلَج يه نإو نمت مل يدابأ
 اهئاكم ىَنْطَي ثيح نم يلَخ ىأر "تّلجت ىتح هينيع ىذق تناكف

 )١( ةيآلا لمنلا ةروس ١6 .

 )*( ليخبلا نابجلا :سبجلا .

 . ىذأ نم نيعلا يف طقسي ام :ىذقلا (5)

 .عجري ال ريال )١(

 ضرع



 ماثللا ةرثك يف ماركلا ةلق

 . ةلحار اهيف دجَت داكت ال ةئام لباك سانلا : : تلم ينلا لاق

 يف ةرغلاك مائللا يف ماركلا :ءاكحلا تلاقو

 :رعاشلا لاقو

 طبيرق اهترثكب ينرخافت

 ًاخارف اهُرَتكأ رْيَّطلا تاب

 :لأومسلا لاقو

 انديدع ليلق اَنأ اَنرْيَعُت

 انراجو ليلق اَنأ انّرض امو

 :بيبح لاقو

 ُهَلانن ّيرك الو ُنوكن دقلو

 : مزاح يبأ نبا لاقو

 ًايرك ىف تُحَدَم ول :اولاقو

 ًالوح َنوسح يب ّرَّمو ْتْوَلَب

 ريخ مول ٌدَعُي ٌدحأ الف

 الم لاقو

 . سرفلا يف

 روقصلا لجتلا َدَلاو لقو

 ريثك مرايخ يف يمان
 )(1١( م ياش |

 روزلن تالقم رقّصلا م

 ليلق ٌماركلا َّنِإ اه ُتلقف

 ليلَذ َنيرثكألا ٌراجو ٌريزع

 مث فلأ هيلإ ّضوخن ىتح

 ْملَع نم برجملاب كّبسحو

 دما م
 دنق لقأ م ينأ ُمعَب هللاو

 ادَحأ ىرأ ام نكلو ريثك ىلع

. 
ت يتلا :تالقملاو ءاهفاعض : ريطلا ثاغب

لق :روزنو «كلذ دعب دلت ال مث ًادحاو دل
 ةدالولا ةلي

)١( 
. 

 ريقفلا : مدعلاو «مركتي :دوعي
0) 

 )١( داسفلاو بذكلا : دنفلا .

 ضرك



 : يئاطلا بيبح لوق ىنعملا اذه يف ليق ام نسحأو

 اررُثك نإو لق َمُهُريَغ اك ءاوُلق نإو دالبلا يف ٌريثك تايجلا نإ

 رقي مهلك رأ مُوَلِم نإ ْبَجَع ْمِمءاْهَد نم َكَتَمهْدَي ال

 ٌرَطَخ هل ىحضأ ْنَم 7 نبت ىكله منيب ٌراطخألا تَّحضأ املكو

 ("' علا , حاضوألا دمحت مل ليخلا يف ام رثكأ مُهّبلا تاّيش فداصُت ملول

 : ىرسك لاقف .رقفلا ىلع اوعججأف ؟ّرضأ ءيش يأ .ىرسك لاق :لاق يعمصألا

 . عستيف ةجرفلا دجي ريقفلا نأل .هنم ّرضأ ّحشلا

 ًارخآ نضو ًالوأ داج نم

 لاقف .كسمأ مث هيلإ نسحأو همركأف ءةرصبلا لهأ نم لجرب َيبارعأ لزن

 : يبارعألا

 ”وْرَّسلا هل ّميقتسي ال هّنأ ىأر هَّسْفن كرملا بّداج (ملف ىّرَسَت (؟ و د 25 هام 2

 ؛هنع اهعطق مث ءرهش لك يف ةفيظو ليقعلا راشبل يرجُي روصنم نب ديزي ناكو

 :لاقف

 ا" يطاّشلاب تْمِّيَخ تب |ملف ًاريغص ٍةَرِمَع حباس تلز ام دلاخ ابأ
 يطاقلا عم وُطَقَت تئج ىتح ٌرْخَأت لّرَت مل مث ًاقباس ًانامز َتْيَرَج )0( 9 7 ءءء . 3 5 89 177 .٠

 طاريقب ميب بش الف ءًاريغص مهردب عيب هللا دبع رونسك

 1 يف ليجحتلا يهو ,.حضو عمج :حاضوألاو ءداوس يف ضايب وأ ضايب يف داوس يهو «ةيش عمج : تايشلا )1(

 . ةهبجلا يف ضايب وهو .ةّرغ عمج :ررغلاو  مئاوقلا
 . فرشلاو ةءورملا :ورّشلا. (؟)

 . هيشم يف براقي يذلا وأ ,يشملا ليقثلا :يطاقلا (5)

 ضخ



 :دايز نب روصنم نب دمحم يناوغلا عيرص ديلولا نب , ماسم لاقو

 ”"ايناو تكتشأ م اركش تقحلأو ًةصعن تمّدق تنك دق نسَح ابأ

 ايداب تنسحأو ًادْوَع انب تأسأ ٌةمالَم ينم كقَحْلت مل َرْيَض الف

 اًيزاج كل ينتيَزاج يذلاب ىفك ُهّلْثم ءوُسلاب َكيزْجَأ ال مق

 : يلع نب ناهلس يف .يناوغلا عيرص وخأ وهو ,ىمعألا ناهلس لاقو
 اناولُس نم تءاج بئاجعلا اهنم 2تركُذ نإ ُناطيشلا ربكُي ةءوس اي

 انايحأ ضرألا ىقسي سحنلابكوكلاف هدي نع لز ريخب نبجعت ال

 ارخآ داج مث الوأ نض نم

 : هيف لاقو عجرف . هلصي ملف كلملا دبع ىلع يموزخملا دلاخ نب ثراحملا مدلق

 اهُمولأ يسفن ْتْمَّطَق تّلَجنا الف ٌةواشغ اهيلع ينّيَع ذإ كتبحص

 اهُميعنو اهّسْوُب يرجي كّيَفكب (نأك ىتح َسْفْنلا كيلع َتْسَبَح

 (”ةضاضغ كيلع تيأرأ :لاقو هدرف هيلإ لسرأف .كلملا دبع هلوق غلبف
 لوقلا نم ًالضف تدجوو . ىنطوو لهأ ىلإ تقتشا ينكلو ال :لاق ؟ يبابب كماقُم

 كنيد ءاضقف :لاق . ًافلأ نوثالث لاق ؟ كْئْيَد مو :لاق . ينمزَل نيد ٍلعو .تلقف

 . اهايإ هالوف . ةكم ةيالو لب :لاق ؟ةكم د

 :لاقف . ينطعأ : :لاقف يلجعلا ساهنلا نب ةبيتع ىلإ فقوف ةنيدملا ةئيطحلا مدقو

 هنع جرخف . . كيلع هب دوعأف يلايع نع لْضَف يلام يف امو ,هكيطعأف ّقح يدنع كلام

 ما انيلإ تفقو كنإ .ءاذه اي :هل لاق مت ُم «هدرب رمأف .هؤاسلج هب هفرعو  ًابضخُم

 سلجا :لاق . كلذ وه :لاق ؟ ةئيطُحلا كنأك .كّسفن انتمتكو ملت ملو سنأتست
 :لوقي يذلا لاق ؟ سانلا ٌرعشأ نم :هل لاقف سلجف .بحت ام لك اندنع كلف

 .راسكنالاو روتفلاو بعتلا :ةانولا )١(

58 



 داكب يا 056 7 0 ا ا َِ
 مكسي ثلا قيال نمو هرعي هصرع نود نم فورعملا لعجي نمو

 :لوقي يذلا : : لاق ؟ نم مث :لاق . ًاريهز ينعي

 بيضي ال هللا لئاسو هومرتي سانلا لأسي نم

 . . . انأ :لاق ؟نم مث :لاق . ًاديبع ىنعي

 هتيرتشا الإ ءيش ىلإ نّريشُي الف «قوسلا ىلإ هب ضمآف اذه ديب ذُخ :هليكول لاقف

اشأو . هنم ءيش ىلإ تفتلي ملف ءزّقلاو ٌرخلا هيلع ضرعف «قوسلا ىلإ هعم ىضمف . هل
 ر

 . كسمأ :لاق مث ؛هتجاح اهنم هل ىرتشاف «ةيبقألاو ظالغلا سيباركلاو ةيسكألا ىلإ

 يموق ىلع هل نوكي نأ يل ةجاح ال :لاق.. ةقفنلاب يدي طُسسبأ نأ ينرمأ دق هنإف :لاق

 :لوقي أشنأ م . هذه نم مظعأ دي

 دمَح الو كسلع مذ ال ناّيِسَف ةئاط طن مو لخبت مف تي

 (؟ )مه

 ٠ جول لئانلا ىلع يِدْعُي دقو يطمُتف ٌةَّبِجَس كنم دوُجلا ال ٌؤْوَما تنأو

 :لاقف « ؛ غلب ئارعأ ينحدم مْلَس نب ديعس لاق

 دالب لك ُروُث مْلَس نب ٌديعَس ةَلَض شخت ال لّيلَلا يراسل لق الأ

 سمك وما

 داوج لك هجو يف اثح ٌداوج ديس لك ىلع ىَبْرَأ ديس انل

 :لاقف ءغلبأف يلاجهف «آليلق هنع ترخأتف لاق

 - 1 3 م - ٍِِ

 بارت هيلع ناوفصك ناكف ةزهم حيدملاوأ ًاديعس ٌتْحَدَم

 :لاقف ؛ ًائيش هطعُي ماف فلد ابأ ءاجر نب ُنسحلا حدمو

 . هرفوي : هرفي 10

 . ةعسلاو راسيلا : دجولاو نيعي :يدعيو «عبطلا :ةّيجسلا (؟)

 . ائيش تبني ال يذلا سلفألا دلصلا رجحلا :ناوفصو ءاطعلا ىلع ناسنإلا ثاحو تعاب يأ :ةزهم (؟)

 ضرخأ



 مهلك ٍسانلا ُبذكأ ام ِفّلُد ابأ 1 8 ع 2 3

 : ىنعملا اذه لثم يف رخآ لاقو

 ُبذاكلا باتي ام كتحدَم ال ىتتبئأف ًابذاك كّبحدَم ىنإ

 :ىنعملا اذه لثم يف رخآ لاقو

 يِعْنَم يف تأطخأ ام كعحْدَم يف تأطخأ ْنِعل
 عد يذ ريغ داوب يتاجاح تللحأ دقل

 ذإف ياوس

 «لاقثم يتئام هفلستساو ّرصم هيلع مدقو .ةعيط نب شاّيع يئاطلا بيبح حدمو

 هيلع لتعاف ؛ ًادغ كوجهمو مويلا كحدمي .رعاش وه :هل تلاقف ءهتجوز اهيف رواشف

 : هيف لاقف .هتجاح ضقي ملو هيلإ رذتعآو

 ميَلَل يبلطم َعِضْوَم ترص ذم يتتإو مِئلَل كتإ ءشاِتَع

 :هيف لاقف ةتوم دعب هاجهو , تام ىتح هاجه مث

 هرثاعلا كئرثع تضقنا الو ةرثاّدلا كلالطأ تّيقُس ال
 ا"رصاقلا دسأ ْيَكَف نيب نم ٌهَتْصَّلَخَت توملا دسأ اي

 :هبر دبع نبال

 أكلتف سوبحم قالطإ ناطلسلا يلاوم ضعب تلأسو  ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 اريجُم نامّرلا نم َنوكي ْنأ وأ ًاريسأ َكْفَي نأ كلثملل اشاح
 ارودّصو ًاهجوأ تّلضو ًآدوُس اعرادم كيف رعشلا يفاوق تَسِبَل

 ا")اروبتو يحئادم كيلع اليو تَعَد ال ةمحرب تفطع اله

 اروكذَم متاح كّدنع ناك ام ُهرشع ًادوج داع ِكَمُْل نأ ول

 . بهل يبأ نب ةبتع لكأ هيف ًادسأ نأ نووري ءرصم ىلإ قيرطلا يف ناكم :ةرضاقلا 010

 . كالهلا :روبقلاو ,مهج يف داو :ليولا (؟)
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 :متاح نب ديزيو يقرلا ةعيبر

 .ةعيبر هأطبتساف «رصم يلاو وهو « يدزألا متاح نب ديزي ىقرلا ةعيبر حدمو :لاق

 )00 - هدو ه5 25 0 0 م ا ا هي[
 ”' متاح نبا ٍلاون نم نينح يفخب اعجار هلل نارفك الو يارا

 تنأ :هل لاق هيلع لخد املف . هيلإ َدّرف هبلط يف لسرأف «متاح نب ديزي هّلوق غلبف
 ا : لئاقلا

 ًاعجار هلل نارفك الو يفارأ

 نينح ْيَفُحب نعجرتل :لاق . هللاو ال :لاق ؟اذه ريغ تلق لهف :لاق .معن :لاق

 نب ديزي يلوو رصم نع لزع امل هيف لاقف ؛ًالام هل تئلّمو هيلعن علخب رمأف الام ةءولمم

 | : هتاكم ىملّتسلا ديَسأ
 أ" تاح نبا ّرغألا اهنم اَدَغ ٌةادَغ مجاوّتلا عومّدلاب رصم لهأ ىكب ( و م.م سلاما ساس - 5 8 2

 ش ْ :لوقي اهيفو

 متاح نبارغألاو ٍملُس ديزي ىّدنلا يف نّيديِرَيلا َنْيَب ام ناّتَشل

 مِهارّدلا ُعُمَج يسيقلا ىتفلا ٌمهو هلام قافنإ يدزألا ىتفلا ٌمَهَف
 ا" مراكملا ّلمأ تضف وّتكلو هّنْوَجَه يأ ُماتمتلا ِبَسْحَي الف

 ةيلهاجلا لهأ داوجأ

 , يئاطلا دعس نب هللا دبع نب متاح :رفن ٌةثالث ةيلهاجلا ين ُدوجلا مهيلإ ىهتنا نيذلا

 . يدايإلا ةّمام نب بعكو . يّرملا نانس نب مرهو

 . مركلا ضيبألا :ٌرغألاو ةرثكب عمدلل ةفراذلا :مجاوتسلا (؟)
 . هنيبي الو همالك يف لجعي يذلا ةمتمتلا ريثك :ماتمتلا (8)

55١ 



 :متاح نع ءيش

 دتشآ اذإ ناكو ءراسي همالغل لئاقلا وهو ,هدحو متاح لثملا هب بورضملا نكلو

 لضأ نم اهيلإ رظنيل ضرألا نم عاَمي يف ًاران دقوأف همالغ رمأ ءاتشلا بلكو دربلا

 ش :كلذ يف لاقف .هوحن دمصيف ًاليل قيرطلا

 ٌرِص حمير دقوم اي ٌحيرلو ٌّرَق ليل ليلا َنإف دَقْؤُأ

 ٌِبُح تنأف ًافيض تِبَلِجْنِإ ٌدُمَيْنَم كّران ىرَي لع

02 

 . اب دوجي ال ناك هنإف ءهحالسو هسرف ادع ام ًائيش ًاكسمُم متاح نكي مل :اولاقو

 ,هكاكف هرضحي ملو متاحب ثاغتساف ءريسأ مهيفو ةزَنَع ىلع هرفس يف متاح ٌرمو |

 . هءادف ىدأ ىتح ديقلا يف هّناكم ماقأو هقلطأو نيّيزنعلا نم هارتشاف

 ءءامسلا قفأ ربغاو ضرألا ال تّعشقا ةنس انتباصأ اح ةأرمآ راون تلاقو

 «ةرطقب ""ضبت امف اهدالوأ ىلع ٌمضارملا تنضو ,"ريبادَح ًابْدُح لبإلا تحارو

 نيب ام ةديعب 06 ةليل يفل انإ هللاوف .كالهلاب انقيأو لاملا ٌةنسلا '”تقّلحو
 نييبصلا ىلإ متاح ماقف :ةنافَّسو يدعو هللا دبع : ًاعوج انئيبص ىغاضت ذإ «نيفرطلا

 ينللعي لبقأو «ليللا نم ةأْدَه دعب الإ اوتكس ام هللاوف :ةيبّصلا ىلإ انأ تمقو

 رسك عفر دق ءيش اذإ موجنلا ترّرهت |ملف «تموانتف ديري ام تفرعف :ثيدحلاب
 نورواعتي ةيبص دنع نم كتيتأ «ةنالف كتراج :تلاق ؟ اذه نم :لاقف .داع مث تيبلا

 كعبشأ دقف مهيلجغعأ :لاقف يدع ابأ اي كيلع الإ ًالَّوَعُم تدجو اف «بائذلا ءاوُع

 اهوح ةماعن اهنأك ؛ةعبرأ اهبناجب يثميو نينثا لمحت ةأرملا تلبقأف :مهايإو هللا

 ىلإ ةيدملا عفدو .هدلج نع هطشك مث ىّرخف ةّيدُمم هتبل أجوف هسرف ىلإ ماقف ؛ اهُلائر
 ىحلا يف يشمي لعج مث ,لكأنو يوشن محللا ىلع انعمتجاف ؛كَنأش :اهل لاقف ةأرملا

 . ةدراب ةفصاع حير يأ :رص حير 01

 .رماضلا ةقانلا يهو ,ريبدحو رابدح عمج : ريبادحلا (2)

 .دوجن : ضبت (ع)
 .دربلا ةديدش : ريَثص (ه) . هتنفأو هتكلهأ :لاملا تقلح (:)
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 هبوث يف عفتلاو اوعمتجاف .رانلاب مكيلع .مرقلا اهيأ اوُبُه :لوقيف ًاتيب ًاتيب مهيتأي

 امو انحبصأف ؛انم هيلإ ٌّجيَوْحَأِل هنإو ةعْرُم ُهنم قاذ نإ هللاو الف ءانيلإ رظني ًةيحان

 ظ :لوقي متاح أشنأف . رفاحو مظع الإ سرفلا نم ضرألا ىلع
 الّعف ام تاف ءيشل يلوقت الو ًالذَعلاو َمْولَلا يلقأ ُراَوَن َالْهَم

 ا" ةلبخلاوَّسنألا يطعأ تنك نإو ًالْهم هَكلْهُم تنك لامل يلوقت الو

 البس هلام يف ىري ةاوجلا نإ ٌةدحاو لاملا ليبس لِيخَبلا ىَري

 وهو هفايضأ هيلع ّلدت تناك ةبلك برضي هآر امل هدلو برضي ًاموي متاح يئثرو

 1 ٠ . :لوقي

 ا""اهدلجحي لازي ال ةبلكب هيدي ٌْتْطُس دقو ينبال لوقأ

 اههدمحأ لازأ ال اديب يدلع ال نإف اه ًاريخ كيصوأ

 اهدقوُم مان رانلا اذإ ل يللا سلغ يف لع يفيض لدت

 متاح ربقب رم َيربّيخلا يلأب فرعي ًالجر نأ متاح نب يدع دنع ءيط تركذ
 مكتام ًالهم :هل لاقيف :لاق .كفايضأ رقأ :يدع ابأ : يداني لعجو هب لزنف

 ءيزهتسملاك هارق الإ دحأ هب لزني مل هنأ نومعزي ائيط نإ :لاقف ؟ةيلاب ةّمر نم
 ؟ كنأش ام : هباحصأ هل لاقف :هاتلحاراو :حيصي يربيخ وبأ بثو رحسلا يف ناك الف

 اذإف هتلحار اولمأتف . اهيلإ رظنأ انأو يتقان رقع ىتح فيسلاب متاح هللاو جرخ :لاق

 مث ءاهمحل نم نولكأي اولظو اهورحنف .كارقأ هللاو دق :اولاقف . ثعبنت ال يه

 دق لمج هعمو متاح نبا يدع مهيلع علط ذإ مهريسم يف مه انيبف .اوقلطناو هوفدرأ
 كباحصاو كارقا هناو كلوق يل ركذف مونلا يف ءاج امتاح نإ لاقف .هريعبب هنرق

 ظ : يهو .اهتظفح ىتح لع اهدتر ًاتايبأ لاقو .كتلحار
 اهماّتش ةريشعلا دوسح ٌؤرما تنأو َيرَبيحلا ابأ
 ا"اهّماه بِخّص ةيوالب  ةئتر . ىلإ تدرأ اذامف

 سأر نم جرخي ناك هنأ برعلا معزت رئاط يهو .ةماه عمج :ماهلاو ةالفلا :ةيوادلاو ,ةيلابلا ماظعلا :ةمرلا ()

 . هرأثب ذخؤي ىتح  ينوقسا حيصيو ليتقلا



 اهراسعإو امهاذأ ىغبتأ

 انفايضأ معطنل انإو

 اهماعنأو ثوغ كلوحو
 00 ا ًُ

 اهماتعن فيسلاب موكلا نم

 : ًاضيأ هللا دبع نب متاحلو

 رجهحلاو بنجتلا لاط دق يوامأ

 حئارو د ٍداغ كلاملا َّنِإ يواَمأ

 نّييمف غنام امإ يوامأ

 ٍلئاسل لوقأ ال ينإ يواَم
 ىلا نع ٌءارَقلا ىنْعُي ام م

 ٌتقفنَأ ام ْنأ رت

 يننوُنُي نسيذلا ينالد انأ اذإ

 مُهَمكَأ نوضُفنَي ًاعارس اوحارو

 هتلَذَب لام لاملا نإ يوامأ

 ًاتاح َنأ ول ٌماويقألا مّلعَي دقو

 هّمأ دحاو بر يدجو ينإف

 يتوخإ ناك نإ معلا نبا ماظأ الو
 ىنغلاو كلْعّصتلاب ًانامز انين
 ةبارق يذ ىلع ًاوُأَب انّداز اف

 ٌرْذَعلا مكبالط يف انتَرَدَع دقو

 ٌركذلاو ثيداحألا لاملا َنِم ىقبيو

 جرا ٌةَهَنهْنُي ال ءاطع امإو
(0) 

 رزنلا يلام ف 035 ًاموي اج اذإ

 ٌردصلا اهب قاضو ًاموي تَجّرْشَح اذا

 رج الو يدل لام ال ضرألا نم

 ٌرفص هب تّلخَب امم يدي نأ

 "رِبغ اهبناوَج ّجلز ةملظُم
 هذا انرفاضأ ىَمْدأ دق نولوقي

 رُكذ ُهْرخآو ٌرُْكش هلّوأف و

 ٌرْفَو هل ناك لاملا ةارس دارأ
 ٌرْسأ الو هيلع ّلْثَق الف ُتْرْجَأ

 رهّدلا هتوخإب ىَدَوُأ دقو ًادوهش

 ٌرهدلا اهيساكب هاناقَس آالكو

 / رفا انمالحأب ىَرْزَأ الو ءانانغ

 : هيف لوقي يذلا ريهز بحاص وهف نائس نب مره امأو

 قلخ يفو قلَخ يف َةحاّسلا قلت ًامرَه هتالع ىلع قالُث ىتم

 . اهراتخن : اهماتعنو مانسلا ةميظعلا ةقانلا ي يهو .ءاموك عمج : موكلا )10(

 . ءاسلملا روخصلا :جلزلا عز . ةلقلا :رزنلا 0(

 . باعأ :ىرزأو ءالعتسالاو رخفلا :وأبلا (5)



 انأ اذإ :تلاقو ءهب لماح ىهو همأ تتامو َناَفَطَغ ديس مره وبأ نانس ناكو

 اهنم اوجرختساف اهنطب اوقش تتام (لف .هيف نافطغ ديس نإف ىنطب اوَقشف تم
 : ريهُز لوقي نانس ينب يفو . انانس

 مُهبسنت نيح نانِس مهوبأ موق

 ٍمرك نم سمشلا قوف دْعقَي ناك ول

 اونمأ اذإ ُسنِإ اوعْزَف اذإ نِح
 اسر

 معت نم ناك ام ىلع نودسحم

 :نانس نب مره يف ريهز لاقو
 ٌةَماَغ هادي ٍضاَيف ضّييبأو

 ًالّلهتُم هتئج ام اذا هارت

 هلام ٌرمخلا فلتُت ال ةقث وخأ

 :لاقف ىنعملا اذه ءيفاه نب نسحلا ذخأ

 هلام ةّمحش ٌرمَخلا لوغت ال ىتف

 :هتيب لهأو نانس نب مره يف ريهز لاقو
 ساو ©

 اهقفارم التف اهْنلَمْعَأ كيلإ

 ةللئامش وْلُح ىلإ نعفد ىتح

 مُهلضف ٍشرعلا وذ ىري تسب ٍلهأ نم

 تمنزأ ٌةمزأ ام اذإ نومعطملا

 مُهْلَوَأ دولا يف ٌمُّهَرخآ َنأك
 اورخف اورخاف ْوُأ اورَمَق اوُرَماق نإ

 ١) ناعجش مارك ةداس : ليلاهب .

 اودَّلَو ام دالوألا نم باطو اوباط

 «مهدجَم وأ مهلوأب موق
 0( 2 8 و 2 رو

 اودصق اذإ ليلاهب نوئزرم

 اودسُح هلام مهنم هللا ٌعِرِنَي ال

 اودعق

 ) 5 و هو
 ”هلئاون بغت ام هيفتعم ىلع

 ةلئاس تنأ يذلا هطغت كتأك

 ةلئان لاملا فلتُي دق هنكلو

 يداوبو ٌدَّوُع ِداَيأ نكلو

 1*9 اهماحرأ نم ضهمجي نيرهش

 قرولا هراثآ يف تبي ثِيغلاك
 قَقَترُم دّلخلا نانج يف مهل ىنبُي
 اوقرَع املك ًابايث نوبّيّطلاو
 قِفَتت قالخألاو لئاّقنا نإ
 ("اوقَّبس اوقباس وأ اولضَت اولضان وأ

 . دماجلا مدلا : قلعلاو اهتعجارم تنسحأو اهتمظن : اهتلمعأ عر

 . اومر :اولضانو ءاوزافو اوبلغ :اورمق (:)
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 اونفُد اذإ مهاتوم ضرألا سقانت

 : ًاضيأ مهيف لاقو
 مهّهوجو ٌناسح تاماقم مهيفو

 الِإف هوتأ ريخ نم ناك ف
 هّجيشو لإ ّىَّطَخلا تبني لهو

 قرولا ةعابلا دنع سفوتت اك 00 8 - هل

 لمهفلاو لوقلا اهباتني ٌةيدنأو

 لذبلاو ةحامسلا نيَّلَقْلا دنعو

 لبق مهئابأ ٌءابأ هثراوت
 قفا 0 ّى
 لخنلا اهتبانم يف الإ سرغتو

 ءاملاب َّيَرَمّنلا هقيفر هراثيإ نم ركُذ ام الإ هنع تأي ملف يدايإلا ةمام نب بعك امأو

 :بيبح لوقي هلو .هريغل ىنثأ ام لك نم رثكأ اذهو «ّيرمتلا اجنو ًاشطع تام ىتح
 دوجلا ةياغ ىصقأ سْمّنلاب ُدوُجخلاو اهب ٌليخبلا ّنض ْنِإ سْفَنلاب ُدوِجُب

 :لوقي يئاطلا متاحلو هلو
 اًسقت ناذللا ُمتاحو ٌبعك

 اذ تامو باحسلا فلخ يذلا اذه

 ٍديهش فلأب هب نوُحَمْسَي ال ٌهّمْوَقَف َديِهَّشلا اهيف نكي آلإ
 مالسالا نهأ داوجأ

 الو مهلبق نكي مل ءدحاو رصع يف الجر رشع دحأف مالسإلا لهأ داوجأ امأو

 ءرفعج نب هللا دبعو . سابعلا نب هللا ديبُع :دحاو رصع يف ةثالث زاجحلا داوجأف

 ديلتو فراط نم العلا طّطخ

 ا”ديدنص مرضخ ةتيم دجلا ف

 . صاعلا نب ديعسو

 هللا ديبعو «زيرك نب رماع نب هللا دبع : مهو دحاو رصع يف ةسمح ةرصبيلا داوجأو

 . بهذلا :قرولا (1)
 . هناصغأ :جيشولاو حامرلا هيلإ بسنت رجش : يطخلا 0(

 . عاجشلا : ديدنصلاو , مركلا :مرضنلا ((
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 . لوقي هلو «يعازخلا فلخ نب هللا دبع نب ةحلط وهو ,تاحلطلا ةحلطو . ىميتلا

 . اهيلع لاووهو ناتسجسب تامو «هيثري رعاشلا

 تالا ةحلط انجي اهرش» ظمأ لا رع
 ءامساو يحايرلا ءاقرو نب باتع :مهو ءدحاو رصع يف ةثالث ةفوكلا لهأ داوجأو

 . ضاّيفلا يعبر نب ةمركعو . يرازفلا ةجراخ نبا.

 سابع نب هللا ديبع دوج نمف

 ىلع اّيَح نم لوأو «قرطلا ىلع دئاوملا عضو نم لوأو . هناريج رّطف نم لوأ هنأ

 : ةنيدملا رعاش لوقي هيفو ءهبهنأ نم لوأو هماعط

 "اَعَّرَمَمو اكمات خلو ًاوُلُحو ًاضماح َتْيَعْطَأ ءابهشلا ةنّسلا يفو

 اَمّلطت اّسلا وج نم ْلْخَملا اذإ ٌةَمْصِعو ىماسيلل ٌعيبر تنأو
 اَعَمْجَأ قئالخلل ًارونو ًائوَغو ًةمَحُر ناك يذلا لضفلا وبأ كوبأ

 يل نإ سابع نب اي :لاقف هيدي نيب ماقف هراد ءانفب وهو لجر هاتأ هنأ هدوج نمو
 ام :هل لاق مث ,هفرعي ملف . "اّبوصو هرصب هيف دّمصف . اهيلإ تجتحا دقو ادي كدنع

 دق سمشلاو اهءام نم كل '"'جتمي كمالغو مْْمَرِب ًافقاو كتيأر :لاق ؟اندنع َكْدَي

 نيب دّرتي هنإو كلذ ركُدآل ينإ :لاق . تبرش ىتح يئاسك فرطب كتللظف «كترهص

 . مهرد فالآ ةرشعو رانيد اتئام :لاق ؟كدنع ام :همّيقل لاق مث . يركفو يرطاخ

 نكي مل ول هللاو : لجرلا هل لاقف .اندنع هدي قحب يفت اهارأ امو هيلإ اهعفدا :لاق

 ًادمح نيرخآلاو نيلوألا ديس دّلو دقو فيكف .هافك ام هيف ناكل كريغ دلو ليعاممإل

 . كيبأبو كب عفش مث , هني

 . ًاعطقم : ًاعّرمو ءًازنتكم : ًاكفاتو رطم الو اهيف ةرضخ ال يتلا :ءابهشلا ةنسلا )١(
 . يقتسي :جتمي (؟) .هوحن ههجو :هبّوص (؟)
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 هيلع تقاض ىتح هتالص لع نب نيسُحلا نع سبح ةيواعم ّنأ :ًاضيأ هدوج نمو
 فلأ نم وحنب مدق دق هنإف .هللا ديبع كمع نبا ىلإ تهّجو ول :[هل] ليقف .هلاح '

 نم ُدَوِجَأ وُهَل هللاوف ؟ هللا ديبع نم فلأ فلأ عقت نيأو :نيسحلا لاقف . مهرد فلأ

 ركذ باتكب هلوسر عم هيلإ هجو مث .رخز اذإ رحبلا نم ىخسأو ,تفصع اذإ حيرلا

 أرق الف . مهرد فلأ ةئام ىلإ جاتحي هنأو هلاح قيضو هتالص هنع ةيواعم َسْبَح هيف

 كليو :لاق مث هانيع تلمها . ًافطع مهنيلأو ًابلق سانلا قرأ نم ناكو «هباتك هللا ديبع

 ءدارعلا عيفر داهملا نّيل تحبصأ نيح مثإلا نم ")كادي تحرتجا امم ةيواعم اي
 ام فصن نيسحلا ىلإ لمح :هنامرهقل لاق مث . لايعلا ةرثكو لاحلا قيض وكشي ٌنيسحلاو .

 الإو كلذ هعنقأ نإف يلام ةترطاش يفأ هًربحأو ,ةبادو بوثو بهذو ةّضف نم هكلمأ

 موقت نيأ نم كيلع يتلا نؤملا هذهف :ميقلا هل لاقف .رخآلا رطشلا هيلإ لمحاو عجراف
 ىلإ هتلاسرب لوسرلا ىتأ املف !كلاح مقُي رمأ ىلع كتللد كلذ انغلب اذإ :لاق ؟ اهب
 . هلك اذهب انل عستي هتبسح امو يمع نبآ ىلع هللاو "!َتْلَمَح !هلل انإ :لاق نيسحلا

 . مالسإلا يف كلذ لعف نم لوأ وهو . هلام نم رطشلا ذخأف

 اياده نم ماشلاب هدنع وهو هيلإ ىدهأ نايفس يبأ نب ةيواعم نأ هدوج نمو
 اهعضو املف ,.هبجاح عم اههجوو .ةضفو بهذ نم ةينآو اكسمو ةريثك ًاللُح زوريتلا

 :لاق ؟ءيش اهنم كسفن يف له :لاقف .اهيلإ رظني وهو بجاحلا ىلإ رظن هيدي نيب

 . مالسلا اهيلع فسوي نم بوقعي سفن يف ناك ام اهنم يسفن يف ْنِإ ,هللاو معن
 غلبي نأ فاخأ «كادف تلج :لاق . كل يهف اهب كّنأشف :لاقو هللا ديبع كحضف

 ناح اذإف «نزاخلا ىلإ اهعفداو كمتاخب اهمتخاف :لاق .ّلع دجيف ةيواعم كلذ

 نم ٌرثكأ مركلا يف ٌةليحلا هذهّل هللاو :بجاحلا لاقف . اليل كيلإ اهلمح انجورخ
 اهنأ هللا ديبع نظف  ةيواعم ينعي  هناكم كارأ ىتح تومأ ال ينأ تددولو .مركلا

 . اندكأ ام صقنن الو اندعو امب يفت موق انإف ,مالكلا اذه كنع عد :لاق ءهنم ةديكم

 )١( مثإ نم تبستكاو تفرتقا :كادي تحرتجا ..

 ريثكلا هتفلكو تقّيض :تلمح (؟) .



 و -
 نأ تبن يفإف .قّدصَت :هل لاقف هفرعي ال وهو لئاس هاتأ هنأ ًاضيأ هدوج نمو 5

 ديبع نم انأ نيأو :هل لاقف !هيلإ رذتعآو مهرد فلأ الئاس ىطعأ سابع نب هللا ديبع

 يف بسلا امأ :لاق . امهيف :لاق ؟لاملا ةرثك مأ بسلا يف هنم تنأ نيأ لاق ؟هللا

 يفلا هاطعاف . ابيسح تنك تلعف اذإو ,ءتلعف تئش اذإو .ةلعفو ةتءورمف لجرلا

 سابع نب هللا ديبع نكت مل نإ :لئاسلا هل لاقف :لاحلا قيض نم هل رذتعآو مهرد

 . ىرخأ افلأ هاطعأف . سمأ كنم ٌريخ مويلا تنأف وه تنك نإو ءهنم ريخ تنأف

 يف اهتغرفأف يبلق ةبح ''ترقن دقل هللاو ءبيسح مرك ٌهّرِه هذه :لئاسلا لاقف

 . يحناوج نيب كشلا ضارتعاب الإ تأطخأ [ف .كبلق

 هنإ هللا لوسر مع نب اي :لاقف راصنألا نم لجر هءاج هنأ :ًاضيأ هدوج نمو

 لاقف . تتام همأ نإو .هب ينم اكُربت كمساب هتيّمس ينإو .دولوم ةليللا هذه يف يل دلو
 هليكوب اعد مث . ةبيصملا ىلع رجألا كل لزجأو «ةبهلا يف كل هللا كراب :هللا ديبع

 ىلع ةقفنلل رانيد يتئام هيلإ عفدآو ,.هنضحت ةيراج دولوملل رتشاف ةعاسلا قلطنآ :لاقف

 لاملا يفو سبي شيعلا يفو انتثج كنإف ,مايأ دعب انيلإ ْدُع . يراصنألل لاق مث . هتيبرت

 هنكلو ءادبأ برعلا هتركذ ام دحاو مويب ًامتاح تقبس ول :يراصنألا لاق .ةّلق

 رثكأ كمرك لطو .هدوهجم نم رثكأ كوُفع ّنأ دهشأ انأو ءايلات هل ترصف كقبس

 . هلباو نم

 رفعج نب هللا دبع دوج

 ضرعغي ساخن ىلع لخد راّمع يبأ نب نمحرلا دبع نأ رفعج نب هللا دبع دوُج نمو
 دهاجُمو سوواطو ءاطع هيلإ ىشم ىتح اهركذب رهشف ,نهنم ٌةدحاو قلعف ؛هل انايق

 :لاق نأ هباوج ناكف .هنولذعي

 اَعقو ْمَأ ُمْولَلا راطأ يلابأ اف مُُسلاجأ ٌماوَقأ كيف يِبُموُنَي

 )١( هتجهم :بلقلا ةّبح .



 ىلوم ىلإ ثعبف جحف ءهريغ مه هل نكي ملف ,رفعج نب هللا دبع ىلإ هربخ ىهتناف

 اهيلحتو اهنّيزت نأ هيراوج ةمّيق رمأو . مهرد فلأ نيعبرأب هنم اهارتشاف ةيراجلا

 ؟ انراز رامع يبأ نبا ىرأ ال يلام :لاقف ءهيلع اولخدف ٌةمودق َسانلا غلبو ؛تلعفف

 ٌُبُح لَعَف ام :لاق مث ,هسلجتسآ ضهني نأ دارأ اف . السم ةاتأف « ,خيشلا ربخأف

 ول :لاق ؟ اهتيأر ول اهفرعتأ :لاق . بصٌعلاو خملاو مدلاو محللا يف :لاق ؟ ةنالف

 اهتيرتشا امنإ :هل لاقو ؛هيلإ جرخت نأ هللا ٌدبع اهب رمأف .اهركنأ مل ةنجلا تلخذأ

 «مالغ اي :لاق ىَّلو (ملف . اهيف كل اكرابم اهب كنأشف ءاهنم توند ام هللاوو .كل

 لهأي :لاقو احرف نمحرلا دبع ىكبف :لاق .اهعم اهب معني مهرد فلأ ةئام هعم لمحا

 مكئنهتف «مدآ بلص نم مكلبق ًادحأ هب صَخ ام فرشب هللا مكّصخ دقل «تيبلا

 . اهيف مكل كروبو «ةمعنلا هذه

 ناكو كفرعت ال اهنإ :هل ليقف ءاهظع الام هتلأس ةأرما ىطعأ هنأ ًاضيأ هدوج نمو

 تناك نإو «ريثكلاب الإ ىضرأ ال ينإف ريسيلا اهيضري ناك نإ :لاق . ريسيلا اهيضرُي

 . يسفن فرعأ انأف ينفرعت ال

/ 

 صاعلا نب ديعس دوج

 نب ليبحرش هعمو ةيواعم هداعف «ماشلاب وهو ضرم هنأ صاعلا نب ديعس دوج نمو

 ةيواعم ديعس رظن ملف . يواهّرلا ةرجش نب ديزيو ءيَرملا ةبقع نب ماسُمو ءطمّسلا
 الأ نابثع ابأ كيلع تمسقأ :ةيواعم هل لاقف «ةيواعمل ًاماظعإ هسلجم ردص نع بّتو

 هديب ذخأو , هيلع انح ىتح هوحن ٌةيواعم ردابتف ؛طقسف . ةلعلاب تفْعض دقف ,كّرحتت

 ام هل فصيو .هئاذغو هماتمو هتّلع نع هلئاسي لعجو .هعم دعقو هشارف ىلع هدعقأف

 ديزيو .طمّسلا نب ليبحرش ىلإ تفتلا جرخ ملف ؛هعم دوعقلا لاطأو .هاّقوتي نأ يغبني

 . هركنن ًائيش انيأر ام :الاقف ؟نامثع يبأ لام يف اللخ اتيأر له :لاقف ,ةرجش نبا
 همّشَح ىلع تيأر :لاق ؟كاذ امو :لاق . تيأر :لاق ؟لوقت ام :ةبقع نب ماسمل لاقف

 نومصاخُي راّجتلا تيأرو «سونكم ريغ هراد نححص تيأرو .ةخسو ًابايث هيلاومو
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 قبسف «فلأ ةئاثلثب ماسُم عم هيلإ هجوف . هئيأر دق كلذ لك ءتقدص :لاق . هنامرهق

 هنأ نظ كبحاص نإ :لوسرلل لاقو ديعس بضغف .ناك امب هربخُيو اهب هرشّبي ٌلوسر
 «هبوث خستأ هتكرح ةرثك نمف مشحلا بايث خسو امأف ؛أطخأف لّوأتو ء«ءاسأف نسحأ .

 هقورعمو هّسْبَل هتيرتو هتارم هراد لعج نم قالخأ انقالخأ تسيلف رادلا سْنَك امأو

 ينامرهق راجتلا ةعزانُم امأو . ةمرُح وأ ةمل يذ نم الْرُهم تام نم يلابي ال مث ءهرطع

 امأو . امولظم وأ اماظ نوكي نأ نم ادب دحي مل ؛هئارشو هعيبو هجئاوح ةرثك نمف

 اهب معنملا هتّمارك هتأنهو ةعطاق محر يذ لك هتلصوف نينمؤملا ريمأ هب رمأ يذلا لاملا

 ءاهلثمب طمّسلا نب ليبحرشلو ءفلأ ةئامب هنم كبحاصل انرمأو هانلبق دقو هيلع
 .انلّوَعُم هيلع ام نينمؤملا ريمأ دي طْسَبو هللا ةعس يفو ءاهلثمب ةرجّش نب ديزيلو

 علاق اهف يمع نبآ قدص :لاقف هملعأف ةيواعم ىلإ ةبقُع نب ماسُم بكرف

 هنإف «كل ةبوقع عابنز نب حّورل لاما نم كبيصن لعجاف ءهيلإ تيهتنا ايف تأطحأو

 . هيلع ءيفوك اريخ لعف نم هنأ امك ءاهلثمب بقوع ةيانج ىنج نم

 ةيالو يف مكحلا نب ناورم نيبو هنيب لوادُي ناك ةيواعم نأ اضيأ هدوج نمو

 دبع ايأ تكرت فيك :هل لاق ةيواعم ىلع لخد الف , "هضراقُي ناورم ناكف «ةنيدملا
 هنإ :ةيواعم لاق . كلمعل احلصُم ,كرمأل اذفنم هتكرت :لاق .ناورم ينعي ؟كلملا

 ال موق نم هنإ ؛نينمؤملا ريمأ اي الك :لاق !اهلكأف اهجاضنإ يفك :ةَرّبُخلا بحاصك

 كنيب دعاب يذلا ايف :لاق .اوعرز ام الإ نودصحي الو ءاودصح ام الإ نولكأي

 . :لاق ؟كدنع هل ناك ءيش يأف :لاق . هلثم ىلع ينفاخو يفرش ىلع هّتْفخ لاق ؟ هنيبو

 تلمح :لاق . بورحلا هذه يف انتكرت «ناهثع ابأ اي :لاق . ابئاغ هّرَسأو ارضاح ٌةوَوْسأ

 ابيرق تنكو .كنع ينأطبأ ينع كؤاّتغ لاق ؟كب أطبأ |مف :لاق . مزحلا تيفُكو لقثلا

 ىلع ةيواعم لبقأف . كب انّدظ كلذ :لاق . كانعطأل ترمأ ولو ,؛كانبجأل توعد ول
 «كلام نع ينربخأ :لاق مث . مهمالك اذهو يموق ءالؤه .ماشلا لهأي لاقف ماشلا لهأ

 )١( ًاررش هبحاص ىلإ دحاو لك رظني يأ :هضراقي .
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 ' «لضَف هنم انل جّرْخَي لام انل ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق . هيف ىّرَحَتَت كنأ تبن دقف

 رخّدن ال انأ ريغ .كلذكف اريثك ناك نإو ,هتّلق ىلع هانقفنأ اليلق جرخ ام ناك اذإف

 ("'ةعرم الو محل ةذلفب هنم رثأتسن الو «لمحتسم الو بلاط الو رِسْعُم نع ائيش هنم

 ؟ اهيقاب يف عنصت (مف :لاق . اهفّصن ةنّسلا نم لاق ؟ اذه كل مودي مكف :لاق . محش

 هنأش نم حلصي نأ ىلإ ٍجَوْحَأ ٌدحأ ام :لاق . انتلماعم ىلإ عراسُيو انفلسُي نم دجن :لاق

 الإ تنك ام هلثم يلام يف تدز ولو ,نينمؤملا ريمأ اي حلاصل اننأش نإ :لاق . كنم

 كنيعُت ةعيض اهب رتشا :لاقو ,مهرد فلأ نيسمخب ةيواعم هل رمأف .لاحلا هذه لثمب
 ,عئاجلا اهب معطأ .ايقاب اركذو ًادمح اهب ىرتشأ لب :ديعس لاقف .كتأورم ىلع

 مف راجلا لاح اهب حلصأو «قيدصلا اهب يساوأو , "!يفاعلا اهب كفأو ,مّيألا اهب جوزأو
 يه هللاب ناميإلا دعب ةليضف ام :ةيواعم لاقف . مهرد اهنم هدنعو رهشأ ةثالث هيلع تأت

 لعج ىلاعتو كرابت هللا نأ كبسَحو .دوجلا نم فرشلا يف هبنأ الو ركذلا يف ٌعفرأ
 . هتافص دحأ دوجلا

 هرامس هعم ٌرمسي صاعلا نب ديعس ناك :لاق . يعمصألا هاكح ام اضيأ هدوج نمو

 رمأف ءمقي مل دعاق لجرو ًةليل موقلا هنع فرصناف ءليللا نم نيح يضقني نأ ىلإ
 ... . مهرد فالآ ةعبرأ ًانيد هيلع نأ ركذف ؟ ىتفاي كتجاح :لاقو ةعمشلا ءافطإب ديعس

 . هئاطع نم َرثكأ ةعمشلل هؤافطإ ناكو ءابب هل رمأف

 ةركب يبأ نب هللا ديبع دوج

 فلأ ةئامب هل رمأف .ةمرحب لجر هيلإ لدأ هنأ ةركب يبأ نب هللا ديبع دوج نمو
 ركش نع يناسل تعطق دقلو .طق اهلثمب ٌدحأ ينلصو ام .هللا كحلصأ :لاقف .مهرد

 . سمطنا الإ ٌرون الو ء؛تملظأ الإ

 )١( ةعطقلا : ةعزملا . )١( ريسألا : يناعلا .
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 يميتلا يشرقلا رمعم نب هللا ديبع دوج

 هل تناك ةرصبلا لهأ نم هاتأ الجر نأ ,يشرقلا رمعم نب هللا ديبع دوج نمو

 رهدلا ْنِإ مث ,كلذ عيمج يف تقافو تعرب ىتح بدألا عاونأب اهبدأ دق ةسيفن ةيراج

 تلاقف ,ههوجو ضعب نم ةرصبلا رمعُم نب هللا ٌديبع َمدَقو . هيلع لامو اهدّيسب دعق

 لَهَسُي هنأ ريغ ,ينم ءافج هيف ذإ ,هنم يحتسأ ائيش كل ركذأ نأ ديرأ ينإ :اهدّيسل

 نم كيلع هفاخأ امو «كتمعن لاوزو كلام ةلقو كلاح قيض نم ىرأ ام لع كلذ

 هفرش تملع دقو «ةرصبلا مدق رمعم نب هللا ديبع اذهو .لاحلا قيضو جايتحآلا

 هيلإ يب تمدقت مث ينأش نم تحلصأف يل تنذأ ولف ,هسفن دوجو هّفك ةعسو هّلضفو

 نإ كضهنيو هب هللا كليقُي ام هتأفاكُم نم كيتأي نأ توجر «ةيده هيلع ينتضرعو

 تقطن كنأ الول : ال لاق مث .هنم اهقارفل اعزجو اهيلع ًادجو ىكبف :لاق . هللا ءاش

 كزعا :لاقف هللا ديبع يدي نيب اهفقوأ ىتح اهب ضب مث . ادبأ هب كتأدتبآ ام اذهب

 يدهتسُي ال لثم :لاقف . ةيده ينم اهلبقآف ءكل اهب تيضرو اهتيّبر ٌةيراج هذه هللا

 . هارت يذلا :لاق ؟ ىضرت ىتح اهيلع نمثلا كل َلرِجَأَف اهعيب يف كل لهف ؛كلثم نم

 ام يديس اي هللاو :لاق ؟مهرد فالآ ٌةرشع ةردب لك يف رّدب ٌرْشَع ينم كْعِنَقُي :لاق

 رمأف .روهشملا كدوجو فورعملا كلضف اذه نكلو «تركذ ام رشُع ىلإ يلمأ دتما

 يلخدا :ةيراجلل لاقو ,هضبقو لجرلا يدي نيب راص ىتح لاملا جارخإب هللا ديبع

 تفقوف . معن :لاق !اهعادو يف يل تنذأ ول !هللا كزعأ :اهديس لاقف .باجحلا

 :ناعمدت هانيعو اهل لاقو .ماقو

 يرّكَفت َليطُي الل هب يساقأ عجوُم كقارف نم َنْرُمب حوبأ
 يرذعاف توملا ىوسأ #يش انقْرَمُي نكي مل كنع يب رهدلا ٌدوعُق الولو

 رَمْعَم نبا ءاشي ْنأ الإ لصو الو - انبيب ةرايز ال ٌمالس كيلع

 -.لاملا يف كل هللا كرابو كتيراج ذخف «كلذ تئش دق :رمعم نب هللا ديبع لاق

 . اًينغ داعف هلامو هتيراجب بهذف
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 رشع دحأ مهو .هيلإ نوبوسنملا دوُجلا يف نوروهشملا مالسإلا داوجأ ءالؤهف

 دوجلاب اورهش دق .داوجألا نم ىرخأ ةقبط مهدعبو انيَّمَسَو انركذ اك الجر
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهنم هركذ اننكمأ ام ركذنسو . مهلاعفأ تدمحو «مركلاب اوفرُعو

 داوجألا نم ةيناثلا ةقبطلا

 بضْنَح نب مكحلا مهنمف
 ؛مركلا فرخ نكلو ءال لاق !نجحم ابأ كّرعش فرخ :حابر نب بيصنل ليق

 . ةاش ةئامعبرأو ةقان ةئامو رانيد فلأ يناطعأف « بطنح ن نب مكحلا تحدمو ينتيأر دقل

 :لاقف «يبارعألا ىكبف ءرانيد ةئامسمخ هاطعأف ,بطنَح نب مكحلا يبارعأ لأسو

 امل يكبأ ينكلو .هللاو ال :لاق !كانيطعأ ام تللقتسا كلعل ؟ يبارعأ اي كيكبُي ام

 :لوقي أشنأ مث ,ءكنم ضرألا لكأت

 ا'اءابْوَحلاِب ٌدوجَي وهو كاصْوأ ٌهَنافو َناح نيح َمدآ َّنأكو

 "”ءانبألا ةلّْيَع َمدآ تيفكف مُهَتْيَعِمَف ُمهاعُرَت نأ هيّنبب

 وهو بطنح نب , مكحلا انيلع مدق : لاق .جبنم لهأ نم لجر ينربخأ :لاق يبتعلا

 انّينغ داعف «مراكملا انمَّلع :لاق ؟قلمُم وهو مانغأ فيك :هل لاق !انانغأف ("1قلُمَم

 . انريقف ىلع

 ةدئاز نب نعم مهنمو

 .جرح الو نعم نع ثّدحو .جرح الو رحبلا نع ثّدح :هيف لاقي ناكو

 ًاريغو الغّبو ًانودربو اسرف هطعأ «مالغ اي :لاقف ,هلمحي نأ هلأسي لجر هاتأو

 . كتيطعأل ءالؤه ريغ ابوكرم تفرع ول :لاقو . ةيراجو اريعَبو
 .مهتشيعم يأ :ءانبألا ةليع 0١ )١( 2 ."سفنلا :ءابوحلا 00 |

 .رقفلا :قالمإلا (
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 يبأ نب ناورم هاتأ « سانلا هيلإ عمتجاو ةرصبلا ةدئاز نب نعم مدق امل :لاق يبتعلا

 :هيف هلاق يذلا هرعش هدشنأف «بابلا '''ىتداضعب ذخأف ةصفح

 اعّمْطم كيف اَوَرَي مل نكلو ءَكِيَلع َةَّيقَب كنع ءادعألا َمَجَحَأ (ف

 اهعفنيو رضي نأ لإ هللا ىَبأ امههيف ٌدوُخلاو ُفْبَحْلا ناتحار ُهل

 ص
 هو

 بلهملا نب ديزي مهنمو

 .هدوج يف يرُجتل نفسلا تناك نإ هللاو :لاق هركذ اذإ ناّسح نب ماشه ناكو

 . سبحلا وأ ةرامإلا راد يلزنم :لاق ؟ اراد ىنبت ال كلام :بلّهملا نب ديزيل ليقو

 لاقف هئاسلج ضعب هنم لان ءبلهملا نب ديزي سأرب كلملا دبع نب ديزي ىتأ الو

 . ايرك تامو اهظع بكرو اهسج بلط بآهملا نب ديزي نإ ! "هم : هل

 :هدشنأف سبحلا يف بلهملا نب ديزي ىلع قدزرفلا لخدو

 لاضفإلاو ةانُعلا كفو ل  ْملاو ٌةَحاسلا َكِدْيَق يف ّحّص

 هل رمأف .كتيرتشاف ًاصيخر كثبصأ .لاق ؟لاحلا هذه يف انأو ىبحدمتأ :لاق

 . فالأ ةرشعب

 سيل :لاق . ةرم نيسخ كتيد "!مَرْغآ : ريصُن نب ىمومل كلملا دبع نب ناهلس لاقو

 اهمرغأ انأ :بّلهملا نب ديزي لاق . ةرم ةئام كتيد َنَمَرْعَتل هللاو :لاق . مّرْغَأ ام يدنع

 . فلأ ةئام هنع اهمرغف . مرغآ :لاق . نينمؤملا ريمأ اي هنع

 ناّيح نب نامثع كلملا دبع نب ٌديلولا لمعتسا :لاق ةناوغ ينربخأ :لاق ىبتعلا

 يفلأب هذخأ ناولس فلختسأ (ملف ؛ةنَّظلا لهأ ىلع ةظلغلاب هرمأو ةنيدملا ىلع يّرملا

 . يناثلا رطشلاب اعرذ اوقاضو اهرطش اولّمحتف كلذ يف ةيسيقلا تعمتجاف ؛مهرد فلأ

 . هيبناج نم ناتبشخ :بابلا يتداضع 00(

 . فعاض :مرغا (؟) . فك ىنعمب نوكسلا للع ينبم لعف مسإ :هم (؟)
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 مكيلع :ةريبه نب رمع لاقف . قارعلا ىلع بلهملا نب ديزي َناملس ٌلامعتسا كلذ قفاوو

 «ةريبه نب رمع مهيفو ديزي ىلإ اولمحتف !هريغ ٌدحأ اهل اف ءْبَلهملا نب ديزيب

 ىبجحي لاق . ديزي قاوُر ىلإ اوهتناو ,ثراحلا نب رفز نب ليذطاو «بيبح نب عاقعقلاو

 مهل تنذأتساف  دزألا نم الجر ناكو بلهملا نب ديزيل ًابجاح ناكو - لتقأ نبا:

 هنم اوركنأ ام ماعطب اوتأف ,ءادغلاب اعد مث ءبّحرو بّرقف قاورلا ىلإ ديزي جرخف
 هللا كداز :لاقو .اهّوفم ًانسل ناكو ناّيح نب نامثع ملكت اًوَّدَعت (لف ءاوفرع امم رثكأ

 ,اهيلع الماع ةنيدملا ىلإ ينهجو كلملا دبع نب ديلولا نإ ءريمألا اهيأ كقيفوت يف

 ام هللاو .ًامرغ ينمرغأ ناولس نإو ؛مهيلع ذخألاو ةّظلا لهأ ىلع ةظلغلاب ينرمأو
 يقب امو «.كيلع فخ ام لاملا اذه نم لمحتل كانيتأف ؛ يتقاط هلمحت الو يلام ُهَعَسَي

 . مهمالك انرصتخا دقو .هرضح امب مهنم لك ملكت مث . لع ٌليقث هللاو

 قوقحلا هيف يضق ام لاملا ريخ نإ ءالهأو مكب ًابحرم :بلهملا نب ديزي لاقف
 نأ تملع ول هللا ماو .يناوخإ نع لضف ام لاملا نم يل امنإو «مراغملا هب تلمُحو

 :نايح نب نامثع لاقف .اورثكأو اومكتحاف هيلإ مكتيدمل ينم مكتجاحب ألمأ ادحأ

 . هوذخف مكلام ىلع اوُدْغا ,ةماركو معن :لاق . ريمألا هللا حلصأ فصنلا

 : ةريبُه نب رمع لاق قدارسلا باب ىلع اوراص (ملف .اوجرخف اوماقو هل اوركشف
 فصنلاب مكل نمف .اهّلك مأ لّمَحَت اهفصنأ ديزي يلابي ام هللاو ,مكيأر هللا حّبق

 اي رظنا :هبجاحل لاقف .مهتاجانم ديزي عمسو !يأرلا هللاو اذه :موقلا لاق ؟ يقابلا

 دق :لاق ''!انلقأ :اولاقو هيلإ اوعجرف .اوعجريلف ءيش موقلا ىلع يقب ناك نإ ىبحي

 «كريغ دحأ اهل امف تْيبأ نإو ءاهّلهأ تنأف اهّلك اهلمحت نأ تيأر نإف :اولاق . تلعف
 .تلعف دق :لاق

 ناّيح نب نامثع يناتأ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف نايلس ىلإ بلهملا نب ديزي اًدغو

 لاق . مهنم ُهَنَذحآل هللاو :نايلس لاق . معن :لاق ؟لاملا يف ُكِسْمَأ :لاق . هباحصأو
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 ريمأ اي :لاق مث هيدؤألالإ هتلمح ام هللاو ديزي لاق :هّدأف :لاق . ُهتلمح دق ينإ :ديزي

 يديو ءاهنم مظعأ هللاو اهُدِمْحَف ءاهّبطخ مّظع نإو ةلاَمَحلا هذه نإ نينمؤملا
 مهيلإ هعفدف نارخلا ىلع لاملاب ديزي ادغ مث .اهلاؤسل اهطسباف «كديب ةطوسبم

 دلاخ يبأ ىلإ اولمحا نايلس نيمي تفو :لاقف ,لاملا ضبقب هوربخأف ناملس ىلع اولخدف

 . هلام

 : ٍلماعلا عاقرلا نب يدع لاقف

 ُديِرَي قاّرهلا شبك اهلُّمحت ةلاّمَحك ىأر نَم انيع هللو

 لجر لاقف « ةّبض ينب نم ةعاضق نم ٌموق بلهملا نب ديزي ىلع مدق :لاق يعمصألا

 ظ : مهنم
 ؟ُبلطتن يذلا نم كيلإ ٌبَّلط انتاف ام اذإ يردن ام هللاو

 ُبَسْنُي مراكملا ىلإ كاوس ًادحأ ْدَجَت مف دالبلا يف انبرّض قلو

 ؟ٌبَهْذَت ْنَم ىلإ انذشرأف الؤأ اسرع ىتلا انتّداعل ٌربصاف

 :لاقف هيلع دفو لبقملا ماعلا يف ناك لف ؛رانيد فلأب هل رمأف

 ٍقاوُسألا ٌمَمِجَم كّباب نأكو ةروُجُهَم ُمُهَباوبأ ىَرأ يلام

 قافآلا نِم اوُعَمتَِجاَف كّيَديب ىَدَنلا اوُماش ْمَأ كوفاخ ْمَأ َكْوَجَرَأ

 قاّشُملا ٌةليلَق ُتامُّرْكملو ًاقشاع مراكملل َكّنْيَأر يتإ

 . مهرد فالآ ةرشعب هل رمأف

 لاقو اهلبقف ءازنع هيلإ تدهأف «ةّيبارعأب ةرصبلا قيرط يف بلهملا نب ديزي رمو
 ال اهنإ لاق ! اهيلإ اهعفدا :لاق . مهرد ةئامئامث :لاق ؟ ةقفن نم كدنع ام :ةيواعم هنبال

 ناك نإو .يسفن فرعأ انأف ينفرعت ال تناك نإ :لاق ريسيلا اهيضرُيو كفرعت

 . ريثكلاب الإ ىضرأ ال انأف ريسيلا اهيضرُي
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 متاح نب ديزي مهنمو

 بتكو .مهرد فلأ نيثالث هيلإ ثعبف ,هلصوتسي ءاملعلا نم لجر هيلإ بتكو
 :ًارّبجَت اهلّلقأ الو ,ًانانتمآ اهرثكأ ال ًافلأ نيثالثب كيلإ تثعب دقف :دعب امأ » :هيلإ

 . «مالسلاو ءءاجر اهب كل عطقأ الو «ءانث اهيلع كبيثتسأ الو

 لغشف ءائيش هطعُي مف يدرولا متاح نب ديزي ىتأف رصم مدق دق يّقّرلا ةعيبر ناكو
 :لوقي وهو جرخف ءرمألا ضعبب هنع

 متاح نبا لاوت نم نْيَنُح يفنخب ًاعجار هلل نارك الو يفارأ

 هبلط يف لسرأف ؛تيبلا دشنأو ءاذك لاقو جرخ دق هنأ ربخأف ديزي هنع لأسف

 اتعلخف هّيَمُحب رمأ مث !كنع انلغش لاقف :تيبلا هدشنأف ؟تلق فيك :لاقف .هب تأف

 نع لزُع امل هيف لاقف !نيتُح ْيّفُخ نم الدب اهب عجرا :لاقو ءًالام اتئلُمو هيلجر نم
 : متاح نب ديزي هناكم يلوو رصم

 متاح نبا ٌرْغألا اهنم ًادغ ًةادغ مجاوّسلا عوُمّدلاِب رصم لهأ ىكب

 :لوقي اهيفو

 متاح نبا رغألاو مْيَلَس ديزي 2 ىدشلا يف نيديزيلا َنيَب ام َناَتْشل

 مهارّدلا ْعْمَج ّيسْيقلا ىتفلا ٌمَه» هلام فالتإ َيدزألا ىّتَفلا ٌمَهف
 مراكملا لمأ تلضف ينتكلو ٌُهَتْوَجَه يّنأ ُماَنمَتلا بَسْحَي الف

 :هيف لاقف ؛تام دق هدجو رصم غلب |ملف ,هحدمي ءارعشلا نم لجر هيلإ جرخو

 لمآ تنك يذلا اهنم ينملخأو 2يجترأ ْتْنُك امب ينئتاف ٌرْصِم نئل
 َلِئان وه ىتفل وجي امك الو هيب ىقفلا ىَقْخَي ام لع اف
 لئالق لايل الإ ىنغلا َنْيبو ًايلاس كتيقل ول ينيب ناك امو
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 ةلبج نب لع لوقي هيفو « ليعامسإ نب مساقلا همساو

 ففلُد وبأ ايندلا امنإ

 يفَلُد وبأ ىَلو اذإف

 : ةفوكلا ءارعش نم لجر هيف لاقو

 ٌةيراج يهو ىّطعأف حايرلا ىَراَب

 هتفيحص يف هايتاك الو طخ ام

 . ًافلأ نيثالث هاطعأف

 فجر ُدعرلا اذإ ُدْعَرلا هُهبشُي

 فزأ توملا اذإ توملا هنأك

 ْفَقو َلَح وأ دجملا راس راس نإ
 لم

 فلككب وأ ةردقب هلان له

 . ًافلأ نيسخ هاطعأف

 "ةرّضتْخُمو ةادذبم نيب

  ةرثأ ىلع ايندلا تلو

 فّلد يبأ يفك ىلع ءدابعلا ىلع
 "افقي قي مو ىطعأ تّفقو اذإ ىح

 فحصلا رئاس يف الو طخ امك ًامْوَي

 فطَخ قربلا اذإ َقْرَبلا ةنأك

 "”ْفُطَقلا ٌلْيَخلا ىغولا ىلإ ُهَلِمحَت
 فّرّشلا ىَنْسَأ ىلإ َكِيَنيعب رظنا

 فلو يبأ ىوس ٍسانلا نم َقلَخ

 ةدئاز نب نعم رابخأ نمو

 :هنع ءىس

 . يضاقلا فسوي وبأ هليمزو ديشرلا نوراه جح :ةدئاز نب نعم نب ليحارش لاق

 هيف هحدم ًارعش هدشنأف دسأ ىنب نم يبارعأ هل ضرع ذإ «هرياسأ ام ًاريثك تنك

 )١( رضحلا هلولحو ةيدابلا هلولح ديري :هرصتخمو هادبم .
. 

 ةعرس يف وطخلا براقت سرفلا يهو :فوطق عمج :فطقلا () . اهسفان :حايرلا ىراب (؟)
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 اذإ ؟دسأ ىنب اخأ اي كحدم يف اذه لثم نع َكَهْنأ ملأ :نوراه هل لاقف ءطرفأو

 : اذه بأ يف لئاقلا لوقك لقف انيف تلق
 ١( م 0 ها ع 5 5

 وأ ةتيهالا ف ا نكي ملو اوداس مالسإلا يف ليلاهَي
 و

 اولَمْجَأو تابئانلا يف اونَسْحَأ نإو مهاعف نولعافلا عيطتسُي امو

 اولزجأو اوباطأ ارَطْعأ نإو اوباجأ اوعد نإو اوباصأ اولاق نإ ٌموقلا مه

 يرسقلا هلا دبع نب دلاخ مهنمو

 :رعاشلا هيف لوقي يذلا وهو

 لَمّؤملا معنو ىجَرُي ىتفلا معِنف دلاخب َنْخنَأ ىتح دلاخ ىلإ ...

 هب "بي يبارعأ ىلإ رظن ذإ ؛هل ةلظم يف سلاج يرسقلا هللا دبع نب دلاخ انيب

 مّلسف هيلع هلخدأ مدق |ملف . هبجحت الف مدق اذإ . هبجاحل لاقف ؛هوحن .ًالبقُم هريعب

 :لاقو

 اورثك ْذِإ َلايِعلا قيطأ اف  يدّيب ام لق هللا َكَحلْصَأ
 ”"اورظتناو كيلإ ينولَسرأف هلَكْلَكب ىقلأ ٌرُْهد َحانأ )0 6: 7 .٠ سما مروس 8 7 7 3 ّ

 . مهّرسي امب مهيلإ فرصنت ىتح لزنت ال هللاو ؟ اورظتناو كولسرأ :دلاخ لاقف

 . ةفيرش ةوسكو ةميظع ةزئاجب هل رمأو :

 متاح نب يدع مهنمو

 ينخدما مث يلامب كينآ ىتح كْسَأ :لاق . كتحدم ينإ :لاقف ةراد نبا هيلع لخد
 09 1 ماع و 1 - هو # عا عءاامبم -

 ةئالكو , مهرد فلاو «ةاش فلا يل .لوقت ام نمت كيطعأ الا هركأ يناف «هيسح ىلع

 . ءامسلا يف نيمجن :نيكاّسلا (؟) .ةدسأم وهو ةفوكلا برق ضايغلا ريثك عضوم :نافخ ليغ )١(

 . هيلع رهدلا لقثأ يأ .هردص : هلكلك 0( 1 . ودعلا نم ٌبرض وهو ببنخلا نم :بحي رف

 سل



 ام بسح ىلع ينحدماف هللا ليبس يف سبح اذه يسرفو .ءامإ ثالثو .دبعأ

 :لاقف . كتربخأ

 لَعُت ينب رايد يف َعِيِبّرلا يقالث انإو ِتَعَم يف يِصوُنَق نجت

 ا" لخلا ْنِم لْس فّيسلا لصتك ًاماسُح متاح نب ّيِدَع نم يلايللا ىّقبأو
 للعلاب رَذُعُت تسل ٌداوَج تنأو ُهراِمْع ٌقَقُي ال ٌداَوَج كوبأ

 ل مف مكمف ًاريخ نإو يقتا ٌمُكُئمَف ارش اولعفت ْنِإف

 . اذه نم ٌرثكأ يلام غلبي ال ؛كسمأ :يدع هل لاق

 حدملا ىلع كولملا دافصأ

 ,ةربح ةبج هيلعو ةلهاب نم يبارعأ ديشرلا ىلع مدق :لاق يلهابلا ماسُم نب ديعس
 ىخرأو هيّدوَف ىلع اهبصع دق ةمارعو ,هقتاع ىلع هانث مث هطسو ىلع هّدش دق ناي ءادرو

 فرش يف ذخ .يبارعأ اي : ديعس لاقف ءديشرلا يدي نيب َلّثمف «هفّلَخ نم ''!ةبَذَع
 ًانسحتسم كعمسأ .يبارعأ اي :ديشرلا لاقف .هرعش يف عفدناف .نينمؤملا ريمأ

 ,هينبا نومأملا هللا دبعو نيمألا ًادم ينعي  نيذه يف نيتيب انل لقف ؛ ًايهّنم كركنأو

 نع ينتغجرو ''دَدْرَقلا رغولا ىلع ينتلمح .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هيفافح نع ارهو
 ؛ةبيدبلا ىلع يفاوقلا ٌروفنو ,ةجردلا ٌرُهبو ,ةفالخلا ةعور كوتا لهّسلا

 ًالدب كراذتعا تلعجو «تلعف دق :لاق . يعور نكسيو ٌرفاون يل فلأتت '”يندوزأف
 أشنأف ؛قابسلا ناديم تلهسو «قانخلا تسّفن ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق . كناحتما نم
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 :لوقي

 . مدألاب ىشغملا فيسلا نفج يهو .ةلخ عمج :للخلا ()

 .فرطو ناسل ةبذع (؟)

 . ضرألا نم ظلغو عفترا ام :ددرقلا م

 . ةيوتسملا ةظيلغلا ضرألا :ددجلا (1)

 . ينلهمأ : يندورأف )ه0
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 نوي

 دمحم مث هللا دبعل تين

 اهيف هللا كراب ءاهايئُط امه

 اهّدوع ٌرضخاف مالسإلا ةبُق ارث
 ( 7 - 1 - عااش 5

 ١ اهدومع نينمؤملا ريمأ تناو

 نود كّتلأسم نكت الو ْلَسَق !كيف هللا كراب ءيبارعأ اي تنأو :ديشرلا لاقف
 : . علخ عبسو ةقان ةئامب هل رمأف . نينمؤملا ريمأ اي "ل5 ديلا لاق . كناسحإ

 :ةصفح يبأ نبا ناورمو يدهملا

 يذلا رعشلا هتدشنأف ءيندشنتساف يدهملا ىلع تلخد : ةصفح يبأ نب ناورم لاقو

 :هيف لوقأ

 اهّلايَخ يحف ًةرئاز كتقرط
 اهّلثمو َداقتساف َكَداوَف تداق

 اهلالد ءايخلاب ٌرِشنَت ءاضيَب

 اهلامأف ابّصلا ىلإ بولقلا داق

 : يلوق ىلإ تيهتن ةنا ىتح
 د

 ةيارخآ لافنألا نم تدهش

 اهتوبغ ءامسلا نم َنوسِمْطَت له
 ه م

 مكبر نع ةلاقَم نودححت وأ

 يذلا يرعش ًاضيأ هتدشنأو :لاق

 ًادمحُم ينل ثرَو م نب ايا

 ٍنئاكب كاذ سيلو نوكي يت

 اهاطبإ متوجرف مهئارتب

 اًهاله نورستست وأ ل[ كفكأب

 : هيف لوقأ
 ماحرألا يوذ نم براقألا نود

 ماصخ نيح تلف ماصنلا عطق
 ماعنالا ةروس كلذب تلزن

 مايغألا ةئارو تانببلا ينبل

 )١( دتولا وأ «لبحلا :بنطلا .

 . نيتئاملل وأ ءابنودو اهقوف امل وأ «لبالا نم ةئاملل مسا :ةدينهلا 0(

 مهضعب ماحرألا اولوأو مكنم كئلوأف مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمأ نيذلاو » ىلاعت هلوق ديري ()

 . « ىلع عيش لكب هللا نإ هللا باتك يف ضعبب ىلوأ

 ضبا



 ماهس ٍرِّيغب اهيف اوعّرشَي نأ اولّواحف ُباتكلا ٌمهَماهس ىّتلأ

 مالخألا مُمَوَتِب عشِرُعَو مهقَحب جيجخلا يقاس ونَب تريفظ
 ىلع كّقح بجو :لاق نيرعشلا ّيدهملا تدشنأ ملف :ةصفح يبأ نب ناورم لاق

 ىلع تضّرَفو ءافلأ نيثالثب كل ترمأ دق - هتيب لهأ نم ةعاج هدنعو - ءالؤه

 ءاذك ساّبعلا ىلعو «فالآ ةعبرأ لع ىلعو ءاهّلثم نوراه ىلعو .فالآ ةسمخ ىسوم

 دغا :لاق مث ءاهب ىتأف ًافلأ نيثالثلاب رمأف :لاق . ًافلأ نيعبس تبّسحف اذك نالف ىلعو

 نوراه تيتأو ,فالآ ةسمخب يل رمأف ىسوم تيتأف . كل تضرُف ام ْذُخو ءالؤه ىلع

 يل رمأف . يسفنب رّصقأ نلف يتوخإ نود يب رّصَق :لاق ءايلع تيتأو ءاهلثمب يل رمأف
 . ًافلأ نيعبس نيقابلا نم تذخأف فالآ ةسمخب

 :ةعيبر ىشعأو كلملا دبع

 هراسي نعو ديلولا هنيمب نعو ؛ناورم نب كلملا دبع ىلع ةعيبر ىشعأ لخدو

 ام يقبو ىضم ام ىضم :لاق .؟ةريغملا ابأ اي يقب اذام :كلملا دبع هل لاقف ؛ناولس

 :لوقي أشنأو . يقب

 ينس عراق الو يَقَح مضتْهُم يتموصُخ يف الو يَقَح يف انأ امو

 يِنْجَأ ام ءوس نم يالوم فئاخ الو ىَتَج ام ءوس نم يالْوَم ٍماسُم الو
 ينعأ ام فرْعأو ينغأ يذلا ٌلوقأ يننأ رعشلاو ماوقألا يف ّيلضفو

 ٍنْذَأ تَعِمَس امو ينّيع تّرصبأ اب اع َيَبَج نيب يداؤف ّنأو

 نباو بأ َرْيَخ تْلَضَف دق  سانلا ىلع ٌهَنباو َناورم ُتَلَضَف ْنِإو يفإو

(00) 

 ةرشعب هل رمأو ؟اذه ىلع ينامولتأ :نايلسو ديلولل لاقو كلملا دبع كحضف

 . فالآ

 . مدنلا نع ةيانك : ينس عراق 1(

 ضرر



 :قدزرفلاو مكحلا نب نجحرلا دبع

 دبع هل لاقف « ؛مكحلا مأ نب يفقتلا نمحرلا دبع ىلع قدزرفلا لخد :لاق يبتعلا

 ف لقو هلوأ ىَسْنُي ىتح هرخآ يتأي ال يذلا كرعش نم ينعد ءسارف ابأ :نمحرلا

 وهو هيلع ادغف لبق دحأ اهطعُي ل ةيطع اهَكيطعأو «ةاورلا ةاوفأ ' "ناقلعي نيتيب

 : لوقي

 "ريغ بدَح يذ ليس فيقت ْنِب نكف أَن نإف شير ئراحطب نبا تنأو
 هدام ةكبضملا ملا لقلت ةديقعل جسام مق نب تأ
 .فالأ ةرشعب هل رمأو « تنسحأ :لاق

 :راجتلا نم ىتفو ىحي نب لضفلا

 تقو يف دلاخ نب ىبحي نب لضفلا ضرتعاآ :لاق ينوكلا ينربخأ :لاق ديوس وبأ

 ام ٌميمج ذخأوب هب عطّقف ةفوكلا ىلإ صخش ناك راجتلا نم ىف ناسارخ ىلإ هجورخ

 :لاقو لضفلا ةباد نانعب ذخأف ءهعم ناك

 دراوُشلا توبا قانعأ ٌعْطَقُي هّلثم رْعّشلا يف سيل ّاتْيب ٌلِسزَأس

 دلاخ نب ىبحي نب لضفلا هب َماقأ 2لزنم لك يف ُسأبلاو ىدّنل ماقأ

 . مهرد فلأ ةئامب هل رمأف لاق

 :نيمألا اهب حدم تايبأ يف ةصفح يبأ نباو ةديبز

 رفعج ةئبا ةديبز ىلإ اهعفرو ًاتايبأ ةصفح يبأ نب ناورم بونجلا وبأ لاق : ىبتعلا

 ا /  :لوقي اهيفو .ًادمح اهنبا حدتمي
 ا" ددؤّسسلاو العلا نم تْدَلَو اذم رفعج ةليقَع اي كود هلل

 )١( اهههاوفأ ىلع نادّترتي يأ :ناقلعي .

 ببص يف رودحلا :بدحلا (؟( .

 )( ةعفرلاو دجملا :ددؤسلاو ةيركلا ةديّسلا : ةليقعلا .
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 دمحُم نيبج ىلع نيرظانل اهّرون َنّيبت دق ةفالخلا نإ

 :ةلبج نب يلعو لهس نب نسحلا

 نب نسحلا ركسع ىلإ ةلبج نب ىلع انيلع مِدَق :بتاكلا ءاجر نب نسحلا لاقو

 نحنو «ناروبب ةفورعملا .لهس نب نسحلا تنب ةجيدخ ىلع ًايناب كانه نومأملاو « لهس
 نومأملا عم لهس نب نسحلا ناكو .حالف فلأ نيعبسو فين ىلع يرجن كاذ ذإ

 ءيب لزن ةلبج نب ىلع مدق |ملف ,ههابتنا تقو ىلإ سانلل سلجي نسحلا ناكف ؛ حّبصتَي
 ىلع تلخدف . لجأ :تلق !كعم عيضأ ال ًاذإ :لاق . ريمألا لغش يوق دق :هل تلقف
 :تلق ؟هيف نحن ام ىرت الأ :لاقف ؛هناكم هتملعأف هروهظ تقو يف لهس نب نسحلا

 تملعأف .هل غّرفتن نأ ىلإ فالآ ةرشع ىَطْعُي :لاقف . هل رمألا نع لوغشمب تسل

 ش :هل ةملك يف لاقف ؛ ةلبج نب ىلع

 ىنرت ملو يدْمَح تأفاك َةّيطَع ًائدتبم قحلا َيِلَو اي ينتبطعأ
 "1ِفْرِداِبُت ىَرْدَخلاِب تنك اّنأك ُهَقّيَر تْلن ىتح َكَقْرَب تش ام

 :هل ضرع لجرو قوط نبا

 عيمج اهيف ةعقر هلوانف ةبحرلا يف ًاهزنتم جرخ دقو قّوَط نبال لجر ضرع
 :اهيف اذإف اهذخأف ؛ هتجاح

 اِيْنُدلا ىلع ُمالَسلاف الإو ٍرْبَمج يل َتْدُج تنأ ناف ياينُد كتلعج

 . هانغأ ىتح هاطعاف . كّتظ ْنقدّصأل هللاو :لاقف
 : يلع نب لبعدو رهاط نب هللا دبع

 هل ةقارح يف بكار وهو يناسارخلا رهاط نب هللا دبعل رعاشلا يلع نب لبعد ضرع

 :اهيف اذإف ءاهذخأب رمأف .ةعقرب هيلإ راشأف «ةلجد يف
 | 1 ا ال
 . ءاطعلا : ىودجلاو ءاطعلا نع ةيانك .هبوصو هرطم : ةقيرو .تعلطتو ترظن :تمش )10(
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 قرت الو ٌريست فيك ني اَسُحلا نب ةقاّرحل تلجع

 قبطُم اهقوف ْنِم ٌرخآو ٌدحاو اهتحَت نم نارحّبو

 قروت ال فيك اهم اذإ اهئاديع كاذ نم ُبجعأو

 . سرفو ةيراجو مهرد فالآ ةسمخب هل رمأف

 : اهيف ةعقرب لبعد هاقلتف رهاط نب هللا دبع جرخو

 "لف ِكّْلُم ءاولب ٌةدوقُعم اهقّوف ةداَعّتلاب كتانق ٌتعَلَط

 "”لّدجأ اَحاَج اه ّصَقُي رفْهَت اتاك نيتديرط قزف رسب
 لكهتملا كهجوو كيدي ىدنب ةضرع لايتحا ىلع ليخبلا حبر

 لوذج يف َلَوْدَج ُهْنم ضاف ام ٌلجاع كلين َنأ ٌمّلْعي ناك ول

 فالآ ةسمخب هل رمأف

 :هدشنأف رهاط نب هللا دبع ىلإ ءارعشلا نم لجر فقوو

 لبئانلاو سأبلا ىلإ َنشَمَأ َنومَتْشت ىف ّيأ لق اذإ
 ؟لجاملا نَّمزلا يف مَعْطو ىقولا موي ماهلل بّرْضأو
 ٍلجاس ىلإ ىقرغ ةراشإ  مانألا ٌعيِمَج كيلإ َراشأ

 . مهرد فالآ ةسمخب هل رمأف

 ضعب اهب تحدم تنك اتايبأ رهاط نب هللا دبع تدشنأ :لاق ريطُم نب دمحأ

 : يهو ,ةالولا

 مُعنأ سانلل هيف معن ُمويو -نسؤبأ سانلل هيف سْؤُب مو هل

 ُمَّدلا همك نم ٍسؤئبلا موي رطقيو 2ىدّنلا هّفك نم دوجلا موي رطقيف

 طم ضرألا لع حبيل سانلا ىلع  ةقك نذي ْمَل سؤبلا موي نأ لف
 مدعم ٍضرألاب ناك ام ىَدَنلا ٍلذبل ُهَّقك عَرْف دوجلا موي َّنأ ولو

 )١( ةرامإلا ءاول اهقوف دمعي يتلا ةانقلا :ةانقلاب ديري .

 .رقصلا : لدجألا يقل

 نيداعا



 لاق . معن :تلق ؟ اهتلبقف :لاق . فالآ ةسخ :تلق ؟كاطعأ مك :هللا دبع يل لاقف
 . فلأ ةئام الإ هذه نمت ام ؛ تأطخأ : يل

 :درجع داجحو رفعج وبأ

 :هدشنأف هيخأ ساّبعلا يلأ توم دعب رفعج يبأ ىلع درجع دامح لخدو
 اناديعو ًاقارْعأ سانلا ٌمركأ اي 0اناب ذإ ساّبعلا يبأ دعب كوبأ
 ")نابلاو َكْمملا انيف كّدوع مل  ٌهَتراصَع موق ىلع ٌدوع جم ول

 . مهرد فالآ ةسمخب هل رمأف

 :تاوهشس ىمومو دلاخ نب ديعس

 :لاقف «نامثع نب ورمع نب دلاخ نب ديعس ىلإ تاوهش ىسوم ءاج :لاق يمذحقلا
 بهذف هيف كروب :لاقف .رانيد يتئام نع ينوصقني نأ اوبأو ,اهّتقّشعت ةيراج انه نإ

 دقعو هطسبفّرَخ ''١فّرطمب اعدف تاحلطلا ةحلط تنب ةشئاع هّمأو , ديسأ نب دلاخ نب ديعس ىلإ

 ادغ مث ,هذخأف . هيف امب فرطملا ذخ . ىسومل لاقو «رانيد ةئام هناكرأ نم نكر لك يف

 :هدشنأف هيلع

 ديعس تنب نبا ينعأ ال ءفّرْعلا اخأ دلاخ نب ديعس ينعأ دلاخ ابأ

 ديمعب ىدتلا َضْرَي مل تام نإف ىدتلا هب ىضّري شاع ام ىدنلا َديِمَع

 دوُقرب مكباسحأ نع وه امو ٌمتذقر دق ٌمُكَنِإ هوُعد هوعد
 :ناورم لآ يف يريبزلل

 ؛ ىريبزلا سابعلا يبأل دشني يمع تعمس ؛ لاق يبتعلا

 ءادفلا || َناوُرَم لآايّمكل ٍدهع يلوو 3 ةفيلخ لكو

 ملاذ ماوقألا ةراما ضعبو تناك ُْتِْيَح ءافش ْمٌكَترامإ

 . حاشولا :فرطملا () . بيطلا نم ؛نابلاو كسملا (1)

 ؟/



 اوءاسأ اوكلم نإ موقلا ضعبو و 9 اذإ ْن م6 تنأف

 ءاوهلا مهنيبو مكدنيبو ءاوس رسيعو مكلعجأاأ 1 م 7 - 0و مرماه **

 اس مهلجرأو ميِديألا ُمَقَأو مكلُجرأل ضْرأ مُه

 . افلأ نيرشع :لاق ؟ اهيلع ىطعأ م :هل تلقف

 و
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 :ةبؤرو ماسم وبأ

 ملف «ةوعدلا بحاص مسُم يبأ ىلع تلخد :لاق ةبؤر ينثدح :لاق يعمصألا
 : هتبجأف . ةبؤر اي : ىدان ينرصبأ

 اكيلإ ينقاس ًاَبر ُدَّمْحأ اكْيَبل ينتوَمد ْذِإ كب

 اكْيَدَي يف ٌةَمْعَنلاو ٌدمحلا

 نذأي :تلق مث . تدجأ تمعنأ اذإ تنأو :هل تلق . ىلاعت هللا يدي يف لب :لاق

 | : هتدشنأف ؛معن :لاق ؟ داشنإلا يف نينمؤملا ريمأ يل

 هراسي نعو هنيمي نعو هراطقأ يف َكلملا يتأي لاز ام

 هررق يف كلما ّرقأ ىتح هرانب ىلطْصي ال ًارَمَثُم

 كل انرمأ دقو «قافنإلا هدفنتساو لاملا فش دقو انتيتأ كنإ «ةبؤر اي :لاقف

 الف )تتسم قرطَأ رهدلاو .لّوَعمْلا انيلعو دوعلا كنمو «ةريسي ةهفات يهو «ةزئاجب

 ٌرثكأ همالك نم ٌريمألا يندافأ يذلا :تلقف :ةبؤر لاق . "ذّدسألا كنيبو اننيب لعجت

 . هلام نم يندافأ يذلا نم

 :هدشنأف ماشه ىلع حابر نب بيصن لخدو

 اكلاش تَّلَص مث ًاوُفع َكئيمَي ٌمُهْنَمَبَس العلا سانلا قبتسا اذإ

 قلطأ ةّيطعلاب كادي ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . ينلَسف حدملا ةياغ تغلب :ماشه لاقف

 . ليلذلا لبزشسا وهو « ريعبلا فاصوأ نم :بتتسملاو فارطألا )١(

 1 .زجاوحلا :ةّدسألا )١(

 0 ملال



 يداوس نم اهيلع تْضَقن ةنبا يل :لاق .لعفت نأ دُب ال :لاق .ةلأسملاب يناسل نم

 . ءادوسلا تقفنف . ةوسكو لجحب

 ' :بيصنو رفعج نب هللا دبع

 لامب هل رمأف رفعج نب هللا دبع حابر نب بيصُن حدم :لاق يعمصألا نع يشايرلا
 اذه لثمب اذه لعفتأ :هل ليقف ؛ًارمتو ارب "رقم لحاورو ةفيرش ةوسكو ريثك

 هءانث نإ دوسأ'ناك نئلو ٍءّرُخخ يف هرعش نإ ًادبع ناك نعل امأ :لاق ؟دوسألا دبعلا

 ىوري ًاحيدم ىطعأو ")مضت لحاورو لبت ًابايثو قفي الام نخأ انإو .ضيبأل
 0-0 هم

 . ىقبي ءانثو

 : مجنلا وبأو ماشه

 :هيف لوقي يذلا هرعش ًاماشه دشنأ هنأ ىلجعلا مجنلا يأ نع اوركذو

 لزجملا بوهولا هلل دمحلا

 : هلوق ىلإ ىهتنآ ىتح .هرعش دوجأ نم وهو
 لوحألا نيعك وجلا يف سمشلاو

 ناكف ءهتعجر مجنلا وبأ لّمأف . درطف هب رمأف كلذ هبضغأف .لوحأ ماشه ناكو

 احيصف ًايبرع الجر ينغُبأ :هبجاحل لاقف ةليل تاذ ماشه قرأف ءدجسملا ىلإ يوأي
 :لاق هيلع لخد املف ءهب ىتأف .مجنلا ابأ دجوف «لأس ام هل بلطف . يندشنيو ينثدحي

 مجنلا ابأ ناك نمف :لاق . كلوسر ينافلأ ثيح :لاق ؟كانيصقأ ذنم نوكت نيأ

 نم كَل اف :لاق .رخآلا دنع ىشعتأو [هدحأ دنع ىَدْعَتأ ءنيلجر :لاق ؟كاوُعَم

 ةليل اهتيصوأ َمَق :لاق . (هادحإ َتْجَوَر :لاق ؟ [مهَتْجَوَرَأ لاق «ناتنبا :لاق .؟ دلولا

 ٠ :اهل تلق :لاق ؟ اهتيدهأ

 )١( لبتو ىنغت : ىفنت ع . ةلمحم :ةرقوم .
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 "اهيلإ يفلَدْزاف تبأ نأ, اهيلع يتبباو ًةامحلا يبس
 اهيلع هب فلخلا يدّدجو اهُيَقفْرِم دوعلاب يعّرقا مث

 اهّينبا كاذب ّرهذلا يربخت ال

 . معن :لاق ؟ اذه دعب اهتيصوأ لهف :لاقف

 ارش ةاحلاو ًارْيخ بلكلاب اَّرَب ًابلق ةَرَب نم تِيصْوَأ
 اًرُط ّرثب ٌمهيَمَع يحلو ارجو اهل ًاقنَخ يمأست ال

 اَّرُم ةايحلا َرْلُح اًورَي ىتح اَرُمو ًاَِمَذ كّوؤَّسك نإو

 الو ,بوقعيك انأ الو :مجنلا وبأ لاق . هدلو ُبوقعي ىصوأ اذكه ام :ماشه لاق

 : اهيف لوقأ يتلا ةمالظ يه لاق ؟ ىرخألا لاح ايف :لاق . هدلوك يدلو
 ْناَيَح امادلاوو ٌةميتي ْناِبْيش تخأ ةمالظ نأك
 ناطيخ آلإ نِيلْجرلا يف سيلو ْناِْثصو ُهَلُك لْمَق ْسَْرلا

 ناطيشلا اهنم ٌرَعْذُي يتلا يَ
 يهو , يدنع يه :لاق ؟ اهضبقب كترمأ يتلا ريناندلاب تلعف ام :هبجاحل ماشه لاق

 . نيطيخلا ناكم ةمالظ يَلجر يف اهلعجيل مجنلا يبأل اهعفدا : هل لاق . رانيد ةئامسخ

 :ةمرلا وذو حيرطو دم نب ناورم

 لخد دم نب ناورم فلخَتْسا امل :لاق بيبح نب سنوي ينثّدح :لاق ةديبع وبأ

 نب ديلولا لاخ .يفقثلا ليعامسإ نب حيرط هيلإ مّدقتف «ةفالخلاب هنوئنبي ءارعشلا هيلع

 هنيد ماكحأل كلعجو ءًامامإ مالسإلا ىلع كب معنأ يذلا هلل دمحلا :لاقف .ديزي

 :هيف لوقي يذلا هرعش هدشنأ م ًاماظنو 0 ةنْج ىفطصملا دم ةمألو ءًاماوق

 اًرُّهَشَأو ًاماع نيعست انتفالخ ةّمعنو دادس يف كادع وست

 . يبرقتف : يفلدزاف يبذكاو .اهيلع يرتفا :اهيلع يتبما 001(

 . رتسلاو عردلا :ةنجلا 0

 انما



 ةجرد ىلعأ اهيف غلبت «نينمؤملا ريمأ اي ةئاملا ءافو :لاق ؟رهشألا م :ناورم لاقف

 . مهرد فلأ ةئامب هل رمأف . نيكمتلاو ة :لا يف ةبقاع دعسأو

 فقوف ,ههجو نع ةردحنُم هتمارع تّلحلا دق «ةرّبك ًايناحتم ةمّرلا وذ هيلإ ملقت مث

 ةثولب ًاحدام هفرشب بطخأ نأ نيئمؤملا رمأ لجأ يفإ :لاق . مّدقت :هل ليقف ءابيّوسُي

 كمالك يف '"خَدْيَص الو يم كنم' انل تقبأ هنأ تلمأ ام :ناورم لاقف .. يقمامع

 مّدقت مث ءاحادتما نسحألاو «ًاحارق هنم ُدرأ ؛نينمؤملا ريمأ اي هللاو ىلا : :لاق . اعاتمإ

 .دمحم 7 نسم وأ َناوُرَم نم عرفت دس كمامأ 2« ي ريس امل 3217 مو

 :لاقف ؟ يم تلعف ام :هل لاقف

 دخلا نساحَم ُبارَتلا احمو ىَلب دربي اهرئادُغ تيوُط

 ىَطعُي ؟ ًالايثنا لاثنت يفاوقلا ىرت امأ :لاقف «ديلولا نب سابعلا ىلإ ناورم تفتلاف

 . سمش دبع هب تغلبل تملع ول :ةمرلا وذ لاق .رانيد ّفلأ ىئابآ نم ىَمَس نَم لكب

 :ةمره نباو روصنملا

 مهو كبابب ءارعشلا نإ :روصنملل ًاموي تلق :لاق روصنملا بجاح عيبرلا

 لقو «مالسلا مهيلع أرقاف مهيلإ جرخا :لاقف . مهتاقفن تدفنو مهمايأ تلاط «نوريثك

 ,ةيحلاب الو ؛بالكلا نم بلك وه امنإف ءدسألاب ينفصي الف مكنم ينحدم نم مه

 رحبلاب الو ؛مصا رجح وه امنإف .لبجلاب الو ؛بارتلا لكأت ةنتنُم ةبّيوُد يه امنإف

 هرعش يف ناك نمو ؛لخديلف اذه هرعش يف سيل نمو ؛'"'بجل طماطُغ وه امنإف
 «عيبر اي هل انأ .هل لاق هنإف .ةمره نب ميهاربإ الإ مهلك اوفرصناف . فرصنيلف

 ال هنأ تملع دق «عيبر اي :روصنملا لاق ءهيدي نيب لثم (ملف ,هلخدأف . ينلخدأف

 ( 1١0هتقان : حديصو « هتبحاص : يم .

 جاومألا مظع :بجل طماطغ (؟) .

 ىف



 : اهيف لوقي يتلا هتديصق هدشنأف . ةمره نب اي تاه ؛هريغ ٌّدحأ كبيجُي
 لئانو ْباذع اهيف اهّرك اذإ هريرَس ئَفافح نع تاظحل هل

 لئابقلا بارتلا موُك نم َدَوْسا اذإ مئاه لآ نم ًءاضيِب ةنيط مه

 لعاف َوُهف لعاف يّْنِإ لاق نإو 2ىبأ يذلاك ىفم ًائيش ىبأ ام اذإ

 فالآ ةسمخب كل ترمأ دق .رعشلا نيع اذه .«تغلب انه اه !كبسح :لاقف

 هينيع ىلع ىفخأ نأ تدك املف .,تجرخ مث هفارطأو هسأر تلبقو هيلإ ثمقف . مهرد

 :لاق . يمأو يبأ كادف كيبل :تلقف ءًاعزف هيلإ تلبقأف !ميهاربإ اي :لوقي هتعمس
 اهب كيفاوأ ىتح اهظفحأ «تنأ يمأو يبأب :تلقف !اهريغ اندنع كل سيلف اهب ظفتحآ

 ٠ . ""ذبهجلا متاح طارصلا ىلع

 : مهجلا نباو رفعج

 : هلوأ يذلا هرعش لكوتملا ًارفعج مهجلا نب ّلع دشنأ ؛لاق نيسحلا نب ىلع

 لمحتت اهَتلّمَح ام ُسْفنلا يه

 كفتم قرطأف ؛هنيمب يف يتلا هاطعأف ,ناترهوج لكوتملا دي يف ناكو
 !ىرخألا هب ذخأت ايف ركفت امنإ ؟ ًاركفم كلام :لاقف .هراسي يف يتلا ذخأيل هلوقي

 :لوقي أشنأف ! اهيف كل كروُب ال اهذخ

 ٌئاحبلا ِهِرْخَب نم فرغت لع ٌمامإ ار نم رس
 ٌرانو ٌةَنَج هنأك رسمأ لكل ىشْخُيو ىجرُي

 ٌراهنلاو ُلِيللا َفَلَتْخا ام هيب يفو هيف كلما

 رافت (ُههاتلك هيلع نانّرَض دوجلا يف هادي

 ٌراسيلا هلم تنأ الإ ًافيش ميلا هنم تأت م
 :لوحلا يف رخآ لاقو

 )١( اهكيدرو اهدّيج نيب زّيمملا رومألاب ريبخلا :ذيهجلا .

 ضف



 ٍلوهلا ىلإ الإ اهتبسي فل م ةَمُركَم لك نع ىَدَّنلا تلأس اذإ

 7 لبا ىلإ اهاجلأ مّصلا محاز ول ٌةَملْظُم سمشلا ىقلأ سمشلا مَحاز ول
 لِيَسلا نم ىضْمُأ هئادعأ ّدنعو ةبئان ُهنَبان نإ ٍرْهدلا نم ىضفمأ

 بحاص رهاط نب هللا دبع ىلع .ديزي وبأ هل لاقي . ّيرلا لهأ نم رعاش لخدو

 :هدشنأف «ناسارخ

 ٍنميلل نادمُع ْعَدو ٌرهمداش نم ًاقفتْرُم جاتلا كيلع ًائينه برشآ

 نزي يذ نباو ىلع نب ةَدوُه نم هَسَبلَت كلملا جاتب لْوَأ تنأف

0 

 . مهرد فالآ ةرشعب هل رمأف

 : هتدشنأف جاّجحلا ىلع ةّيليخألا ىليل تلخدو

 اهلافشَف اهئاد ىصقأ عِستَت ةضيرم ًاضرأ ٌجاَجَحْلا درو اذإ

 ""اهاقّس َةانَقلا َّرَه اذإ ٌمالُغ اهب يذلا لاضٌعلا ءادلا نم اهافَش

 كيلإ ٌبحأ ءاسنلا يأ :لاق مث .مامه :يلوق نكلو .مالغ يلوقت ال :اهل لاقف
 نب ديعس تنب سالخلا مأ :لاق ؟ريمألا اهيأ كؤاسن نمو :تلاق ؟اهدنع كُن

 يبأ نب بلهملا تنب دنهو «ةيرازفلا ةجراخ نب ءامسأ تنب دنهو ,ةيومألا صاعلا

 اي :لاق . هيلع تلخد دغلا نم ناك ملف . لإ ّبحأ ةيسيقلا :تلاق . ةّيكتعلا ةرفص

 كل رمأ امنإ :لئاق لاق . '”امْذَأ اهبسحأ .ريمألا اهيأ :تلاق . ةئامسمخ اهطعأ :مالغ

 اهل رمأ ناك امنإو .ءايحتسآ ىلع ًالبإ اهلعجف . كلذ نم ٌمركأ ريمألا :تلاق . ءاشب

 . ًآلّوأ ءاشب

 . لابجلا : مصلا 1(

 . روباسينب عضوم :رهمداشو «ًامئاد ًاتباث :اقفترم (؟)
 حمرلا :ةانقلاو يصعتملا ضرملا :لاضعلا ءادلا مرش

 . اهمركأ يهو «لبإلا نم ضيبلا :مدألا (5)

 اضخرإ
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 9 امكانبساك ميج

 هلا اطل“ تك ول

 دوفولا باتك شرف

 : هّير دبع نب دمخ نب دمحأ رمع وبأ هيقفلا لاق

 ؛هيلع اورج امو .مهلزانمو مهبتارم ىلع '''دافصألاو داوجألا يف انلوق ىضم دق

 هللا نوعب نولئاق نحنو . ةليزجلا لاعفألاو ةليمجلا قالخألا نم هيلإ اوبدت امو
 تاماقم اهنإف ؛كولملاو ءافلخلا ىلعو « هنَع يبنلا ىلع اودفو نيذلا دوفولا يف هقيفوتو

 الو . يناعملا لرجتستو , ظافلألا بذهتسَتو «مالكلا اه رَّيَخَتُي ؛ لفَح دهاشمو «لضَف

 نعو «'''نوعزني هتّوُق نع يذلا مهميعزو مهديمع نوكي نأ هموق نع دفاولل دب

 دفاوب كنظ امو «ةنسلأ نع برعُي ناسلو «ةليبق لدعَي دحاو وهف ؛نوردصُي هيأر

 وأ ةبغر يف رابج كلم يدي نيب وأ ,هتفيلخ وأ ُهََِي يبنلا يدي نيب ملكتي موق
 نم ةجيتن ارخّدم هارتأ . ىرخأ همامأ نم ظْفحتيو ةّرم هموقل دطوي وهف .ةبهر

 هذه لضفل هومّدق موقلا نظت مأ ؛ةنطفلا بئارغ نم ةبيرغ ًايقبتسُم وأ «ةمكحلا جئاتن
 ىرت الأ . ةباطخلاو رعشلا عمجَمو ءنسَّلاو "ةقلذحلا ةياغ يف مهدنع وهو الإ ةطخلا

 ديس اذه :لاقو هءادر هل طَسَب هلع يبنلا ىلع دفو اكل يرقنملا مصاع نب سيق نأ

 : ”ارعاشلا هيف لاق مصاع نب سيق يفوت املو . بولا
 اًحرتَي نأ ةةش ام هتمحرو 2مصاع َنب َسْيَق هللا ُمالس َكيلع

 .نوبهذي :نوعزني )١( . ءاطعلا باحصأو ماركلا :دافصألا )١(

 . بيبطلا نب ةدبع وه (4) . قذحلاو فرظلا :هقلذحلا (؟)
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 ) -ِ -ِ ه- 6 ماس تاس
 "لس كّدالب طْحَش نع راز اذإ ةمعن كم هتسبلا نم ةيحن

 امّدهت موق ُنايْنُي هنكلو دحاو َكْلُه ُهَكْلِه سيق ناك امو

 ىرسك ىلع برعلا دوفو

 مورلا دوفو هدنعو ىرسك ىلع رذنملا نب نامعنلا مدق :لاق يلكلا نع يماطفلا نبا

 ىلع مهلضفو برعلاب نامعنلا رختفاف . مهدالبو مهكولم نم اوركذف «نيصلاو دنهلاو
 «نابعن اي :كلملا ةزع هتذخأو ىرسك لاقف .ءاهريغ الو ّسراف ىنثتسي ال ,ممألا عيمج

 نم يلع مدقي نم لاح يف ترظنو .ممألا نم مهريغو برعلا رمأ يف تركف دقل
 ةرثكو ءاهناطلس مظعو ,اهتفلأ عاتجآ يف ًظح اهل مورلا تدجوف .ممألا دوفو

 . اهلهاج مِقِّيو اههيفس ريو اهمارحو اهلالخ نّيِبي ًانيد اه َنأو : امناينُب قيثوو ءاهنئادم
 ءاهرامتو اهدالب راهنأ ةرثك عم .اهّبطو اهتمكح يف كلذ نم ًاوحن دنهلا تيأرو

 نيصلا كلذكو . اهددع ةرثكو ءاهباسح قيقدو ءاهراجشأ بّيطو «اهتاعانص بيجعو

 اهتّيسورفو ءديدحلا ةعانصو برحلا ةلآ يف اهيديأ تاعانص ةرثكو .اهعاتجآ يف
 , شاعملا يف لاحلا ءوس نم مهب ام ىلع رزخلاو كرتلاو . اهعمجي ًاكلُم ال َنأو ءاهتمهو

 مه , سبالملاو نكاسملا نم ايندلا ةراع سأر وه امو ,نوصحلاو رامثلاو فيرلا ةّلقو

 نيد رمأ يف ريخلا لاصخ نم ًائيش برعلل رأ مو .مهرمأ رّبدتو مهيصاوق مضت كولُم
 مهتلح ءاهتمه رغصو اهّلُذو اهتناهم ىلع لدي امم نأ عم ةوق الو مزح الو ءاينُد الو
 لكأيو .ةقافلا نم مهدالوأ نولتقي .ةرئاحلا ريطلاو .ةرفانلا شوحولا عم اهب مه يتلا

 اهوملو اهبراشمو ءاهسبالمو ايندلا معاطم نم اوجرخ دق .ةجاحلا نم اضعب مهضعب

 اهلقثل عابسلا نم ٌريثك اهفاعي يتلا لبإلا ٌموحل مهمٌعان هب َرفظ ماعط لضفأف ءاهتاذلو
 ةلكأ َمعطأ نإو .ةمّرْكَم اهّدع ًافيض مهدحأ ىَرَق نإو .اهئاد فوخو اهمعط ءوسو

 يتلا ةّيْخوَدَّتلا هذه الخ ام , مهاجر كلذب رختفتو « مٌهراعشأ كلذب قطنت ؛ ةمينغ اهّدع
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 انموي ىلإ كلذ ال ىرجف ؛اهودع نم اًهعنمو ءاهتكلمم دو ,اهعاتجا يّدج سسأ

 رومأ ضعب هبشت ًارومأو ءانوصحو ىرقو ءاسوُبَلو ًاراثآ كلذ عم اهل َنِإو ءاذه

 ةقافلاو ةّلقلاو ةّلذلا نم مكب ام ىلع نونيكتست مارأ ال مث - نميلا ينعي - سانلا

 . سانلا بتارم قوف اولزنت نأ اوديرتو اورختفت ىتح «سؤبلاو

 مظعيو ءاهلضف ومسي نأ اهنم كلملا ةمأل ّقح ,كلملا هللا حلصأ :نامعنلا لاق

 در ريغ يف ,كلملا هب قطن ام لك يف ًاباوج يدنع َنأ الإ .اهتجرد ولعتو ءاهبطخ

 . هب تقطن هبضغ نم ىنئنَمأ نإف .هل بيذكت الو ,هيلع

 هب يه يذلا اهعضومل ,لضفلا يف عّرانت تسيلف كلملا اهيأ كتمأ اَمأ :نابعنلا لاق .

 ةيالو نم هب هللا اهمركأ امو ءاهّرع ةحوبحبو ءاهلحم ةطسبو ءاهمالحأو اهوقع نم

 . اهتلَضَف الإ برعلاب اهنرْفَت ةمأ يأف «تركذ يتلا ممألا امأو . كتيالوو كئابآ

 ؟ اذامب : ىرسك لاق

 اهتنسلأ ةمكحو اهئاخسو اهسأبو اههوجو نسحو اهتعنمو اهّرعب :نابعنلا لاق

 :اهئافوو اهتفنأو اهوقع ةدشو

 اودطوو ,داليلا اوخود نيذلا كئابآل ةرواحم لزت مل اهنإف ؛ اهتعنمو اهّرع امأف

 « مهليخ روهظ مهنوصح , لئان مهلني مو « عماط مهيف عمطي 0 ىدنجلا اوداقو .كلملا

 اهريغ ذإ . ربصلا مهتّدعو «فويسلا "'هتنُجو «ءامسلا مهفوقُسو ءضرألا مهّداهمو

 . روحبلا رئازجو نيطلاو ةراجحلا اهّرع امنإ ممألا نم

 .دنهلا نم مهريغ ىلع كلذ يف مهلضف فّرْعُي دقف اهناولأو اههوجو ْنْسُح امأو

 . ةرشقملا مورلاو .ةهوشملا كرتلاو ,ةفحنملا نيصلاو

 )١( مهعورد :مهتنج .

 ضي



 اهوصأو اهءابآ تلهج دقو الإ ممألا نم ةمأ تسيلف «اهباسحأو اهباسنأ امأو
 هفرعي الو هبُسني الف ايْنُد هيبأ ءارو نمع َلأَسُيل مهدحأ َنِإ ىتح ؛ اهَوأ نم ًاريثكو
 هب اوظفحو .مهباسحأ كلذب اوطاح .ًابأف ّابأ هءابآ يمسي الإ برعلا نم دحأ سيلو

 ريغ ىلإ ىعدُي الو ,هبسن ريغ ىلإ بستني الو :هموق ريغ يف لجر لخدي الف «مهباسنأ
 هنأ

 ''هُغالب اهلع بانلاو ٌةركبلا هدنع نوكت يذلا ًالجر مهاندأ َنإف .اهؤاخس امأو 07 2 نا عم 0

 ةبرّشلاب ءيزتجيو "'ةذّلفلاب يفتكي يذلا '"'قراطلا هقرطيف ءهّيرو هعبشو هلومُح يف
 بيطو ةثودحألا َنْسُح هبسكُي اهف اهلك هايند نع جرخي نأ ىضريو هل اهرقعيف
 . ركذلا

 هنسُحو مهمالك قنورو مهراعشأ يف مهاطعأ ىلاعت هللا نإف مهتنسلأ ةمكح امأو
 ام تافصلا يف مهغالبإو «لائمألل مهبرضو ءءايشألاب مهفرعُم عم .هيفاوقو هنزوو
 ءءاسنلا ٌفعأ مهؤاسنو «ليخلا لضفأ مهلّْيَخ مث . سانجألا ةنسلأ نم ءيشل سيل
 مهاياطمو '''عْرجلا مهابج ةراجحو .ةضفلاو بهذلا مهنداغمو سابللا لضفأ مهسابلو
 . رفق ّدلب اهلثمب عطقُي الو ءرفَس اهلثم ىلع غلبي ال يتلا

 نأ هنيدب هكسن نم مهّدحأ غلبي ىتح «هب نوكّسمتم مهنإف ءاهتعيرشو اهنيد امأو

 هيف نوحبذيو .مهكسانم هيف نوكسني ًاجوجح ًاتيبو ءًامرح ادنبو .ًامرخ ًارهشأ مه
 هتبغر كاردإو هرأث ذخأ ىلع رداق وهو .هيخأ وأ هيبأ لتاق لجرلا ىقليف .مهحئابذ
 . ىذأب هلوانت نع هنيد هعنميو همرك هزجحّيف .هنم

 ال ةدقعو ””ثَلو يهف ةءاميإلا ءيموُيو ةظحللا ظحلي مهدحأ َنإف ءاهؤافو امأو
 الف هئيدب ًانهر نوكيف ضرألا نم ًادوع عفريل مهّدحأ نإو عهسفن جورخ الإ اهلي

 )١( هتيافكو هلّوعم : هغالبو ةنسملا ةقانلا : بانلا .

 . ةعطقلا :ةذلفلا (؟) . ًاليل رئازلا :قراطلا (؟)

 .دهعلا :ثلولا (0) . ضايبو ٌداوس هيف ينامي زرخ :عزجلا (14)

 سقي



 أ ىسعو هب راجتسا ًالجر نأ هغلبيل مهدحأ نإو ءهتمذ رفخت الو هئهر قّلْعي

 ىنفت وأ هكباصأ يت ةيبلا كلت ىنفي يح رشف الف .باسيف راد أ ًايئان نوكي

 الو ةفرعم ريغ نم ثدحملا ُمرجملا مهيلإ أجليل هنإو ؛هراوج نم رفُخ (ل هئليبق

 . هلام نود مهلاومأو ,هسفن نود مهسْفنَأ نوكتف «ةبارق

 نم َةفنأ ثانإلاب مهنم هلعفي نم هلعفي امنإف ,مهدالوأ نودئي:كلملااهيأ كلوق امأو

 . جاوزألا نم ةريغو راعلا

 ام اوكرت |مف ءاهنم تفصو ام ىلع لبإلا ٌموحل مهماعط لضفأ نإ :كلوق امأ

 اهنأ عم مهماعطو مهّبكارم تناكف ءاهلضفأو اهّلجأ ىلإ اودّمعف ,هل اراقتحا الإ اهنود

 «ةغضَم اهالحأو .ةلئاغ اهلقأو ءانابلأ اهقرأو ءاموحل اهّبيطأو ,ًاموحش وحش مئاهبلا رثكأ

 . هيلع اهّلضف نابتسآ الإ اهمحل هب هب جلاعي ام جلاعي نامحللا نم ءيبث ال هنإو

 ؛ مهعمجيو مهسوسي لجرل دايقنالا مهكرتو ءاضعب مهضعب لكأو مهُبراحت امأو

 ضوه تفحتو ًافعض اهسفن نم تسنأ اذإ ممألا نم هلعفي نم كلذ لعفي افإف

 فرعي دحاو تيب ّلهأ ةميظعلا ةكلمملا يف نوكي امنإ هنإو ,فحزلاب اهيلإ اهودع

 برعلا امأو :مهتّمزأب مهل نوداقنيو ,مهرومأ مهيلإ نوقلّيف ,مهريغ رئاس ىلع مهّلضف

 ءادأ نم مهتقنأ عم ,نيعمجأ اكولُم اونوكي نأ اولواح دقل ىتح .مهيف ٌريثك كلذ نإف

 . فّسعلاب "'فطولاو جارخلا

 شبحلا ةبلغ دنع هاتأ يذلا اهّيلو كلملا دج ىتأ امنإف كلملا اهفصو يتلا نمييا امأو

 نع رصاقت دقو ءاخرصتسم ًاديرط ًابولسم هاتأف ؛عمتجي رمأو ؛قستم كلم ىلع هل

 لامل برعلا نم هيلي نم هب "'رتو ام الولو . هئانب نم دّيش ام هنيع يف رّْغصو «هئاويإ

 . رارشألا ديبعلا ةبلغ نم رارحألل بضغيو ناعطلا ديجُي نم دجولو ,لاج ىلإ

 ةسايرلا نم كعضومل لهأل كنإ :لاقو ؛هب ُنامعنلا هباجأ امل ىرسك بجعف :لاق

 .هب قلعت :هبرتو (؟) . اهرثإ يف نوكت مث ةديرطلا كدرط :فطولا )١1(

 ضيا



 . ةريح لا نم هعضوم ىلإ هحرسو .هتوسك نم هاسك مث . لضفأ وه املو كميلقإ لهأ يف

 برعلا صقنت نم ىرسك نم عمس امم اهيف ام هسفن يفو ةريح ا ٌَنامعنلا مدق اًملف

 ثراحلا ىلإو ؛نيّيميمتلا ةرارز نب بجاحو َيَفْيَص نب مكأ ىلإ ثعب ,مهرمأ نيجهتو

 بركي دعم نب ةمقلعو ,رفعج نب دلاخ ىلإو «نيّيركبلا دوعسم نب سيقو دابُع نبا

 مفرَع دق :مهل لاق «قتروخلا يف هيلع اومدق املف ٍ؛يَرملا ملاظ نب ثرحلاو « يديبرلا

 نأ تفّرحت تالاقم ىرسك نم تعمس دقو ءاهنم برعلا راوج د َبرُقو مجاعألا هذه

 ا"'هيَدَخ برعلا هب ذختي نأ دارأ رمأل اهرهظأ امنإ َنوكي نأو ءروغ احل ّنوكي

 . هلوح نيذلا ممألا كولمب لعفي ابك هيلإ جارخلا مهتيدأت يف '' !ةتمطارط ضعبك

 هللا كقفو .كلملا اهيأ :اولاقف ؛هيلع در امو ىرسك تالاقم مهيلع صتقاف

 . تئش ام ىلإ انعداو كرْمَأب انْرمُف ؛هب هتججح ام غلبأو ءَتْدَدَر ام نسحأ

 نم فّوخُني امو مكناكمب تررَعو تكلم امئإو ءمكنم لجر انأ امنإ :لاق

 هب مادأو ,مكنأش هب حلصأو .ىرمأ هب هللا دّدس امم ّيلإ ّبحأ ءيش سيلو . مكتيحان

 قطن متلخد اذإف ,ىرسك ىلإ اوقلطنتو طهرلا اهيأ مكتعامجب اوريست نأ يأرلاو ؛ رع
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 بجعُم فرتُم ناوعألا ريثك ؛ناطلسلا عظع كلم هنإف « هبضغي لإ ا. مكنم لجر قطني

 هب رهظت «كلذ نيب ٌرمأ نكيلو «ليلذلا عضاخلا لازخنا هل "!اولزخنت الو ,هسفنب

 مكنم أدبي نم لوأ نكيلو ؛ مراطخأ ةمظعو «مكتلزنم لضفو .مكمولح ُةقاّنَو

 مكتعضو و يتلا مكلزانم نم رمألا ىلع اوعباتت مث هلاح ّيَسِل ,يفيص نب ٌمكأ مالكلاب

 لبق مدقتلا ىلع مكنم لجر لك لِيَب يملع مكنيب ةمدقتلا ىلإ يناعد امنإف ؛اهب

 ٌرداقو ءفَرتُم كلم هنإف ٍءاَنَعْطَم مكبادآ يف ّدجيف مكنم كلذ ٌننوكي الف ؛هبحاص
2 

 . طلسم

 )١( ديبعلا :لوخلا .

 مجاعألا نم هتيعر ديري ,ةمجع مهناسل يف نم :ةمطامطلا (؟) .

 )( مكسوفن اوفعضتستو اولّلذتت : اولزخنت .

 نصح



 , ِهمَّمَعو ةَّلُخ مهنم لجر لك .كولملا لَلُخ قئارط نم هنئازخ يف امب مهل اعد مث
 بتكو «ةبيجن سرفو ةيرهُم ةبيجنب مهنم لجر لكل رمأو ؛ةتوقايب همتخو .ةماع
 : ًاباتك مهعم

 امب مِهَف دق امب هتبجأو ءمِلَع دق ام برعلا رمأ نم لإ ىقلأ كلملا نإف .دعب امأ

 تزجتحأ يتلا ممألا نم ةمأ نأ هسفن يف جلجلتي الو مّلع ىلع هنم نوكي نأ تببحأ

 زرعتي يتلا رومألا نم ءيش يف اهغلبت ءاهتوُق لضفب اهيلي ام تَّمَحو ءاهتكلممب هنود
 مهل ؛برعلا نم اطهر كلملا اهيأ تدفوأ دقو . ةديكملاو ريبدتلاو ةوقلاو مزحلا ووذ اهب

 ءافج نع ضِمْعُيْلو .كلملا عمسيلف ؛مهبادآو مهلوقُعو مهباسنأو مهباسحأ يف ٌلضف

 لفسأ يف مهتبسن دقو .مهحارس ليجعتو مهماركإب ينمركُيلو .مهقطنم نم رهظ نإ
 . مهرئاشع ىلإ اذه يباتك

 باتك هيلإ اوعفدف ,نئادملاب ىرسك بابب اوفقو ىتح متهبهأ يف موقلا جرخف
 دعب ناك نأ املف . مهنم عمسي ًاسلجم مهل سلجي نأ ىلإ مهلازنإب رمأو هأرقف .نامعنلا
 نع يسارك ىلع اوسلجو اورضحف .هتكلمم لهأ ةوجوو ا"!هتيزارم رمأ «مايأب كلذ

 ماقأو هباتك يف اهب نامعنلا مهعضو يتلا بتارملاو ءالولا ىلع مهب اعد مث ؛هلامشو هنيمي
 . مالكلا يف مهل نذأ مث ,مهّمالك هيلإ يدؤيل نامجرتلا

 ءاهكولم لاجرلا ىلعأو ءاهيلاعأ ءايشألا لضفأ نإ :لاقف َيفيص نب ٌّكأ ماقف

 . اهقدصأ ءابطخلا لضفأو .اهّبصخأ ةنمزألا َريخو ءاعفن اهّمعأ كولملا لضفأو

 زجعلاو ءبعص ٌبَكرَم مزحلاو ,''ةجاج ٌرشلاو ءةاوُهَم بذكلاو ؛ةاجنم قدصلا
 نسُح .ربصلا رومألا ريخو ءرقفلا حاتفم ٌرجعلاو ,ىوهلا يأرلا ٌةفآ . ءيطو بكرم

 . يعارلا داسف حالصإ نم ٌريخ ةيعرلا داسف حالصإ . ةمصع نلظلا ءوسو ,ةطرو نظلا
 نم كولملا رش . اهب ريمأ ال دالب دالبلا رش .ءاملاب ّصاغلاك ناك هتناطب تدسف نم

 )١( ءاسؤرلا :ةبزارملا .

 ةجاجللا ّرشلا لصأ نا يأ ءامهيدامتو نيمصخلا كحامت :ةجاجللا (؟) .
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 مل نم ناوعألا ٌريخو .ةَررَبلا دالوألا ٌلضفأ .ةلاحملا ال رجعَي ءرملا .ءيرّبلا هفاخ
 ام دازلا نم كيفكي . ةتريرس َتَنُسَح نم رصنلاب دونجلا قحأ . ةحيصنلاب 0و

 نم .زاجيإلا ةغالبلا . ةلعاف ليلقو ٌمكح تمصلا . ةعامس رش نم كبسح . لحملا كغلب

 . فلأت ىخارت نمو ءرفن ددش

 كمالك قثوأو كمكحأ ام !مثكأ اي كحيو :لاق مث ,مثكأ نم ىرسك بجعتف

 . هعضوم ريغ يف كّمالك كُعضَو الول

 . ديعولا ال كنع ءيِنُي قدصلا : ٌمكأ لاق

 . ىفكل كريغ برعلل نكي ملول :ىرسك لاق

 . لوص نم ٌذفنأ لوق َبْر :مثكأ لاق

 ٌبيهو «كّدي تّلعو ءكُدنَر ىَرَو لاقف .يميمتلا ةرارزز نب بجاح ماق من

 تثعنمو ."'اهنّيم تدصحتساو .اهّدابكأ تاظلغ دق ةمأ برعلا نإ . كناطلس

 ءاهتحماس ام ٌةعماس ءاهتنيال ام ةلسرتسُم ءاهتفلأت ام '”ةقماو كل يهو ؛'”'اهترد 2 2 2. 5 7 سنا ع 00 8 3
 نحن .ةسالس لالزلا ءاملاو ,ةوالح لسعلاو ,ةضاضغ باصلاو ؛ةرارم مقلعلا يهو
 انيف انرئاشعو ءةعونمم انباسحأو .,ةظوفحم انتَّمذ ؛كيدل اهتنسلأو .كيلإ اهدوفو

 مل مُدَن نإو «انتَدَّمْحَم ٌمومع كلذب كلف ًاريخ نيدماح كل ْبْؤَن نإ ؛ةعيطم ةعماس
 . انود مذلاب صخن

 . اهرخص ناولأب لالتلا رجح هبشأ ام .بجاح اي :ىرسك لاق

 . كلذو : ىرسك لاق

 )١( ءايرلاو قلملا :ةاءارملا .

 مهتوق نع ةيانك اذهو تمكحتسا :تدصحتساو .لبحلا ةقاط :ةرملا (؟) .
 ةيححم ؛:ةقماو (غ) . اهنبل : اهتّرد .

)*( 
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 . اهظح ليزج لاكتساب ةكلمملا كل تماد :لاقف يركبلا داَبَع نب ثراحلا ماق مث

 لقانت . هّحْنَم لق هلام بهذ نمو «(')هُحّيَم رت هؤاشر لاط نم . اهئانث ٌولعو

 ةنك هب فرعتو ءبَّكَرلا هيف قطنُي امب ""فجويس ماقم اذهو ٍ؛بَّللا فّرعي ليواقألا

 ةّمَح ٍاويخ «نونيعملا كناوعأو ءنونذألا كناريج نحنو ؛برعلاو ٌمجعلا انلاح .

 نإو 3 47 ريغف انتقرطتسا نإو « 99 رضُب ٌريغف انتدجنتسا نإ ,ةمخف انشويجو

 انرامعأو «لاوط انحامر ءرهدل رّكنتَت الو ءرعُدل ينّتنَن ال ءضمُغ ٌريغف انتبلط
 . راصق

 . ةفيعض هللاو ةمأو «ةزيزع ُسفنأ : ىرسك لاق

 ؟ةّرم ريغصل وأ ,ةّرع فيعضل نوكي ىنأو ,كلملا اهيأ : ثراحلا لاق

 . كسفن كناسل ىلع لوتست مل كرمُع رّصَق ول :ىرسك لاق

 ىلع هسفنب اررغم ةبيتكلا ىلع هّسفن لمَح اذإ سرافلا نإ «كلملا اهيأ : ثراحلا لاق

 ءامُدُق برحلا ثعبأ ينأ ماعت برعلاو ؛ اهربدتسا ةابحو ,اهلبقتسا ٌةّينَم ىهف «توملا

 نع تفشكو ءاهاظل تّرعسو ءاهران تشاج اذإ ىتح .مهب فّرصت يهو اهسبحأو

 6 ماك 0 - .٠ 20- و 01 3 -

 صوح نع رصقأ مو 2« ي ريدز اهدعرو « يعيس اهقربو «. ىحمر اهداقم تلعج .اهقاس

 ةحوبحُب ىلإ يناسرفل اكل نوكأو ءاهججل تارمَغ يف سمغنأ ىتح ,« ”اهضخاضُخ
 . معشق رْسَن لكو عابسلا َررَج اهتاّح كرتأو ءامد اهرطمتسأف ءاهْشُبَك (0) -*؟2

 ؟وه كلذكأ : برعلا نم هرضح نمل ىرسك لاق مث

 . رثبلا نم ءاملا جارخإ :حتملاو «لبحلا :ءاشرلا (1)

 . هتمزلو اهناكم تماقأ اذإ ةاشلا تضبر نم «ضوبر عمج :ضبر ()

 لحفلا كبلط :قارطتسالا يف لصألاو «كتناعتسا بخت مل انب تنغتسا اذإ يأ :ضهُج ريغف انتقرطتسا نإو (غ)

 تأت مل قاينلا برض اذإ انلخم نأ يأ «ةقانلا طقس وهو .ضيهج عمج :ضهُجو كلبإ يف برضي

 . نسملا :معشقلا (1) . ءاملا ريثكلا ناكملا : ضخاضنلا (0)
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 . هناسل نم قطنأ هلاعف :اولاق

 . دفوأ ًادوهش الو َدَشْحأ ًادفو مويلاك تيأر ام :ىرسك لاق

 رورسلا يف مادو «كّلاب معن كلملا اهيأ :لاقف يملّسلا ديرشلا نب ورمع ماق م
 ليلق يفو ةلقَت ريثك يفو ةّربتعُم رومألا لاكشأو « ةربدتم مالكلا ةيقاع نإ ؟كلاح

 ؛افرش نم هيف فرن عهدعب ام هل قطنم اذهو .' العلا ٌةروس كولملا يفو عقغْلُب

 نإ . كيفرل ضرعتن مو ,كطخشل دفن مو «كوبضلا دضل تأن مل« «لمَخ نّم هيف لمخو
 انب هد ' ”ادوأ نإو ءانبقُثأ اران انيروأ نإ ءادمتعم انزع ىلعو ( ادقترم انلاومأ ف

 دمحي ىح ,نوحفاكم كمار نملو ,نوظفاح كراوجل اذه عم نأ الإ ءانلدتعا

 . ربخلا باطتسيو ىردّصلا

 . كّمذب كُحدم الو ,كطارفإب كقطنَم ٌدصق موقي ام :ىرسك لاق
 نم ملي ملو ءاربخم يطارفإ رسيأبو ءايداه يدصق ليلقب ىفك :ورمع ا لاق

 . غلب امب دصقلا نم يضرو «ملعي امع هئسفن ' "تفرع

 . سلجا . هب قطني ٌءرملا فرعي ام لك ام :ىرسك لاق

 ؛ اداشرإ هدشرأو ءاداعسإ كلملا هللا ٌرضحأ :لاقف ّيبالكلا رفعج نب دلاخ ماق مث
 .توكسلا يع نم ّدشأ قطنملا ىعو .« ةصغ ةجاح لكلو ءةصرف قطنم لكل َّنِإ
 ةصغو « ىوبن امب الإ اندنع قطنملا ةصرُق امو « ؟!ثْعَولا راثع نم ىكنأ لوقلا راثعو
 هل يننأ ينَعِمَس نَم ملعيو يسفن نم معأ ام يكرتو .ةغاستسُم ريغ ىوبن ال امب قطنملا
 انكلم كيلإ اندفوأ دقو . ينم ًفَرَختيو فؤختأ ام يفلكت نم لإ ْبَحَأ قيطم

 ةعاطلاب انسفنأ . ناسحإلاو فورعملا لماح م معنو .ناوعألا ريخ نم كل وهو «نابعنلا

 . ةنيهر ءافولاب كل انيديأو ,ةعضاخ ةحيصنلاب انباقرو  '”ةعخاب كل

 )١( جاجوعإلا :دوألا (؟) . هتوطس :ّرعلا ةروس .

. 
 مادقألا هيف بيغت يذلا لهسلا ناكملا : ثعولا (:) .تلام :تفزع (؟)

 )  ) 9ةّرقمو ةعضاخ :ةعخاب .

 نذل



 . لبنب تولعو « لضفب توَُمَّسو «لقعب تقطن : ىرسك هل لاق

 كل تعضخو ءداشرلا لبس كل تحبنأ :لاقف ّيرماعلا ةئالُع نب ةمقلع ماق مث

 لوقلا ريخو ؛جراَمت صيوعللو جلاوم ءارآللو ,جهانم ليواقألل نإ :دابعلا باقر

 ءانبرق ةدافولاو ءانترضحأ ةّبحملا تناك نإو اَنِإ . هحمنَأ بلطلا لضفأو «هقدصأ

 مهنم لجر لك َتْسنِق ول لب «كنع '' 'بْزَع نمم لضفأب انم كَرَضَح نَم سيلف

 ٍلضفلا ىلإ مهلك ءافكأو ادادنأ ًايْنُد هئابآ يف هل تدجول ءانملع ام مهنم تملعو

 «فورعم ذفانلا بدألاو لضافلا يأرلابو ,فوصوم ددوسلاو فرشلابو « بوسنم

 هيأ . هراج هنم زرتحي الو ران دمخت ال ؛هادعأ دوذّيو ؛هامادت ىورُيو .هاح ىمحي

 : ءازع يساورلا لابجلا اهنإف «برعلا عنطصاف ؛مهَّلْضف فرعي برعلا ُلْبَي نم كلما

 مهل فرعت نإف ؛اددع ىّصلاو ءافرش رهاوزلا موجنلاو ."ًَيِمُط رخاوزلا روحبلاو

 . كولذخي ال مهخرصتست نإو «كّرْزعُي مهلضف

 «كبسح : هيلع طخسلا ىلع هلمحي مالك هنم يتأي نأ يبشخو - ىرسك لاق

 . تنسحأو َتْعَلْبأ

 «بئاصملا كبتجو « دشارملا كب هللا باطأ :لاقف ينابيشلا دوعسم نب سيق ماق مث

 الو «كردص َقِنْحُي ال ام كعامسإب كانيتأ ذإ انقحأ ام ؛ "'بئاصّتقلا ةوركم كاقوو

 ماعتل نكلو «ةاداعمل بستنن مو .ةاماسمل كلملا اهيأ مدقن مل ؛كبلق يف ادقح انل عرزي

 سأيلا يفو ءنيمجحُم ريغ قطنملا يف اَنأ ممألا دوفو نم كَرَضَح نمو كّتيعرو تنأ

 . نيبولغم ريغف انيموس نإو «نيقوبسم ريغف انيروُج نإ ؛نيرصقم ريغ

 ءافولا هكرت يف هب ضَرعُي وهو .نيفاو ٌريغ متدهاع اذإ مكنأ ريغ :ىرسك لاق

 . !؟داوّسسلا هنامضب

 )١( باغ :بزع .
. 

 دئادشلا :بئاصشلا (7) . جوملا عافتراو ءالتمالا : يمطلا (ع)

 . قارعلا داوس ديري (:(
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 رفخأ 2”رفاخك وأ ؛هب ردُع فاوك الإ كلذ يف تنك ام .كلملا ايأ :سيق لاق

 . ةرافخ ليلذل الو .نامض ففيعضل نوكي ام :ىرسك لاق

 لتُق اهف كنم ّراعلا ىمازلاب قحأ «يتمذ نم رفُخ اهف انأ ام .كلملا اهيأ :سيق لاق
 . كتمرح نم كهتناو .كتيعر نم

 ام أطخلا نم هلان ةَمَثُأْلا دجنتسآو .ةناخلا نمتئا نم نأل .كلذ :ىرسك لاق
 هاوق مكحُي مل ةرارز نب بجاح تيأر فيك ؛ءاوس سانلا لك سيلو «ينلان

 ؟ زجنيف دعيو «ىفوُيف دهعيو «مربيف

 . اهّدشأ اهلضفأف لْرُي موقلا : ىرسك لاق

 نم ىمعأ لوقلا سيلو «قطنملا نونف رثك :لاقف ّيرماعلا ليفطلا نب رماع ماق مت
 ةعواطم ددوسلاو ؛ ةدحتنلا يق زعلاو ,لاعفلا يق رخفلا امثاو .ءاللظلا ١ س دنح أ 000 .اا»# - .٠ هل .٠ 3 مف 1

 تباثو «مايألا تلادأ نإ (9يرحّلابو انلضفب كرّصبأو ءانرذقب كملعأ امو . ةردقلا
 . مالعأ اهل ًارومأ انل ثدَحت نأ ؛مالحألا

 ؟ مالعألا كلت امو : ىرسك لاق

 .ركذُي رمأ ىلع ءرضمو ةعيبر نم ءايحألا عمتجم :لاق

 ؟ركّذُي يذلا رمألا امو : ىرسك لاق

 . ربخُم هب ينرّبخ امم رثكأب ملع يلام :لاق

 )١( ريجملا :رفاخلا .

 .ريدجلا قيلخلا : يرحلا عر . ةملظلا : سدنحلا
١) 
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 ؟ ليفّطلا نب اي تْئَهاكت ىتم : ىرسك لاق

 اط حمرلاب ينكلو ,نهاكب تسل :لاق

 ؟ عناص تنأ ام ءاروعلا كنيع ةهج نم تآ كاتأ نإف : ىرسك لاق

 نكلو ثيع ينيع بهذ و «يهجو يف يتبيه نودب ي يف يتبيه 0ع أ ام اق ام :لاق

 . ثيعلا ةعواطم

 غالبف هناسلو هبلق : هيرغصأب ءرملا امنإ :لاقف يديبزلا بركي دعم نب ورمع ماق مم

 .ةركفلا هاركتسا نم ٌريخ يأرلا وفغو ءدايترآلا ةعّجّتلا كالمو .باوصلا قطنملا

 ترياب ” مظتكاو «كاظفلب انّتعاط "'ذبّتجاف .ةريحلا فاستعا نم ٌريخ ةربخلا فققوتو

 عارق انتافص *سقوُم مل سانأ انإف ءاندايق كل ُْسْلسي ' '!كفنك انل نلأو .كملحب

 . امضَه انل مار نم لك نم انامح انعنم نكلو ءامضق انل دارأ أ نم ريقانم

 قالخألا مول نمو « بذكلا قطنملا ةفآ نم نإ : :لاقف يّرملا ملاظ نب ثراحلا ماق مث

 نع كل انتهجاوم نأ كائملعأ نإف .طّلسملا كلملا ةفخ يأرلا ٍلطخ نمو « '"ىّلملا 000

 هيلع داتعالل الو « قيلخحب انم كلذ لوبقل تنأ ام .فاصت نع كل اندايقناو «فالتئا

 ام «لدتعم كنيبو اننيب رمألاو ءدوقعلا ثْلو ماكحإو .دوهعلاب ءافولا نكلو ,قيقحب

 . للز وأ ليم كلبق نم تأي مل

 . حلاظ نب ثراحلا :لاق

 برقأو ءردغلاب ىلوأ نوكت نأو «كئافو ةلق ىلع اليلدل كئابآ ءاهسأ يف نإ :لاق

 .رزولا نم

 . لمتساو بذتجا : ذبتجا ف . داسفلا :ثيعلا )١(

 . كبناج :كفنك (1) ربطصاو لمتحا :مظتكا (*)

 . ءايرلا :قلملا (4) ١ .شدخي مل:سقوي مل (0)
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 محلا ٌدحأ بجوتسي نلو . ''لفاغتلا ُوْرّسسلاو ,ةبضَعم قحلا يف ّنِإ :ثراحلا لاق
 . كّسلجم كّناعفأ هبشتلف ,ةردقلا عم الإ

 . موقلا ىتف اذه :ىرسك لاق

 ينأ الولو كومّلكتم هيف نّفتو كؤابطخ هب تقطن ام تمهف دق :ىرسك لاق مث
 مكعمجي كَم مكل سيل هنأو .ميرمأ مكحُي ملو «عدَوَأ فّثَتُي مل بدألا نأ ملعأ

 بلغو « مكتنسلأ ىلع ىلوتسا امب مقطنف ,ةعخابلا ةعضاخلا ةيعرلا قطنم هدنع نوقطنتف
 وأ يدوفو ''اهّبجأ نأ هركأل ينإو .هب مملكت امم ًاريثك مكل زجأ مل مكعابط ىلع
 ىلإ راذعإلاو .مّداوش فلأتو «عربدُم حالصإ وه ٌبحأ يذلاو ,مهرودص قنْحأ
 ناك امع تحفصو . باوص نم مكقطنم يف ناك ام تلبق دقو ؛مكنيبو ينيب اهف هللا

 اوُعَدْزاو .هتعاط اومزتلاو هترزاَْؤُم اونسحأف مككّلم ىلإ اوفرصناف ؛للخ نم هيف
 . ةماعلا حالص كلذ يف نإف .مهبدأ اونسحأو ,مهّدوأ اوميقأو مءاهفّس

 ىرسك ىلع ةرارز نب بجاح دوفو

 فير نم ًاهمت عنم امل ىرسك ىلع دفو ةرارز نب بجاح نأ : هيبأ نع يبتعلا
 دّيسف :لاق . ال :لاق ؟تنأ برعلا دّيسأ :لاقف هيلإ لصْوَأَف .هيلع نذأتساف , قارعلا

 :لاق . هيلع لخدف هل نذأ مث .ال :لاق ؟تنأ كيبأ ينب دّيسف :لاق .ال :لاق ؟رضم
 ؟تنأ برعلا دّيسأ :كيلإ تْلصْوَأ دق سيلأ :لاق !برعلا ديس :لاق ؟تنأ نم
 نكأ مل «كلملا اهيأ :هل لاق ؟ال :تلقف «كيبأ ينب ىلع كب ترصتقا ىتح ءال :تلقف

 :ىرسك لاق .برعلا ديس ترص كيلع تلخد املف ءكيلع تلخد ىتح كلذك
 متدسفأ مكل تنذأ نإف ردع برعلا رشعم مكنإ :لاق مث . اَرَد هاف اوئلما ! "مز
 . اولعفي آلأ كلملل نماض ينإف :بجاح لاق . ينومتيذأو .دابعلا ىلع مترغأو دالبلا

 )١( هجاوأ :هّبجأ (؟) . فرشلاو ةءورملا :ورّتسلا .

 باجعإلا ىلع ليلد ءتنسحأ :هز عز .

 7 مال



 هلوح نم كحض اهب ءاج (ملف . يسوق كنَهْرَأ :لاق ؟تنأ يفت نأب يل نمف :لاق

 .هنم اهضبقف . ًادبأ ءيشل اهمِلسَيل ناك ام :ىرسك لاق !يفي اصعلا هذهل :اولاقو

 . فيرلا اولخدي نأ مهل نذأو

 سوق بلطي ىرسك ىلإ بجاح نب دراطع لحتراف .ةرارز نب بجاح تامو

 وهو .كله .لاق ؟ لعف امف :لاق . لجأ :لاق !اهتنهر يذلا تنأ ام :هل لاقف ؛هيبأ

 57 اكو هيلع اهترف _ كلا ره ضو هنو ل فو دقو «يبأ

 (ءةيدب ىلع ماسأو ميغ سيئر وهو « بجاح نب دراطع لي بم يبنلا ىلإ دفو الف

 مم قالا أ دع م لمواليد

 :ريرجح لاق . بئذلاو بت ل توديري

 "”ُبيَّذلاو ءاصحلا ةنسلا هقاس نم

 ىلع كتأطو دُدُْشَأ مهللا : لاقف مهيلع اعد ناك دقو ءاويحأف هلع نم يبنلا مهل اعدف

 . فسوي ينسك نينس مهيلع ٌثعباو .رصم

 يرسك ىلإ نايفس يبأ دوفو
 لاق :لاق «يّرمْلا ركب نب هللا دبع نع رانيد نب هّللا دبع انثدح :لاق ىعمصألا

 هيلع تلخذأو ءمدألا درو ليخلا لبقف ءآمدأو ًاليخ ىرسكل تيدهأ :نايفس وبأ

 هذهأ !هاعوجاو :تلقف ءهدنع تناك ةّدم لإ ىقلأف « همظع نم ناهجو ههجو نأكف

 همْسَح نم دحأ ىلع ٌرمأ اف «هدنع نم تجرخف :لاق ؟زمرُه نب يرسك نم ىظح

 . بهذو ةضف نم ءانإ ةئامنامث يناطعأو اهذخأف : هل نزاخ ىلإ تعفُد ىتح ءاهَمَظْعَأ الإ

 ةقيظو تناك :لاقف «يسرافلا ناجشوُتلا ثيدحلا اذهب تثدحف ؛ يعمصألا لاق

 . نيتئام اهنم عطتقا نزاخلا نأ الإ .ًافلأ ةّدخملا

 )١( دحج الو نمالب مكيلإ يوأي :هردص .
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 رذنملا نب نامعنلا ىلع تباث نب ناسح دوفو

 ضعبب ًالجر تيقلف :لاق .رذنملا نب نابعنلا ىلع تباث نب ناسح دفو :لاق
 ,ًارهش كورتم هتئج اذإ كنإف :لاق . كلملا اذه : :تلق ؟ ديرت نيأ : يل لاقف ,قيرطلا
 تنأف هتبجعأو هب تولخ تنأ نإف ؛كل نذأي نأ ىسع مث ءرخآ ًارهش كرت مث

 :لاق !كل ءيش ال هنإف ؟ ان .ّءظاذ ةغبانلا ةمامأ ابأ تيأر نإو .ًاريخ هنم ٌبيصُم
 هعم انأ انيبف هُتمدانو ًاريثك الام تبص'و هب تولخ مم .لاق ام يب لعفف « هيلع تّمدقف

 :لوقيو ةبقلا لوح زحتري لجر اذإ

 هيلص نعل ٍسانلا بهوا اي همبقلا بر عمم ل ما مانا 0( 5م م 8 ساس #2 35 2 3 7 هسه اس م6 .؟

 (9ةبذَج اهيدي يف تايه تاذ هّذألا رققشملب ةبارض

 معلا تدروو ىةعم < برشو هايحف لخدف هل اونذئآ ٠ ةمامأ وبأ : نابعنلا لاقف

 ش .دوسأ ًالحف ٌدحأ لحتفُي الو هريغ ٌدوسأ ٌريعب برعلا نم دحأل نكي ملو . . دوسلا
 : اهيف لوقي ىتلا هتديصق هدشنأف هل نذأف ,داشنإلا يف ةغبانلا هنذأتساف

 ٌبكّرك نهنم ُدْبَي مل تَعَلَط اذإ ٌبكاوك كولملاو ٌسمش كنإف

 يف هل يدَّسَح طق ًادحأ تدسح اف ؛اهتاعّرب دوّسلا لبإلا نم ةقان ةئامب هل رمأف
 . هئاطع ٍليزجو هرعش

 نزي يذ نب فيس ىلع شيرق دوفو
 ةسمحلا هلتق دعب

 نبا لاق : : لاق , يروّقلا نايفُس نع .كرابملا نب هللا دبع انربخأ :لاق داّمَح نب ميعن
 ُدوفو هتتأ « ِهلِيَع يبنلا دلوم دعب كلذو ,ةشبحلاب نزي يذ نب فيس رْفَظ ال : سابع

 .هموق رأثب هبلطو هثالب نم ناك ام ركذتو هحدمتو هئنهت اهؤارعشو اهفارشأو برعلا

 )١( ةيوقلا قونلا : سنعلا (؟) . ليحرلا :نعلظلا .

. 
 حاص :تيهو  حايصلا :تايهلاو نابذلا : ةّبذألاو .ناسنإلل ةفشلا ةلزنمب ريعبلا نم :رفشملا يف

 حا



 نب بلطملا دبع : مهيف «شيرق ُدفو هاتأف
بع نب دسأو «سمش دبع نب ٌةيمأو مشاه

 د

 هلو ءَنادّمُع هل لاقي هل رصق يف وهو هيلع اومدقف «ءناعدُج نب هللا دبعو « ىرعلا

 :تلصلا يبأ نبا ةيمأ دلاو «تلصلا وبأ لوقي

 ٍِنَرَي يذ نبا ٌلاثمأ رأثلا كردي مل

 هتماعن تلاش دقو لقّره ىتأ

 ةعسات دعب ىرْسك وحن ىنَتْنا م
 مُهُمَدِقي رارخألا يبب ىتأ قتح

 ُهَل دونجلا م ماربو ىرسك لثم ْنَم

 اوجرخ ةبصع نم مهرد ه هلل

 ةمراصخ ًاضيب ًةحَجاحَج ًاديص

 دقف بالكلا دوس ىلع ًادْمأ تلّسرأ

 ًاقفتْرُم جاتلا َكْيلع ًائينه برشا

 ب اوخأ ءادعألل رحبلا يف حجج

 ")اق يذلا لوقلا ؛ ُةدنع ْدِجَي ._

 ماسو ع«

 - تْعَرْسأ دقل يِرْمَع َكنإ

 الاج ذإ شيجلا موي زرهو لثمو

 ًالاثْمُأ سانلا يف مط انيأر نإ ام

 ا بشأ تاباغلا يف بيرت ًادْسأ

 الالحم كَم اراد | َنادّمُْع ٍسأر ف

 و 9 : 8 8
)3! 

 مهتماعن تلاش ذإ كسلملاب لطا 5

 نبل نم نابعق ال ٌمراكملا كلت

 لابس كييدرُب يف مّويلا لبّسأو

 9ةلاوبنأ دعب اذاعف ءاعب ابيش

 صيّبو عملي «رينعلاب ًاخّمضتم هودجوف ءاولخدف .مهل نذأف ءهيلع نذإلا اوبلطف

 ءرخآلاب ىدتراو امههدحأب رزتئا دق نارضخأ نادرُب هيلعو .هسأر قرفم يف كسملا

 . لواقحلاو كولملا ءانبأو ,هلامشو هنيمي نع كولملاو « هيدي نيب ةفيسو

 اهيأ ىلاعت هللا نإ :لاقف . لق :هل لاقف «مالكلا يف هنذأتسآف بلطملا ٌدبع اندف

 . ةجللا ضاخ : جت 10(

 . ةرغلا هتذخأو بضغ :هتماعن تلاش (؟)

 . عارسإلا :لاقرإلاو «سرفلا :رارحألا ونب ()

 . ةيبرتلا نم ىّيرت يأ :ٍبّبرتو :مراكألا : ةمراضخلاو ةداسلا : ةحجاحجلاو «كولملا : :ديصلا (4)

 .نيمزهنم :ًالالفأ (6)
 . اوكله وا اوقرفت : مهتماعن تلاش 34(

 . اجزم :ابيشو اهيف بلحي حادقألا :نابعقلا (07)

 كل



 هُتمورأ تباط ًاتبنم كتبنأو ؛ًاخاش ”ًاخذاب «ًاعينَم ًابعص ًاعيفر الحم مم كّلحأ كلملا

  «نطوم بيطأو ,ندعم مركأ يف ءهّعرف قّسَبو هّلصأ لبنو ٠ ا"!هتموثرج تّرعو
 ءداقنت هب يذلا اهْكلَمو .بصخت هب يذلا اهُعيبرو ,برعلا ٌسأر نعللا تّيبأ تنأف
 تنأو فلس ٌريخ كفل .دابعلا أجلي هيلإ يذلا اهّلقعمو .دامعلا هيلع يذلا اهذومعو
 نحن . ُةفلس تنأ نم لّمْخَي نلو هْفَلَخ تنأ نَم كلهي نلو ,فلخ ٌريخ مهدعب انل
 فشكل كجبنأ يذلا كيلإ انصّحشأ ,هتيب ' ةندسو هتمذو هللا مرح لهأ كلملا اهيأ
 . ةئزرملا دوفو ال ةئنهتلا دفو نحنف ءانحّدف يذلا بّركلا

 . ماكتملا اهيأ تنأ نم :لاق

 . ماه نب بلطملا دبع انأ :لاق

 ابحرم : لاقو موقلا ىلعو هيلع لبقأ م ؛ هبرقو هاندأف . معن :لاق ؟ انتخأ نبا :لاق

 . ًالزج ةءاطع يطعُي لخبر ًاكلمو .ًالهس ًاخانتْسُمو :ًالْخرَو ةقانو ًالهأو

 مكتليسو لبقو , مكتبارق فرعو ,مكتلاقم كلملا عمس دق هب ملكت ام لوأ ناكو
 . منعظ اذإ ءابحلاو .متمقأ ام ىبرقلا مكلو «متنأ ةهابنلاو فرشلا لُهَأف

 اوماقأف . لازنألا :مهيلع تيرجأو ءدوفولاو ةفايضلا راد ىلإ اوضهنتسا مث :لاق
 اعدف ,ةهابتنا مهيلإ هبتنا مث . فارصنالا يف مهل نذأي الو هيلإ نولصي ال ًارهش هبابب
 ضُوفم يفإ ءبلطملا دبع اي :لاقو .هسلجم ىندأو هب الخف ,مهنيب نم بلطملا دبعب
 كتتعلطأف هعضوم كتيأر ينتكلو .هب هل حبأ مل ناك كريَغ ارمأ يملع رم نم كيلإ
 ملعلا ف دجأ ينإ : هرمأ غلاب هللا نِإف ؛هيف هللا نذأي ىتح ًانوصم نكيلف ؛هيلع

 ًاريخ «ءانريغ نود هائبجتحاو ءانسفنأل هانرخدآ يذلا نونكملا باتكلاو ؛نوزخملا

 . لصألا :ةموثرجلا (؟) . عيفرلا :خذابلا (1)
 . مدخلاو ةظفحلا :ةندسلا (*)

 . مظعلا :لحبرلا (4)
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 كطهرلو «ةفاك سانلل «ةافولا ةليضفو «ةايحلا فرش هيف .ًامسج ًارطخو .ابظع

 . ةصاخ كسفنلو ءاةماع

 لهأ كادف ٍ؟َرُه ام ءرّشَبو ّبَسو دي نَم كلملا اهيأ كّلثم :بلطملا دبع لاق

 .رّمز دعب ارمز ءربولا

 ىلإ .ةمامإلا هل تناك ةماش هيفتك نيب ,ةماهتب دولوم دلو اذإ :نزي يذ نبا لاق

 . ةمايقلا موي

 كلملا لالجإ الولف ؛دحأ هب ّبآ ام ريخب ْتِبَأ دقل ,نعللا تيبأ :بلطملا دبع لاق

 هّمأو هوبأ ثوم دلو دق وأ هيف دّلوُي يذلا هنيح اذه :نزي يذ نبا لاق

 ,ًاراصنأ اّنم هل لعاجو ًاراهج هثعاب هللاو ءًارارم هاندجو دق ؛همعو هّدج هلفكيو

 نع سانلا مهب برضيو «ضرألا مئارك حتتفيو .هءادعأ مهب َلذِّيو «هءايلوأ مهب ّرعُي

 ؛ لصفو مكح هلوق .نمحرلا دبعُيو «ناثوألا رسكيو «ناريثلا دمخُي 0 ضرع

 . هلطبيو ركنملا نع ىهنيو , هلعفيو فورعملاب رمأي ءلدعو مْرَح هرمأو

 لهف ؛كرخف زعو ءَكّدذَج العو .ككلُم مادو «كرمُع لاط :بلطملا ٌدبع لاقف

 ؟ حاضيإلا ضعب هيف حضوُي نأب ِنّرُسَي كلملا

 دبع اي كنإ ءبصنلاو تامالعلاو ءِبْنَّطلا يذ تيبلاو :نزي يذ نبا لاقف

 . ًادجاس بلطملا ٌدبع َّرَخَف . بذَك ريغ نم هديل ءبلطملا

 ائيش تسسحأ لهف ؛كرمأ العو «ءكردص جلت ؛كسأر عفرآ :نزي يذ نبا لاق

 ؟كل تركذ امم

 .ًاقفشُمابدَح هيلعو ءًابحُم هل تنك نبا يل ناك .كلملا اهيأ :بلطملا ُدبع لاق

 .ةوق :ضرع )١(



 تءاجف «فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ اهل لاقي .هموق مئارك نم ةميرك هتجوزف
 . ةنأ هتلفكو همأو هوبأ تام ؛ةمالغ نم تركذ ام لك هيف .ةماش هيفتك نيب مالغب
 ش | .هّمعو

 هيلع رذحآو كتبا ظفحاف ءتلق امك كل تلق يذلا نإ :نزي يذ نبا لاق
 ءالؤه' نود .كل تركذ ام وطآ ًاليبس مم هللا لعجي نلو ىءادعأ هل مهنإف ؛ دوهيلا
 « ةسايرلا مكل نوكت نأ نم «ةسافتلا مهَّلْخْدَت نأ ّْنَمآ تسل ينإف .كعم نيذلا طهرلا
 نأ ملعأ | نأ الولو . مهؤانبأو نولعاف مهو « لئابحلا هل نوبصنيو « لئاوغلا هل نوغبيف

 ؛ هرجاهم راد برثيب ريصأ ىتح ٍلجَرو ٍليخب ترسل هثعبم لبق يحاتجُم توملا
 ؛ هترصُن تيبو  هترجه راد برثي نأ : قباسلا ملعلاو . قطانلا باتكلا ف ذجأ يناف

 ىهرمأ هّنس ةثادح ىلع تنلعأل , تاهاعلا هيلع رذحأو ,تافآلا هيلع ىَقَوَتَأ ينأ الولو
 نك يم ريصقت ريغ نع كلذ كيلإ فراض ينكلو ؛هْبقع برعلا مادقأ تأطوأو

 . كعم

 .ةضف لاطرأ ةسمخو ءدوُس ءامإ رشعو «دّبعأ ةرشعب مهنم لجر لكل رمأ مث
 فاعضأ ةرشعب بلطملا دبعل رمأو .ًاربنع ةءولمم "0 شركو «نميلا لَلُح نم نيتلَحو

 . هرمأ نم نوكي امب ينئبنأف لوحلا لاح اذإ :لاقو ,كلذ ٠

 اي ؛لوقي ماشه نب بلطملا دبع ناكف ءنزي يذ نبا تام ىتح ُلوحلا لاح اهف
 ينطبغي نكلو ءدافَت ىلإ هنإف كلملا ءاطع ليزجب مكنم لجر ينطبغَي ال ءشيرق رشعم

 . نيح دعب رهظيس : :لاق ؟كاذ امو : هل اولاق اذإف . يبقَعل هرخفو هركذ يل ىقبي امب

 حيطس ىلع حيسملا دبع دوفو

 , هلل ينلا دلو ةليل ناك امل :لاق «سابع نبا نع ةمركع نع مزاح نب ريرج
 ,هتكلمَم لهأ ىلع كلذ مّظعف ؛ةفرش ةرشع عبرأ هنم تطقسف ,ىرسك ناويإ جترا

 . بيطلا ءاعو :شركلا (17)
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 كلت تضاغ ةواس ةريحُب نأ هربخُي نميلا ُبحاص هيلإ بتك نأ كشوأ ناك اف

 بتكو «ةليللا كلت عطقنآ ةوامسلا يداو نأ هربخُي ةواَّسلا بحاص هيلإ بتكو « ةليللا

و ؛ ةيربط ةريحب يف ةليللا كلت رجُي مل ءاملا نأ ةّيربط بحاص هيلإ
 ٌبحاص هيلإ بتك

 . ةنس فلأب كلذ لبق دّمْحَت مو ؛ ةليللا كلت تدمخ نارينلا تويُب نأ هربخي سراف

 لاقف ؛ربخلا مهربخأف ,هتكلمم لهأل رهظو هريرس زربأ بتكلا ترتاوت اللف

 :لاق ؟تيأر امو : هل لاق . ينتلاه اير َةليللا كلت تيأر ينإ «كلملا اهيأ : "7ناَدبوملا

 :لاق.. اندالب يف ترشتناو «ةلجد تمحتقا دق «ًابارع ًاليخ دوقت ءاباعص البا تيأر

ءيش اهليوأت يف الو اهيف يدنع ام :لاق ؟ اهليوأت يف كدنع امف ٠ ًامظع تيأر
 لسزأ :

 . ناثدحلاب ماع ٌباحصأ مهنإف .مهثاملع نم ًالجر كيلإ هَّجوُي «ةريحلاب كلماع ىلإ

 : هل لاقف . ربخلا يرسك هربخأ هيلع مدق |لف : يناسعلا ةليفُث ن نب حيسملا دبع هيلإ َثَعَبَف

 يل ,لاخ ىلإ نْرَهَج نكلو ءيش اهليوأت يف الو اهيف يدنع ام هللاو .كلملا اهيأ

 هادانف ؛ريضتْحا دق هدجو حيطس ىلع مدق املف . هوْرَهَج : :لاق « «حيطس هل لاقي  ماشلاب

 :حيسملا دبع لاقف ءهيلع دري ملف هملكو بحي مف

 "نمو نم تيغأ ةَطُخلا ليصاف اي نَمِيلا فيرطغ ْعَمسَي ْمأ أ مص

 ندبلاو ءادرلا ضافضف ضَيبَأ ناس لآ نم يحلا خسيش كاتأ

 ا"نَمرلا بير الو َدْعَولا ْبَمْرَي ال ْنَنَوَللا يِوْمَي مجعلا ليق ٌلوسر

فوأ دقو «حيطس ىلإ .حيشُم لمج ىلع « ءحيسملا دبع :لاقو ءهسأر هيلإ عفرف
 ىلع ى

 ايؤرو «نارينلا دومخو «ناويإلا جاجترآل ءناساس ينب كلم كشعب ؛حيرفلا

 يف ترشتنآو ءداولا يف تمحتقادق . ًابارع ًاليَخ دوقت «ًاباعص ًالبإ ىأر ؛ناذباوملا

 ةواس ةريحجب تضاغو «ةواَرّنلا يداو ضافو «ةوالتلا ترهظ اذإ ,حيسملا َدبع اي دالبلا

 ماشلا الو ًاماقم سرْفلل لباب تسيلف «سراف ران تدمخو «ةوارحملا بحاص رهظو

 . سوجملا ماحو سرفلا هيقف :ناذبوملا 010

 . كلملا :ليقلا (*) . فيرشلا ديسلا فيرطغلا (؟)
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 ياس

 :لاق مث . ت 6

 ْمُهَطرْفأ ناساس يب كلم ناك ن نإ

 هثوخإو مارب 58 ونب مهنم

 ةلزنمب مهنم | | اًبرف

 مهلاحر يف اوّدجو 077 .اوُتَح

 اومِلَع نمف تالَع ٌدالوأ ٌسانلاو

 وقس مهنم كلمي تآوه ام لكو .تافرّشلا طوقُس ددع .تاكلمو كولم مهنم كلمي . اماش

 (9”يراهد ٌراوُطَأ َرْهَدلا اذ َنإف

 روباسو ٌروباسو ناَرُمرْطاو

 / 9ديصاهملا دْسَألا ْمُهَلَوَص باهي
)0) 

 روك الو سس مل موقي (ف
 روجهمو ٌروقحمف لقأ دق نأ

 (؛)5 ءر كت يرن ا 0*5 كلا
 ”روذحم ٌرشلاو ٌعِبتُم ريخلاف

 ٌرشع ةعبرأ انم كلمي نأ ىلإ :لاقف ىّرعت مث . كلذ همغف .هربخأف ىرسك ىتأ مث
 . ةنس نيعبرأ يف مهلك اوكلهف .نامزلا رودي اكلم

 ىبلا ىلع نادمه دوفو

 ماسو هيلع هللا ىلص

 «كوبت نم ًالبقُم هوقلف ٠ هَ هللا لوسر ىلع نادمه دفو يف طمن نب كلام مدق
)0( 

 كوتأ ءدابو رضاح لك نم ,نادمه نم ةّيصن هللا لوسر اي :طَمن نب كلام لاقف

 فالخم نم منال ةمول هللا يف مهذخأت ال .مالسإلا لئابجب ةلصتم ءجاون نصصُْلُق ىلع
 07 .ىكل نو م7 و 5 ةم
 ام « "ريفقنع ءادوس الو "لحام نس نع ء ضقني ال مهدهع .ركاشو مايو فراخ

 . "ملص ٌروفعَيلا ىرج امو ,علْعَل تماقأ

 ٍنرق يف نانورقُم ٌرشلاو ريخلاو

 . ةديدش :ريراهدو .مهكرت : مهطرفأ 01(

 . ةلامالاو بذجلاو رسكلا وهو ءرصحلا نم ةذوخأم ءدسألا وهو :راصهم عمج : ريصاهملا (؟)

 . هتادأب لحرلا :روكلا (")
 . دحاو كلس يف ناطبترم يأ : نرق يف نانورقم ()

 . موقلا رايخ :ةيصنلا (0)
 . ةيهادلا : ريفقنعلا (7) .داسفإلاو ةميمنلاب يعاسلا :لحاملا (1)

 . اه تابنال ضرألا :علصو لبج : علعلو « ةيبطلا دلو :روفعيلا (4)
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 | «فراخ فالخم ىلإ هللا لوسر دم نم باتك اذه : هلم يبنلا مهيلإ بتكف
 نمو طّمت نب كلام راعشملا يذ اهدفو عم «لمرلا فافجو ءبضحلا باج. لهأو

 . «قاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ام ءاهّراَرَعو اهطاهوو اهَعاَرف مه نأ .هموق نم ماسأ

 * «ةنامألاو قاثيملاب اوملس ام مهمارصو مهئفد نم انل « اهاََع نوعريو , اهقالع نولكأي'

 ٠ ؛ يروخلا شبكلاو نجادلا ضرافلاو: ليصفلاو بانلاو "تلا ةقدصلا نم مهو

 تي ْ . حراقلاو !ةلاّصلا مهيلعو

 . يبنلا ىلع عخنلا دوفو ٠

 ملسو هيلع هللا لص.

 .يقيرط يف تيأر ينإ « هللا لوسر اي: لاقف هلع ينلا ىلع يمخّنلا ورمع وبأ مدقأ

  .لوسر لاقف . "”ىوحأ عمسأ ًايدَج تدلو حلا يف اهثكرت ًاناتأ تيأر ءايؤُر هذه :

 اهنظأ يلا ةمأ تكرت معن ؛ :لاق ؟ًالمح ''اةّرِصُم اهتكرت ةمأ نم كل له : لكي هلا هللا

 :لاق ؟ىوحأ عفسأ هلاب اف :لأق .كنبا وهو ًافالغ تدلو دقف :لاق ؟تلمح دق ٠

 ام قحلاب كعب يذلاو معن لاق ؟ همتكت ّصَرَب كب 'له :لاقف ؛هنم اندف . يتم ندا ش

 ناِطرُق هيلع رذنملا نب نابعّتلا تيأرو :لاق . كلذ وهف :لاق . هب ملع الو قولخم هآر

 :لاق .هتجهبو هيز لضفأ ىلإ داع برعلا كلُم كلذ :لاق .ناتكّسَمو ناجلْيُدو

 ًاران تيأرو :لاق . ايندلا ةّيقب كلت :لاق ضرألا نم جرخت ءاطمش ًازوجع تيأرو

 ىلفل :لوقت اهتيأرو .ورمع هل لاقُي يل نبا نيبو ينيب تلاحف ضرألا نم تجرخ

 : هلع ينلا لاقف . مكلامو مككلهأ !مكلكا مكلكأ !ينومعطأ ! ىمعأو ٌريصب ! ىلظل

 مم مهمامإ سانلا لتقي :لاق ؟ هللا لوسر اي ةئتفلا امو :لاق . نامزلا رخآ ف ةنتف كلت

 )١( هنانسأ ترتسكت لمجلا :بلثلا .

 . ةسداسلا وأ ةسماخلا يف تلخد يتلا يهو ,ليخلا نم حراقلاك :هايشلا نم :غلاصلا (؟(

 .,داوس ىلإ رحألا : ىوحألاو «ةرمحلاب برشملا دوسألا :عفسألا :(8)

 . ققحم لمح تاذ يأ :ًالح ةّيصم (:)

 ناعما



 تسحي هعباضأ نيب هُم هللا لوسر فلاخو - سأرلا قابطأ راجتشا (7نورجتشي
 . ءاملا برش نم ىلحأ ن نمؤملا دنع نمؤملا ٌمدو ءنسحم هنأ « ءيسملا ٠

 ...ينلا ىلع بلك دوفو
 ماسو هيلع هللا ىلص

 بتكف «٠ ًامالك ركذف ء هلي ع ينل لع بلك دقو يف يسلم فاح نب نطق
 7 :هتخسن ًاباتك ِنلَع هللا لوسر هل

 نم مالسإلا '"!ةَرأظ نمو ءاهفالحأو بلك رئايعل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه
 يف .اهقحل ةاكزلا ءاتيإو ءاهتقول ةالصلا ةماقإب ءيميلُعلا ةثراح نب نطق عم ءاهريغ
 هللا ديعو ,ةدابع نب دعس : :نيملسملا نم دوهش رضح ءاهدهع ءافوو ءاهدَقَع ةدش
 يف ٠ 7 اولا طاسبلا ةيعارلا ةّلومُحلا يف مهيلع ٠ ,يلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «سينأ نبا
 *' يروا يوّشلا يفو « ةيغال مهل ةرئاملا ٌةلوُمحلاَو ,؟9رارع تاذ ريغ ٌةقان نيس لك
 تجرخأ امم اهرمث نم ٌرشْعلا نيعملا ننعلا نم لودجلا ىقس اهفو .لئاح وأ لماح نم
 دهشي . َقّرغُي الو ةفيظو مهيلع دازث الف .نمألا ةميقب هرطش ' "ىذل يفو .ءاهصرأ
 . هلوسرو كلذ ىلع ىلاعت. هللا

 ْ . ساّمش نب سيق نب تباث بتكو
 ' ينلا ىلع فيقث دوفو

 ملسو هيلع هللا ىلص

 نأو هللا ةمذ مه نأ : .اوملسأ يح باتك ممل بتكف ؛ هِي ينلا ىلع فيقث تدفو
 غلبف لجأ ىلإ نيد نم مه ناك ام نأو .هيف لظو ةديصو !ههاضع ءمارح مهيداو

 .. جاعوأ لبق نم راوسلا : :ةكسملاو ,راوسلا هبشي يش :جلمدلا )١(
 . هيلع هفطع يأ : :هرأظ (؟)(

 . ةعضرملا يهو .رئكظ عمج :راؤظلا 0(
 . نيمسلا :يرولا (6) .بيعلا :راوعلا (5)
 . ءامسلا ءامب ّآلإ ىقسي ال ام : ليخنلاو عرزلا نم يذعلا (1)
 ش . كوش هل مظع رجش :هاضعلا 00



 ءارو نهر نمو نيد نم مهل ناك ام نأو .هلوسرو هللا نم ْأَربُم 27 طايل هنإف هّلجأ

 .رخؤي الو ظاكْعب ُطَالُيو هسأر ىلإ ىَضُي هنإف ؛ ظاكع

 يبنلا ىلع جحذم دوفو

 ماسو هيلع هللا ىلص

 ىلع مالسلا دعب لاقف « ني يبلا ىلع ِجحّْذَم ةارس يف دادح نب نايْبَظ دّفو

 . هلهأ وه امب لجو زع هللا ىلع ءانثلاو , هيي هللا لوسر

 موق نحن :لاق مث .' ”عُجّرلاب ءامسلا قتفو «تابنلاب ضرألا عدص يذلا هلل دمحلا

 ىلاعأ نم ؛صالقلا انب "7تَرَهَوَتَق :لاق م مث .كلام نب رباحُي نم جحذم ةارّس نم

 اهَقَحْلتو «قاقرلا نانْطُب اهُضْفْخَتو ايلا (ك"رَرغ اهعفرت ءباضحلا سوءرو فول

 اوُسَرْغ : :نانيق نب ليئالهم يبل تناك فئاطلا تاورسو : :لاق مم . ىجُدلا يجايد

 0 ةنيفسلا نم جرخ نيح احوُن ركذ مث مم . هنابرق اوعرو .هناشخ اولّلذو هنايدو

 "7 ةلامكلاب هللا مهامرف .دومتو ٌداع تابت مهعرسأو . ًاتانب هينب َرثكأ ناكف لاق

 نيذلا مهو «فئاطلا نكست دوم نم ءيناه وئب تناكو :لاق مث قعاوصلاب مهكلهأو

 نإو :لاق مث .اهشيرع اوعفرو ءاهسارغ اًوّيَحأو ءاقوادجا اوَنَأو ءاهبراشم اوّطخ

 كولملا سوءرو ءاهرابغأو سانلا لوهكو ءاهّرارقو ضرألا لقاعم اوكلم ريمح

 اورطبف ؛ءارفصلا ةيزجلاو «ءارمحلا ُسرافو «ادوسلاو ٌءاضيبلا مهل ناكف ءاهرارغو

 دزألا نم لئابق نإو :لاق مث 2 ضعبب مهضعب هللا برضف «مقنلا اوقحتساو « معنا

 اوذختاو « عناصملا اهيف اونبو « عئارشلا اهيف اوحتفف ءرماع نب ورمع دهع ىلع اولون

 لتقو ءاهذأ زيزعلا بلغف :اهتّتعأب ْتَّرتَتو ءاهتّتسأب جحذم تمارت مث ؛ "عئاّسدلا
 تنس سهلا

 . رطملا :عجّرلا 0( . ابرلا :طايللا )١(

 . تدعص :تلقوت عر

 ايلعلا مانسلا ةمحش يهو ةَرُع عمج :ررعلا 0(

 . ةراجحلا نم ريدتسملا سلمألا :قلامتلا (6)

 . ةعيسد ةدحاولا :ركاسدلا : عئاسدلا )530(

 حلا



 نولكأيو 22” اهديِضَع نوطبخَي ةميذج نب ورمع ونئب ناكو :لاق مث . اهّلقأ ”بثكلا

0 
 اهديضخ نوحُشَرُيو ءاهديصح

 ولو ةضيعب ءرْخ نم هللا دنع رغصأو لقأ ايندلا يعن ْنِإ . 2 هللا لوسر لاقف

 . قاحّ اهنم ماسمل الو «قالّخ اهنم رفاكل نكي مل بابذ َحانَج هللا دنع َتَلَدَع

 يبنلا ىلع قفتنملا نب رماع نب طيقل دوفو

 ماسو هيلع هللا ىلص

 نب كيوت هل لاقي هل بحاص هعمو ِهّييَع ينلا ىلع قفتنملا ن | رماع نب طيقل دقو

 دنا نب كلام نب مصاع

 لوسر انيتأف ءبجر خالسنآل ةنيدملا انمدق ىتح يبحاصو انأ تجرخف :طيقٌل لاق

 اهيأ :لاقف «ًابيطَخ سانلا يف ماقف ,ةادّغلا ةالص نم فرصنآ نيح هانيفاوف « هِي هللا
 نم لهف الأ ءنآلا اوعمستل ,مايأ ةعبرأ ذنم ٍتوص مكل تأَبَح دق ينإ الأ «سانلا
 نأ هلعل مث الأ - ملكي هللا لوسر لوقي ام انل مَلْعا : اولاقف - ؟ هّموق هثعَب دق ٍءيرما

 الأ ,تغّلب له لوئسم ينإو الأ «َلاض هيهلي وأ هبحاص ثيدح وأ هسفن ثيدح هيهلُي
 . اوسلجا الأ اوعمسا

 اي :تلق ءهّرصبو هُداؤف انل غرف اذإ ىتح ,يبحاصو انأ تمقو سانلا سلجف

 يغتبأ ينأ ماعو هّسأر رهو هللا ٌرْمَعَل كحضف ؟بيغلا مّلع نم كدنع ام ؛هللا لوسر
 هديب راشأو - هللا الإ نهملعي ال بيغلا نم سمخ حيتافمب كبَر نض :لاقف ؛ هطقس

 دغ يف ام معو ؛ هنوملعت الو مدحأ ٌةّيِنَم ىتم ماع دق ,ةّينملا مّلع :لاق ؟ يه امو :تلق

 الو هملع دق .محّرلا يف نوكي نيح ّيِنملا معو ,هملعت الو .ًادغ معاط تنأ امو

 تاناويحلل ًافلع رجشلا نم عوطقملا : ديضعلا )١(
 . علطتف هتارمث دوعت نأ ىلإ هل مهحالصإ هل مهحيشرتو ءرمتلا رجش نم عوطقملا : ديضخلا (؟)
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 نأ يدق «كاحضي لق 00 نيتنسُم نيلزآ مكيلع فرشُي « ثيغلا معو ؛ هنوملعت

 . بيرق مكنوع

 . ًاريخ كحضتي بر نم مدعت نل :تلاق :طيقل لاق

 . ينلجعت الف يتجاح نع كلئاس ينإ ,هللا لوسر اي :تلق . ةعاسلا موي ماعو.

 . تكش امع لّس :لاق

 ال ليبق نم انإف ؛ِمُْمَت اممو سانلا معي ال امم انمّلع ,هللا لوسر اي :تلق :لاق

 انتريشعو «انيلاوت يتلا معتخو ءانيلإ وندت يتلا جحذم نم ؛ادحأ انقيدصت نوقّدصي

 ٠ . اهنم نحن يتلا

 ثعبت ىتح نوثبلت. مث مكّيبن ىَقَوَُي مث «متثبل ام نوثبلت : هع هللا لوسر لاق
 دنع نيذلا ةكئالملاو .تام الإ ءيش نم اهرهظ ىلع عدت ام كهلإ ٌرَمَعلف , ةحيصلا

 ' ءامسلا كّبر لسريف :دالبلا هيلع تلَخ دقو ضرألا يف فوطي كّبر حبصُيف ؛كبر

 الو «ليتق عرصَم نم اهرهظ ىلع عدت ام كملإ ٌرمَعَلَف ,شرعلا دنع نم "!بضَبب

 لوقي مث ءاسلاج يوتسيف هسأر لبق نم هقلخت ىتح هنع ربقلا تّقش الإ ءتّيم نفدَم
 هبسحي ةايحلاب هدهعلو !مويلا !سمأ «بر اي :لوقيف - هيف ناك امل - ")هّيهَم :كبر

 . هلهاب دهع ثيدح

 ؟ عابسلاو ىلبلاو حايرلا انقرفت ام دعب انعمجي فيك ءهللا لوسر اي :تلقف

 ةسباي ”7ةرَدَم يهو ضرألا ىلع تفرشأ ءهللا "لإ يف كلذ لثمب كتئبنأ :لاق

 تفرشأ ىتح ًامايأ الإ ثبلت ملف ءامسلا اهيلع كّبر لسرأ ١ مث .ًادبأ هذه ايحت ال :تلقف

 )١( ةدشلا مكتباصأ دق :نيتنسمو ءطحقو بدج يف مترص دق :نيلزآ .

 . نأشلا امو رمألا ام : اهانعمو. ةينامي ةملك : مهم (ع( .رطملا :بضحلا (8)

 . هملعو هتردقو هتيبوبريف يأ : هللا لإ يف (1)

 . نيطلا وهو .ردملا نم ةعطقلا :ةددملا (6)



 نأ ىلع ءاملا نم مكعمجُي نأ ىلع ٌردقأ وه كملإ رْمَعَلو ," ةدخاو ةبَرش يهو اهيلع
 مالعأ ءاوصألا :قاحسإ نبا لاق  ءاوصألا نم نوجرختف «ضرألا تابن عمجَي

 ش 0 رظنيو .هيلإ نورظنتف ا نمو -:روبقلا

 ؟انيلإ رظنيو هيلإ

 . مكنايريو اهنورت ةريغص هنم ةيآ رمقلاو سمشلا :هللا لإ يف كلذ لثمب كتئبنأ :لاق
 >0 .مايريو امدرت نأ نم هورتو عماري نأ | ىلع ردقأ وه كملإ رمعلو قدحاو ةعاس

 . اهتيؤر يف نوراضت

 ؟هانيقل اذإ انبر انب لعفي ايف هللا لوسر اي :تلق :لاق.

 . كبر ذخأيف «ةيفاخ مكنم هيلع يفخي ال مكئاحفص هل ًةيداب هيلع نوضرعُت :لاق
 اهنم كدحأ هجو ءيطخت ام ِكهلِإ رمعلف ,مكلبُق اهب حضتيف .ءاملا نم ةفرغ هديب

 لثمب "همطختتف رفاكلا امأو ءءاضيبلا '"'ةطْيّرلا لثم ههجو عدتف ملسملا امأف .ةرطق
 نوكلستف : :لاق . نوحلاصلا هرثأ ىلع قرفتيو مكيبن فرصني مث . دوسألا 1” محلا

 ' ىلع نوعلّطتف ؟ هّنإ َوأ :كبر لوقي ! سح : :لوقي رمجلا مدحأ أطيف ءرانلا نم ارسج

 عضو الإ هدي مكنم دحأ طْسبي ام كلإ رمعلف «٠ . هلهان لاو أمظي ال لوسرلا ضوح
 نورت الو رمقلاو سمشلا سبحتو ,ىذألاو لوبلاو ' *فدّطلا نم هرهطي حدق اهيلع

 ؟ ذئموي رصبُت مف هللا لوسر اي :تلق :لاق

 . هبرشت ءام ألمي افوحو ةلخنلا لصأ يف نوكي ضوح :ةبرشلا 00(

 . ةءالملا : ةطيرلا (؟)

 . رثأ هيف لجعتف هفنأ وهو ,همظخ بيصت يأ : :همطخت (؟)
 . محفلا :ممحلا (8)
 . ماعطلا نم ٠م ثدحلا :فوطلا 2(



 ضرألا هتقرشأ موي يف سمشلا عولط لبق كلذو ؛هذه كتعاس كرصب لثمب :لاق

 .لابجلا هتهجاوو

 ؟ انتانسحو انتاكّيس نم ىَرَجُن مف هللا لوسر اي :تلق :لاق

 .وفعي نأ الإ ءاهلثمب ةئيسلاو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا :لاق

 ؟رانلا امو ةنجلا امف « هللا لوسر اي :تلق :لاق

 [هنيب بكارلا ريسي آلإ ناباب اهنم ام «باوبأ ةعبسل رانلل َّنإ كهلإ رمعل :لاق

 نيعبس امهنيب بكارلا ريسي آلإ ناباب اهنم ام «باوبأ ةيناثل ةنجلل نإو . ًاماع نيعبس

 . ًاماع

 ؟ ةنجلا نم علّطن مالعف هللا لوسر اي :تلق :لاق

 ةمادن الو عادص نم اهب ام سأك نم راهنأو ءىَفصُم لسع نم اهنأ ىلع :لاق

 ريخو «نوملعت ام كهلإ رمعل ةهكافو نسآ ريغ ءامو ,همعط رّيغتي ل نبل نم راهنأو ش

 . ةرهطم جاوزأو ,هعم هلثم نم

 ؟ تاح اص نهنم َوأ ؟جاوزأ اهيف انل وأ هللا لوسر اي :تلق :لاق

 ريغ .مكب َنْذَدْليَو ءايندلا يف مكتاذل لثم نهب نوُدَلَت ءنيحلاصلل تاحلاصلا :لاق

 ٠ . دلاوت ال نأ

 . هلع ينلا هبجي ماف «هيلإ نوهتنمو نوغلاب نحن ام ىصقأ :تلق :طيقل لاق

 ةماقإ ىلع :لاقو هدي لإ طسبف :لاق ؟كعيابأ مالع ,هللا لوسر اي :تلق :لاق

 . هريغ الإ هللاب كرشت ةبأو ,307كرشلا لايزو «ةاكزلا ءاتياو ,ةالصلا

 . ؟برغملاو قرشملا نيب ام انل ّنِإو :تلقف :لاق

 . هينيطعُي ال ًائيش طرتشُم ينأ نظو هدي ِهقِلَع ضبقف

 هدي لإ طسبف ؟ هسفن الإ ءىرما نع يزحي الو ءانئش ثيح اهنم َّلُحَن تلق :لاق

 )١( هتقرافم :كريشلا لايز .



 . هنع انفرصناف :لاق . كسفن الإ كنع يزحي الو .تئش ثيح لح :كل كلذ :لاقو

 يبنلا ىلع ةليق دوفو

 ماسو هيلع هللا ىلص

 مع .ناكو « ِهَقَِع هللا لوسر ىلإ ةبحّصلا يغبت ةيميمتلا ةمرخم تنب ةلّيق تجرخ
 دق ءابيدُح نهنم ةيريوُج تكبف ءاهتانب اهنم عزتنا دق ءرهزأ نب بوثأ وهو ءاهتانب
 اه انيبف .امب تبهذف اهتْمحّرف ءفوص نم جيس اهيلع , "0ةصْرَقلا اهتذخأ
 لازي ال هللاو . ةيّصَقلا :ءابيدُحلا تلاقف ؛بنرألا هنم تخفتنا ذإ لمجلا "!ناكترت

 لقان هّيسن بلعثلا ريغ امسا هتّمسف «بلعثلا حنس مث . بوثأ بعك نم ىلعأ كبعك
 كرب ذإ لمجلا ناكترث امه انيبف «بنرألا يف تلاق ام لثم هيف تلاق مث .ثيدحلا

 :ةليق تلاق . بوثأ ةذخإ ةنامألاو كتذخأ :ءابيدحلا تلاقف .ةدعر هتذخأو لمجلا

 كرهظ يجرْحَّذاو ءاهنوطبل اهروهظ كبايث يبلق :تلاق !كحيو .عنصأ امف :اهل تلقف
 اهرهظ تجرحدا مث ,هتبلقف اهجّيَبُس تعلخ مث .كلمج "!سالحأ يِلقو «كنطبل
 يديعأ :تلاقف «لابو جأنف ماق مث ,لمجلا ضفتنا هب ينترمأ ام تلعف (ملف ءاهنطبل
 ءاتلص فيسلاب انءارو ىعسي ُبوثأ اذإف «كترث انجرخ مث ,تلعفف .كتادأ هيلع

 ًالمج ناكو .طسوألا هقاوُر ىلإ لمجلا ىقلأ ىتح ؛هارادف محض ءاوح ىلإ انّلأَوف

 ؛ ةّيِسأر نورق نم ةفئاط هتبظ تباصأف ,فيسلاب ينكردأو هلخاد تمحتقاو ءالولذ

 . اهب بهذو هبكنم ىلع اهلعجف .هيلإ اهتيقلأف . ”رافّداي يخأ ةئبا لإ يقلأ :لاق مث

 يغتبأ نابيش ينب يف حكان يل تخأ ىلإ تجرخو .تيبلا لهأ نم هب ماعأ تنكو
 نم اهجوز ءاج ذإ «ةمئان ينأ بسحت اهدنع انأ انيف . هع هللا لوسر ىلإ ةبحصلا

 ؟وه نَم :يتخأ تلاق . قدص َبحاص ةليقل تدجو دقل كيبأو :اهل لاقف ءرماسلا

 ..بدحأ اهبحاص ريصيف بدحلا حير يأ : ةصرفلا 1(

 . عيرسلا ريسلا ىلع هنالمحت :لمجلا ناكترت (؟)
 . بنقلا تحت ريعبلا رهظ يلي يذلا ءاسكلا وهو سلح عمج :سالحألا ()
 . ةنتنم اي يأ :رافداي )ه)( . حاص :جأن 0(

 انك



 د .حابص ١ اذ ' ايداع لئاو نب ركب دفاو ءينابيشلا ن ناّسج نب نب ثيرث :لاق

 فرك ال :لاق . ”اهموق نم دحأ

تدشن مث هيلع تددشف يلج ىلإ نودغف الاق ام تعمسو : :تلاق
 00 ةتدجوف هنع 

 . هدنع ةخانم هباكرو « ةماركو معن : :لاقف ةبحّصلا هتلأسف . .ليعب ريغ

 يلصي وهو للا لوسر ىلع انمدق تح ؛قديم بحاص هعم ترسف :تلاق

 لاجرلاو ءامسلا يف ةكباش موجنلاو ,رجفلا قش *:نيح تميقأ دق :ةادغلا ةالصسانلاب

 ؛ ةيلهاجب دهع ةبيرق ةأرما انأو ؛لاجرلا عم تففصف ؛ليللا ةملظ نم ٌفراعت داكت ال

 : :لاقف . ةأرمآ لب ال : تلقف ؟لجر مأ تنأ ةأرما فصلا نم ينيلي يذلا لجرلا لاقف 0

 دنع ثدح دق ءاسن نم فص اذإف . كءارو ءاسنلا يف يلصف .« ينينتفت تدك كنإ

 "+ توند سمشلا تعلط اذإ ىتح ؛نهيف تنكف ؛تلخد ذِإ هتيأر نكأ : تارجخلا

 هللا لوسر ىرأل يرصب .هيلإ 2 )5 اذو ءاور اذ الجر تيأر اذإ تلعجف

 كيلعو :لاقف . هللا لوسر اي كيلع مالك: :لاقف ؛ لجر ءاج ىتح :سانلا :قوف

 .دقو نيترفعزم اتناك ءَنْيتيَلُم لامسأ هلع يني هيلعو . هللا ةمحرو مالشلا

 . |ملف . ءاصفرُقلا دعاق وهو .: هالعأ نم نيتصوخ ريغ . ٌوْشَقَم ةلخن بّيسُع هعمو ؛ اتضفن

 اي :ةسيلج لاقف ءقّرَقلا نم تدعرأ ةسلجلا يف ًاعشختم هلع هللا لوسر تيأر

 اي :هرهظ دنع انأو يلإ ظني ملو هللا لوسر لاقف . ةنيكسملا تدعرأ هللا لوسر

 . ةنيكسلا كيلع « ةنيكسم

 . بعرلا نم يبلق يف لخد ناك أم هللا بهذأ هلك م اهلاق املف : :تلاق

 . زواخي : وأ ٌرفاسم الإ مهنم انيلإ اهزواجُي ال ءانهتلاب ا ا «هللا

 )١( هصوخ هنع روشقم يأ :ّوشقم 0( . سابللا :رشقلا .

 نت



 . ءانهّدلاب هل بتكا «مالغ اي :لاق.

 ايف : تلقف ؛ يرادو ينطو يهو . يب صخش ؛هل بتكُي نأب رمأ ةتيأر املف : :تلاق |

 . لمجلا ُدِّيَقُم ءانهدلا هذه امنإ ؛كلأس ذإ ضرألا نم ةّيوسلا كلأسي مل هنإ ؛هلل لوسر 7
 : تقدص ,مالغ اي كسمأ : :لاقف . كلذ ءارو اهؤانبأو ميغ ىنب ءاسنو ؛ منا ىعرَمو

 0 ناّتَقلا ىلع نانواعتيو . رجشلاو ءاملا امهعسب « ماسملا وخأ ملسملا ةنيكسملا

 : لثملا يف لاق امك تنأو انأ تنك لاق .هباتك نود ليح دق نأ ُثيرُح ىأر املف

 «ءاملظلا يف اليلدل تنك نإ تملع ام هللاو ام :تلقف !اهفالظأب نأض لمحت اهفتح
 ال نكلو هلع هللا لوسر ىلع انمدق ىتح ةقيفرلا نع ًافيفع' 2 لحّرلا ىدل اداوج
 . كلابأ ال ءانهدلا يف كل ظح ّيأو : :لاق . كظح تلأس ذإ يلح لأسأ نأ ينمل

 .اهعيضأ نا امأدب إ أ :تلقف . هدنع لع تينثأ ذإ ؛تيبح ام ّحأ

 ءارو نم رصتنيو عةطخلا لصفَي نأ هذه نبا ماليأ : هلع هللا لوسر لاقف
 موي كعم لتاقف ءامارح هللا لوسر اي هتدلو هللاو دقف :تلق مم تيكبف . ةزجحلا
 ةنيكسم ينوكت مل ول :لاقف تايف اهاّمح هتباصأف ربيَخ نم يرتمي بهذ مث «ةذبرلا
 ءافورعم ايندلا يف هبحيوص بحاصي نأ ىلع دْيَحأ بلغُيأ . كهجو ىلع كانررجل
 ينعأو ,تيضمأ امل ينسآ بر : :لاق مث مث عجرتسا هب ىلوأ وه نم هنيبو هنيب لاح اذإف
 هو هيوم هل ريعتسيف يكيبل مدحأ نإ هديب دمع سفن يذلاف . .تيقبأ ام ىلع

 تائب نم ةوسنلاو ةليقل :رمحأ مدأ ةعطق يف اهل بتك مث مكناوخإ اوبذعت ال هللا دابع .
 .الو َنيْحَأ ريصن نمل ماسم نمؤم لكو .حكنم ىلع نهركُي الو ءاقح نملظي ةليق
 . © د

 )١( نيطايشلا :ناتفلا .



 باتك

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةمود رديكأل

 دادنألا علخو :مالسإلا ىلإ باج أن يح «ةموُد رديكأل هلع هللا لوسر دمج نم

كأو لدنجلا ةموُو يف هللا فيس ديلولا نب دلاخ عم , مانصألاو
 : اهفان

لا نم ةيحاضلا انل نإ
لافغأو  يياعلاو روبلاو اد لحتض

 جالسا ةقلخ لاو اد ضرألا 

 نوتؤتو ءاهتقول ةالصلا نوميقُت . تابنلا مكيلع رظحُي الو © ا < دعت الو

 دهع كلذب مكيلع « اهقحل ةاكزلا
 هللا دهش . ءافولاو قدصلا هب مكلو «قائثيملاو هللا

 . نيملسملا نم رضح نمو

 ماسو هيلع هللا ىلص هباتك

 يمرضحلا رجح نب لئاول

 رضَح لهأ نم "!بيباشملا عاورالاو "!ةلهابعلا لايقألا ىلإ هللا لوسر دم نم

 « كانض الو طايلألا ةروقم ال «ةاش (*)ةعبشلا يف :ةاكزلا ءاتياو «ةالصلا ةماقإب توم

سلا يفو «, اهبيحاصل ةميتلاو (هلوحلا اوطناو
 ءطارو الو « طالخ ول ؛سمخلا بوّي

 )١( ةقدصلا هيف بحت ال ام :ةدراقلا .

 . مهكلم راقلا كولملا يأ : ةلهابعلا لايقألا (؟)

 . ءاسؤرلا ةداسلا هوجولا ناسحلا :بيباشملا عاورألا (ع)

 . تاويحا نم ةاكزلا هيف بت ام ىندأل مسا : ةعبتلا ( 4 )

او محللاب هقازتلال دلجلا هب هبش دوعلا وهو اطيل عمج : طايلألاو ,دولجلا يف ءاخرتسالا : راروقإلا (6)
 : كانضل

 ةضيرفلا غلبت ىتح نيعبرألا ىلع ةدئازلا ةاشلا :ةميتلاو , طسولا : ةجبشلاو وطعأ : اوطنأو «محللا ةريثكلا

 . ةمئاس ريغ ةلزنم يف اهبحاصل نوكت يتلا ةاشلا يه ليقو «ىرخألا

 نا



 و املا 0 م89 نيا م )١( ني لا مع
 مارح ركسم لكو « ىبرأ دقف ىبجا نمو « راغش الو «قانش الو

 ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح

 لاقف . ةشيبب هلزنم نع هلأسف : : لَم هللا لوسر ىلع ٍلجبلا هللا دبع نب ريرج مدق

 . عوبني اهؤام « ةلخنو ةلخن ىلإ .كالعو ضمحو «كارأو مَلَسو ”كادّكدو لّهَس

 . عيبر اهؤاتشو , عيرم اهبانجو

 ىعرملا ريخو .منغلا لاملا ريخو . مبّشلا ءاملا ريخ نإ : ِهَُّع هللا لوسر لاقف .٠ ٠ .٠ (4) 2 ب لأي د .
 ناك لكأ اذإو ؛ '”انيرك ناك طقسأ اذإو ءانيجل ناك فلخأ اذإ مّسلاو «كارآلا . 0007 ٠ (0) -ِ 2 - 0 5 ِء

 ءاملاو ءافّجلا دبزلا نم لفَّسلا ضرألا قلخ هللا نإ :مالسلا هيلع همالك يفو
 . ءابكلاو

 ةعيبر يبأ نب شايع ثيدح

 يباتك ذُخ :هل لاقو لالُك دبع ينب ىلإ ةعيبر يبأ نب شاّيع هَ هللا لوسر ثعب
 نيذلا نكي مل» أرقاف . أرقا كل نولئاق مهف ءمهناميأ يف كنيميب هعفدآو كنيميب
 دمه نمأ :لقف اهنم تغرف اذإف . (" #َنيَكَفنُم نيكرشملاو باتكلا ٍلْهَأ نِم م اوُرْفَك

 بهذو الإ فرخز باتك الو تضحُد دقو الإ ةجح كيتأت نلف . نينمؤملا لوأ انأو

 طلخي يأ : قاتشالو قدصملا نع ىفختل ضرألا نم ةدهو يف تلا لع نأ : طارولاو ,ةطلاخملا : طالخلا )١(
 جوزتي نأ ىلع ام لجرل هتخأ لجرلا جوزي نأ وهو :ةيلهاجلا يف جاوز :راغشلاو هريغ لام ىلإ همنغ
 . لجرلا كلذ تخأ

 . هحالص ودبي نا لبق عرزلا عيب وهو ءابجإلا ن هم :ىبجأ (؟)

 . ارك < عقتري مو ضرألاب لمرلا نم ذبلت اما: :كادكدلا (5)
 شيشحلا نم يلب ام : نيردلا (6) . درابلا :ممشلا (5)

 . ١ ةيآلا ةنيبلا ةروس 31(



 هللاب تنمآ ءْنَسَح :لقف . اومجرت دقف اونطَر اذإف «نوئراق مهو «هنول ©'ذدّمو هروُ
 ١ دجس اهب اورّصخت اذإ يتلا ةثالثلا مهّبضُف مهّْلَسف اوملسأ اذإف . هللا باتك نم لزنأ امو

 دوسألاو «نارزيخ نم هنأك رَجُْع وذ بيضقو « ضايبب عملم بيضق لثألا يهو .مهل

 ةث د نر م م.( م (5)- 8
 . مهقوس يف اهقرحف اهب جرخا مث . '" مساس نم هنأك «مبهبلا

 يملسلا هبر دبع نب دشار ثيدح

 لوسر لمعتسا لاق :لاق ؛ماشلا لهأ خايشأ ضعب نع ّيطساولا مكحلا نب هللا دبع

 نب دشار هجوو .«برحلاو ةالصلا هآلوف ,نارجن ىلع برح نب نايفس ابأ هلي هللا

 : هبر دبع نب دشار لاق . ملاظملاو ءاضقلا نع ًاريمأ هبر دبع

 ٌرضاَمَت ُهَتْفَل ام هيلع َتَدَرو ُهوأش رصقأو ىَمْلَس نع ُبلقلا احض

 رجا ةياَوَقلا ضعب نع ُيِيشلل» بصل نع لاذقلا بيش همك
 ٌرئادغلا ينم ضبا ان ٍلهجلا نع يلطاب دتراو َمويلا يلهج َرصُقأف

 ركاوب سيع ماجآلا يذ ضرعمب ةوحص دعب ُهَجاه دق هنأ ىلع

 ٌرِماعو ّيلس اهاَقآلو تّلَحو ْثَبصْخَأ طْوُفلا بناج نم َتَنَد الو

 رفاك نارجتو ىَرْصُب ىَرُق نيبو اهتيب سيل ْنأ ُناِبْكُرلا اهرّبَخو
 "رفاسملا بايإلاب ًانْيع ّرَق اك ىوّلا اهب تّرقتساو اهاصع ْتَقْلأَ

 ةدعج ينب ةغبان دوفو

 ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع

 : هيف لوقي يذلا هرعش هدشنأف « هلع يبنلا ىلع ةدعج ىنب ٌةغبان ليل وبأ َدَقَو

 ارهظم كلذ قوف يغُبتل انإو انؤاَتَسو انُدَجَم ةامسلا انْغَلَب

 . لبو سرد: هنول حم 0) 1١(

 . دعبلاو لاحرتلا :ىونلا () . سونبالا وه وأ ءدوشأ ٌرجش : مساسلا 0

 نا



 . هللا ءاش نإ : ِهَقِلَم يبنلا لاق . ةنجلا ىلإ :لاق ؟ يل ابأ نيأ ىلإ : ِمُكَع ينلا هل لاق

 ظ : هلوق ىلإ ىهتنا ملف
 ارَدَكُي ْنأ ُهَوُفَص يِمْحَت ٌرِداوَب هل نكت مل اذإ ملح يف َريخ الو
 نم هل ّضفنت مل ةنس نيثالثو ةئام شاعف !كاف ُهللا ضْضَْي ال : هِي يبنلا هل لاق

 ْنِإ ليل ابأ اي: : هل لاقف ءهحدتماو ةكمب همايأ يف ريبزلا نب هللا دبع ىلع دفو ىتح يقبو

 . هني هلل لوسر كتيؤرب قح : :ناّقَح هللا لام يف كل ءرعشلا اندنع كلئاسو ىندأ

 . هزاجأو هتلص نسحأ مث . مهئْيف يف مالسإلا لهأ كتكرشب قحو

 يدهنلا ريهز يبأ نب ةفهط دوفو

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 لوسر اي :لاقف ءريهُز يبأ نبا ةفهط ماق . هع يبنلا ىلع برعلا دوفو تمدق ام
 ءرّيبصلا بلحتسُت « سيعلا انب ىمرت. ''سّيملا راوكإب ةماهت يَرْوَغ نم كانيتأ .هللا
 0 ماهجلا ليختسنو « ماهرلا ليختسنو «ريربلا دضعتسنو ؛ ريبخلا بلختسنو كل 60 < هل - 006 : هل:

 0 ر طقسو 0 نعمل سبيو ”'نهدملا فشَت دق .ءاطولا ةظيلغ ٠ (*)ىاطتلا ةلئاغ ضرأ
 هللا لوسر اي انئرب . '''يدَوْلا تامو .يدحلا كلهو ؛"' جولسُلا | تامو , "!جولمألا
 ىّمطام مالسإلا ةعيرشو مالسلا ةوعد انل ؛نمزلا ثدحي امو ؛'' "ل دنعلاو نّثولا نم

 ١( هنم عنصت رجش :سيملاو .لاحرلا :راوكألا ,سيملا راوكأ .

 ةفيعضلا راطمألا :ماهرلا ( ؟ .

 *( كلائهو انه بهذي ًالئاج هارن : ليجتسنو .هيف ءام ال يذلا باحسلا :ماهجلا .

 ليّسلا هرفح ام :نهدملا (0) . دعبلا : ءاطتلا ( ع .

  )5تابنلا لصأ :نشعجلا .

 ) )1ورسلاو ءافرطلا هبشي رجش قرو :جولمالا .

  000هتوارط تبهذو سبي اذإ نصغلا : جولسعلا .

 ) )9ماظلاو كرشلا ديري «ضارتعالا :نئعلا 630( . لحنلا ليسف :يدولا .

 ا



 ءلْسّرلا ريثك '" ديقوو ؛لالبب ضبت ام ,لافغأ لِمَ ّمعَن انلو ؛راَعت ماقو ءرحبلا

 . لهن الو للع اهب سيل « '"' ةلزؤم ءارج ينس اهتباصأ ءلْسرلا ليلق

 ثعبآو . "' اهقذَمو اهضْحَمو اهضحَم يف مهل كراب مهللا : ِهُنِيَع هللا لوسر لاقف

 نم ءدلولاو لاملا يف هل كرابو « (*' ِدمّقلا هل رّجفاو ءرمثلا عنايب , (*ارّتّشلا يف اهيعار

 ناك هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمو ءانسحُم ناك ةاكزلا ىنآ نمو « املسُم ناك ةالصلا ماقأ

 الو ,ةاكزلا يف "ظللت ال ءكلملا عئاضوو «كرشلا عئادو دهن ينب اي مكل . اصلخُم

 . ةالصلا نع لقاثت الو «ةايحلا يف دحلت

 ينب ىلإ هللا لوسر دم نم . محرلا نمحرلا هللا مسب : دهن ينب ىلإ ًاباتك هعم بتكو

 , ةضيرفلا ةفيظولا يف دهن ينب اي مكل هلوسرو هللاب نمآ نم ىلع ٌُمالسلا «ديز نب دهن

 عْسمُي ال ,"سييضلا ولفلاو بوكرلا ناّتِعلا وذو «شيرفلاو '"”ضرافلا مكلو
 اولكأتو . '"”قآمالا اورمضُت مل ام مرد سبحُي الو ,مكحْلط دضُعُي الو ء مكحرس

 ,ةمذلاو دهعلاب ءافولا هُم هللا لوسر نم هلف باتكلا اذه يف امب رقأ نم .('"!قابّرلا

 . ةوبرلا هيلعف هيلع ىبأ نمو

 مهمألا نب ةلبج دوفو

 هنع هللا يضر باطنلا نب رمع ىلع

 «تيبب يفوكلا عدجألا نب ورمع نب دمحأ نب لع نسحلا وبأ ينثدح :لاق يلجعلا

 نب ةلبج نأ انخويش تاقث انثدح :لاق مشاه ينب ىلوم لع نب مههاربإ ينثدح :لاق

 )١( معلا نم عيطقلا : ريقولا . )١( قيضلا ةديدش :ةلزؤم .
. 

 بصخخلاو ريثكلا ءاملا :رثدلا (ع) . ءاملاب جوزمملا نبللا :قذملا (ع)

 ) )0ليلقلا ءاملا : دمثلا .

 . ةضيرملا :ضرافلا (10) . عنمت :ططلت (1)

 . ءاكبلاو ظيغلا :قامالا (9) . بوكَرلا رسعلا بعصلا : سيبشضلا (4)

 . ةميهبلا هب دشتو ىرع هيف لعجي لبحلا وهو قبر عمج :قابرلا )٠١(
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 هملعُي ماشلا نم باطخلا نب رمع ىلإ بتك ماسُي نأ دارأ امل يناّسغلا رمش يبأ نب مهألا

 ْمَدَقا نأ هيلإ بتكف «نوملسملاو ٌرمع كلذب ٌرّسف .هيلع مودقلا يف هنذأتسيو كلذب
 نم اند |ملف « ةنفَجو كع نم سراف ةئامسخ يف ةلّبج جرخف ءانيلع ام كيلعو انّلام كلو
 هيفو هجات ٌةلبج ذئموي سبلو ,ةضفلاو بهذلاب جوسنملا يشولا بايث مهسبلأ ةنيدملا
 ءاسنلا ىتح هيلا رظني جرخ الإ ّدحأ ةنيدملاب ذئموي قبي ماف هتدج يهو «ةيرام طرق

 رمع عم كلذ هماع نم ممسوملا رضح ىتح ,همالسإو همودقب نوملسملا حرفو «نايبصلاو
 هّلَحَف ةرازَق ينب نم لجر هرازإ ىلع ءيطو ذإ تيبلاب فوطي وه انيبف ؛باطخلا نبا

 نبرمع يرازفلا هيلع ىدعتساف .هفنأ مشهف همطلف . ابضغُم ٌةلَبَج هيلإ تفتلاف

 يراّرَقلا اذه كاخأ تمطل نأ ىلإ ةلبج اي كاعد ام :لاقف هيلإ ثعبف . باطخلا

 ؟ هفنأ تمشهف

 . هانيع هيف يذلا تذخأل تيبلا اذه ةمرُح الولو ,هلحف يرازإ ءيطَو هنإ :لاقف

 ديقتأ :لاق كنم "')هتذقأ الإو هيضرُت نأ اّمإ . تررقأ دقف تنأ اَمأ :رمع هل لاقف

 هلضفت امف ,مالسإلا هاّيِإو كعمج دق هنإ ,ةلبج اي :لاق ؟ ةقوُس وهو كلم انأو ينم
 يف ينم زعأ مالسإلا يف نوكأ نأ توجر دقل هللاو : :لاق . ةيفاعلاب [ ىقتلاب ] الإ ءيشب

 تبرض ترّصنت نإ : :لاق .رّصنَتأ نذإ :لاق .كلذ كنع عد :رمع لاق . ةيلهاجلا

 ينرخأ :ةلبج لاقف «ةنتف نوكت تداكف ةرازف وئبو ةلبج موق عمتجاو :لاق . كقنع
 . كل كلذ :لاق . نينمؤملا ريمأ اي دغ ىلإ

 ىلع ةينيطنطسقلا لخد ىتح ''نئي ملف «هباحصأو ًةلبج  جرخ ليللا حنج ناك الف
 لاومألا هعطقأو كلذب رسو .ةلبج مودق لقره مظعأو «هدنع ماقأو رّصنتف . لقره

 . عابّرلاو نيضرألاو
 ةحلاصملا ىلإ هباجأف ,مالسإلا ىلإ هوعدي لقره ىلإ ًالوسر باطنخلا نب رمع ثعب من

 اذه كمع نبا تيقّلأ : لوسرلل لاق رمع باوج بتكي نآ دارأ املف ,مالسإلا ريغ ىلع

 . لهمتيو فقوتي مل:نئي مل (؟) . هتنكمأ :كنم هتدقأ )١(

51١١ 



 . ةتيقل ام :لاق ؟ اننيد يف ًابغار اناتأ يذلا - ةلبج ىتعي - اندلبب يذلا

 . كباتك باوج كطعأ ينتئآ مث ْهَقلا :لاق

 ةرثكو ةجهبلاو باجحلاو ةمراهقلا نم هيلع اذإف «ةلبج باب ىلإ لوسرلا بهذو

 . لقره باب ىلع ام ٌلثم عمجلا

 ًالجر تيأرف «هيلع تلخدف «يل نذأ ىتح نذإلا يف فظلتأ لزأ ماف :لوسرلا لاق

 هيلإ ترظنف . سأرلاو ةيحللا ةوسأ رمسأ هب يدهع ناكو ؛لابس اذ ةيحللا بهصأ
 8 . )0( 2 5 ا

 وهو .بهصأ داع ىتح هتيحل يف اهّرذف ' بهذلا ةلاَحسُب اعد دق وه اذإف ,هتركنأف

 يف هعم ينعفر ينفرع |ملف ,بهذ نم دوُسأ ةعبرأ همئاوق «ريراوق نم ريرس ىلع ٌدعاق

 ىلع افاعضأ اوفعضأ دق :تلقو « ًاريخ تركذف ,نيملسملا نع ىنلئاسُي لعجف ءريرسلا .

 هيف نبت دق مغلا تيأرف . ريخب :تلق ؟باطخملا نب رمع تكرت فيك :لاقف . فرعت ام

 يتلا ةماركلا ىّبأت َمِل :لاقف .ريرسلا نع تردحناف :لاق .رمع ةمالس نم هل تركذ ان

 . اذه نع ىهن متل هللا لوسر َنِإ :تلق ؟ اهب كانمركأ

 هتعمس [ملف . تدعق ٌمالع لابت الو سنّدلا نم كبلق َّقن نكلو « لم ءمعن :لاق

رع دقو ماست الأ !ةلبج اي كحيو :هل تلقف ءهيف ُتعمط ِهَقِلَم :لوقي
 مالسإلا تف

 ؟ ىنم ناك ام َدَعَبَأ :لاق ؟ هلضفو

 برضو مالسإلا نع دترا :تلعف امم َرثكأ ةرازق ينب نم لجر لعف دق ءمعن :تلق

 . ا|لسُم ةنيدملاب هتفلخو هنم كلذ لبقو مالسإلا ىلإ عجر مث ,فيسلاب نيملسملا ةوجو

 هدعب رمألا ينيّلويو هتنبا رمع ينجوزي نأ يل نمضت تنك نإ ؛اذه نم فِرَذ :لاق

 . ةرمإلا كل نمضأ ملو جيوزتلا كل تنمض :تلق . مالسإلا ىلإ تعجر

 :يل لاقو .ةضفلا فاحصو بهذلا ٌدئاوم تبصُنو «.تعضُوف «ماعطلا اهيف قيدانصلا

 )١( درب اذإ هنم طقس ام :بهذلا ةلاحس .

 انكر



 بمهدذلا ةينآ يف لكألا نع ىمن ِهّنَْع هللا لوسر نإ :تلقو . يدي تضبقف لك
 بمذلا يف لكأف :لاق . تببحأ اهف لكو كبلق قت نكلو ه ِهََِع معن لاقف . ةضفلاو
 «بهذلا قيرابأو ةضفلا ساسطب ءيج ٌماعطلا عفر املف ؛ "!جيلخلا يف تلكأو ةضفلاو
 نهعم مدخ اذإف «تفتلاف ءاّسح تعمسف ءاعرسُم ّرمف .هيدي نيب مداخ ىلإ أموأو

 تعمس مث «هراسي نع ةرشعو هني نع ةرشع تعضُوف ,رهاوجلاب ةعصرُم يساركلا
 باين نهيلع ىلا يف تارسكتم '"ارعشلا تامومطم نلبقأ دق راوج رشع اذإف ءاّسح
 ٌتعمس مث ؛ هنيمي نع ّيساركلا ىلع َنُهدعقأف ,نهنم نسحأ طق اهوجو رأ مف ؛جابيدلا

 ءاّسح تعمس مث ؛هراسي نع ّيماركلا ىلع نهسلجأف ,ىرخأ ٍراوج رشع اذإف ءاسح
 َنسحأ َرَأ مل رئاط جاتلا كلذ ىلع «جات اهسأر ىلعو ؛انسح سمشلا امنأك ةيراج اذإف
 ,درو ءام اهيف ةماج ىرسيلا اهدي يفو « ربنعو ٌكسم اهيف '' ماج ىنميلا اهدي يفو ءهنم
 هيف برطضاف درولا ءام ماج يف عقوف ءرئاطلاب ترَفَصف :لاق وأ رئاطلا ىلإ تأموأف
 لزي ملف ؛ ةلبج جات يف بيلص ىلع لزن ىتح راطف هب ترفصف :لاق وأ هيلإ تأموأ من
 ؛ هباينأ تدب ىتح رورسلا ةّدش نم ةلبج كحضو . هيلع هشير يف ام ضفن ىتح فرفري
 نقفخي نينغتي نعفدناف ؛ يننبرطأ هللاب :لاقف ,هنيمب نع يتاوللا يراوجلا ىلإ تفتلا مت

 :نلقُيو نهناديعب
 لّوألا نامزلا يف يف قلجب ًاموي مهتُمتان ةباصع د هلل
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 0 ٍلَسلَّسلا قيحّرلاب قفّصُي ىَدَرَب مهيلع صيربلا َدَرَو نم َنوقسَي
 ٍلِضفملا مركلا ةيرام نبا ربق مهيبأ ربق لوح ةَنْمَج ٌدالوأ

 ٍلبقملا دآوَّسلا نع َنولأسَي ال مُهُبالك رهت ام ىتح نوشغي
 لوألا زارّطلا نم فوثألا مش مهباسحأ ٌةَّفعأ هوجولا ضيب

 :لاق . ال :تلق ؟ اذه لئاق نم يردتأ :لاق مث .هذجاون تدب ىتح كحضف :لاق

 )١( ءازجأو لصخ تاوذ :رعشلا تاحومطم (؟) . ةنفجلا :جيلخلا .
 ةضف نم غئانإ :ماجلا مف .

 . نيللا : لسلسلاو ؛رمحلا : قيحرلاو ٠ ىدرب كلذكو .قشمدب رهن :صيربلا (:)

 انادلملا



 . ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رعاش تباث نب ناسح هلئاق

 نينغتي نعفدناف . اننيكبأ هللاب :لاقف .هراسي نع يتاللا يراوجلا ىلإ تفتلا مث

 :نلقيو نهناديعب نقفخَيو

 ا""ناخلاف كومْرَيلا ىَلْعَأ نيب ٍنامَيب ترفق ٌرادلا ْنَمل

 نانزألا ثداحل الحم رس مددلا يف ةنفَج لال ىنْغَم كاذ

 يناكمو يدعقم جالا يذ دنع ًانيكَم ًارهد كانه ينارأ دق

 ٍناجرملا ةّلكأ ًاعاّرِس ّي ضني ُدئالولاف ٌحصفلا انّدو

 :29 نايرشلا ٍلّظنَح فقت الو غسمّصلاو رقاغملاب َنْلَلَعُي م

 ؟ اذه لئاق نم يردتأ :لاق مث ؛ هتيحل ىلع ليست عومدلا "تلعج ىتح ىكبف :لاق

 :لوقي أشنأ مث . تباث نب ناسح :لاق . يردأ ال : تلق

 ٌررِض اهل تربص ول اهيف ناك امو ةَمْطَل راع نم ٌفارشألا ترّصنَت

 رَوَعلاب ةحيحصلا َنيعلا اه تْعبو ةوختو باجل اهنم يفتكت

 ٌرمُع يل لاق يذلا ِرْمألا ىلإ ْتْمَجَر ينتيلو ينَدِلَت مل يمأ تيل ايف

 رضُم وأ ةعيبر يف ًاريسأ تنكو ةرفقب ضاخملا ىَعَرَأ ينتيل ايو

 رصبلاو عمّسلا بهاذ يموق سلاجأ ةشيعم ىَندَأ ماشلاب يل تيل ايو

 لامو ةوسّكب يل رمأف .اًيح هتكرت ,معن : :تلق ؟وه ّيحأ :ناسح نع ينلأس مث

 نإو « يمالس هئرقاو ةيدحلا هيلإ عفداف اّيح هتدجو نإ : :يل لاق مث ارب ةرقوُم قوثو

 . هربق ىلع لامجلا رحنآو هلهأ ىلإ 59 ًاتيم هتدجو

 يذلا طرشلاو مالسإلا نم هيلإ ٌةتوعد امو ةلبج ربخ هُتربخأ رمع ىلع ُتمدق ملف
 ؛ةرمإلا هل تنمض اله :لاقف «ةرمإلا هل نمضأ مو جيوزتلا هل ُتنمض يفأو هطرش

 . لجو زع همكحب هيلع ىضق مالسإلا ىلإ هب هللا ءافأ اذإف

 . قشمد يحاون نم :ناّمخلا 10(

 . لابجلا هاضع نم رجش :نايرشلاو طفرعلا هحضني فطانلاب ةيبش غمض : ريفاغملا )١(
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 ةرصب ّفُك دقو هيلإ ثعبف «تباث نب ناّسح ىلإ اهادهأ يتلا ةيدهلا هل تركذ مث
 ةنْفج لآ حاير دجأل ينإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق لخد املف .هدوقي َدئاقو هب يقتأف
 مارك نم مرك هنإ يخأ نب اي تاه :لاق . هدنع نم لبقأ لجر اذه . معن :لاق !كدنع
 تعفدف . ائيش هعم ّيلإ ىدهأ الإ ينفرعي ادحأ ىقلي آلأ فلحف ةيلهاجلا يف مهتحدم
 :لاقف . ًاتيم دجو نإ لبإلا يف هب رمأ ناك امب هتربخأو .بايثلاو لاملا . ةيدحلا هيلإ

 . يربق ىلع تّرحنف ًاتيَم تنك ينأ تددو

 :لوقي وهو ناسح فرصناو : ريبزلا لاق

 موللاب مُموابآ ُمُهْذْعَت مل ٍرَشْعَمةََقِب نم ةنفج نبا نإ

 موولاب ًارصنتُم الو اكلم اهُيَرَّوُهْذِإ ماشلاب ينّسني ل
 موُمدملا ةّيطع ضفبك الإ ةدنع ُهارَي الو ليزجلا يطعُي

 :لاق ؟ مهانفأو هللا مهدابأ ةرفك اكولُم ركذتأ :رمع سلجم يف ناك لجر هل لاقف
 لَم هللا لوسر عم كموق قباوس الول هللاو امأ :لاق . ينّرَم :لاق ؟ لجرلا نمم

 . ةمامحلا قوط كتقّوطل

 . هب طرتشا ام ةلبجل نمضأ نأ ينرمأو رصيق ىلإ رمع ينزهج مث :لاق
 ءاقشلا نأ تملعف « هتزانج نم نيفرصنُم سانلا تدجو ةينيطنطسقلا تمدق املق

 . باتكلا َمأ يف هيلع بلغ

 باطخلا نب رمع ىلع فنحألا دوفو
 هنع هللا يضر

 ىهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع يميمتلا سيق ءق نب فنحألا مدق :لاق ينئادملا
  مهنم دحاو لك بوني امو مهسفنأ يف هدنع اوملكتف .ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهأ يف 5

 :لاقف فنحألا ماكتو

 َّنإو «قارعلا لهأ ٌدوفو كتتأ دقو .هللا ديب ريخلا حيتافم' نإ .نينمؤملا ريمأ اي

 معلمو



 «ةربابجلا كولملاو «ةيلاخلا ممألا لزانم اولْزَن رصمو ماشلاو ةفوكلا لهأ نم انناوخإ

 يف ةبصخملا نانجلاو ةبذعلا هايملا نم مهف ,'"رفصألا ينبو رصيقو ىرسك لزانمو
 ًاضرأ انلزن انإو ؛رّيغتت مل ةّضغ مهرامث مهيتأت 'ريعبلا ةقدحو ىّلسلا ءالّوح لثم

 بناجو ءبصقلا تبانم اهنم ٌبناج .جاجأ حلم يف فرطو ةالف يف ٌفَرَط ًةشاشن

 ,ةماعنلا ءيرم لثم يف اهعفانم انيتأت ءاهاعرم تبني الو ءاهبارت فجَي ال ةشاّشن ةخبّس

 ا"قنرُت كلذ لثمب ةأرملا جرختو .نيخسرف نم ءاملا بذعتسي اّنم فيعضلا لجرلا جرخي
 شعنُتو .انتسيسَخ عفرت الإف ,عبسلاو ّردعلا هيلع فاخت ءزنعلا قينرت اهدلو

 رفصتو ءًالاجر انلاجر يفو .ًالايع انلايع يف ديزتو ءانتقاف رّبحتو «("لانتسيكر

 . انكلَه ءاملا هب بذعتست رهن رفح انل رمأتو ءانزيفق ربكتو ءانمهرد

 !ديسلا هللاو اذه ! ديسلا هّللاو اذه :رمع لاق

 . اهدعب اهعمسأ تلز امف :فنحألا لاق

 هّمأو «.كانه سيل هنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءهنم عضي نأ ةلبج نب ديز دارأف

 . ةّين هل تناك نإ : ديري . ًاقداص ناك نإ كنم ريخ وه :رمع لاق

 :فنحألا لاقف

 ا*ايخو الو دَجَأ ال يذتب ينتعضرأ ةّيلهابلا نبا انأ

 ا" يللا ىلإ ٌهََِتلا ره اذإ ينبع َنامْجَأ ىَدذَقلا ىلع ْضْعَأ

 هللا لوسر نإ :لاق مث ,ًارهشأو الوح هدنع فنحألا سبتحاو دفولا عجرف لاق

 )١( مورلا ينعي :رفصألا ينب .
 ىلْسلا ءالوحب ىنكيو ءدلولا اهيف نوكي يتلا ةقيقرلا ةدلجلا :ىلّسلاو ..ءام ةولمم رضخأ فالغ :ءالوحلا )١(

 . ريخلاو بصخلا نع ريغبلا ةقدحو

 . هرخآ ىلع ءيشلا لوأ بلق :سكرلا (:) .رظنلا ةمادإ :قينرتلا (7)
 . نبللا ليلقلا سبايلا :دجألا (0)

 . ّرشلا نم :ّرشو ىذأ نم نيعلا يف عقي ام :ىذقلاو ينافجأ قبطأو ربصأ :ضغأ (1)

 انضاسل



 الإ كنع ينغلبي مف ,.كتسبتحاف كتفخ يفإو ,ناسللا عنص قفانم لك انرذح مَنْ

 ىلإ بتكو . كبر هللا قتاو كلزنم ىلإ عجراف ؛ ًالوقعمو "لج كل تيأر ؛ريخ

 . اره مهل رفتحي نأ يرعشألا ىبسوم يلا

 ممهالا نب ورمعو فنحالا دوفو

 هنع هللا يضر باطلا نب رمع ىلع

 يضر باطخملا نب رمع ىلع متهألا نب ورمعو فنحألا دقو :لاق هيبأ نع يبتغلا

 :فنحألا لاق ,ميمت ونب تعمتجا |ملف ,ةسايرلا يف اههنيب عرقُي نأ دارأف ءهنع هللا

 اوُرَجاَتت اوُموُق َلاق ْمُهاتأ اًملف ىّوث املاط هِمّوق نع ّحَدق ىَون

 .لهَج نمل اهيف لضفلا ناكف ةّيلهاج راد يف متنأو انك انإ :متهألا نب ورمع لاقف

 ؛ملح نمل اهيف لضفلاو مالسإلا راد يف مويلا انإو ,مءاسن انيبسو ,مءامد انكفسف
 . كلو انل هللا رفغف

 لاقف ممهألا لآل ةعرقلا تعقوو فنحألا ىلع ممهألا نب ورمع ذئموي بلغف :لاق

 : مهألا نب ورمع

 ايداب ُمِجَنلا هب حض ْضَأ سلجم ىدل ٌرَقنم ةس سايرلل ىنتعد ل

 اِيراَزإ ٌدُشَأ ام اهلاثمأل  اهلّبق تنك دقو يرزأ ال تذّدش

 . هرهظ ءارو امل عنام . ةضراعلا ديدش هّينذأ يف عاطُم : ورمع لاقف

 . يندسح نكلو ,لاق امم رثكأ ينم ملعيل هنإ هللا لوسر اي هللاو :ناقربزلا لاقف

 دلاولا قمحأ ؛ ")نّطَعلا قّيض «ةءورملا "اًرمّرل هنإ هللا لوسر اي هللاو امأ :لاق

 . يأرلا :لوجلا (1)
 . اهليلق :ةءورملا رمز (؟)
 . ءاملا لوح منغلا.ضبرمو لامجلا كربم : نطعلا (؟)

 لاو



 يمع نب نع تيضر ؛ ىرخألا يف تقدص دقلو ىلوألا يف تبذك ام هللاو ؛ لاخلا يعل

 تسل ا أ تق لع سو دك |و سلع ام نأ تلف 6
01 

 بركيدعم نب ورمع دوفو

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع

 دعس هدفوأ ذإ

 بركيدعم نب ورمع اهيف ىلبأ ءصاّقو يبأ نب دعس يدي ىلع ةّيسداقلا تحتف ال

 حتفلاب هعم هيلإ بتكو ,هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع ٌدعس هدفوأف , ًانسح ءالب

 :لاقف ءدعس نع هلأس باطخلا نب رمع ىلع مِدَق |ملف ؛ورمع ىلع باتكلا يف ىنثأو

 يف لدعيو «ةّيوسلاب مسقي «هتيابج يف يطبن , '"!هترومأت يف ٌدسأ ,''!هترمت يف يبارعأ

 ام ّدشل :رمع لاقف .ةرذلا لقن انقح انيلإ لقنيو ؛ةّيرسلا يف ")لّفنيو ةيضقلا

 ردق ىلع سانلا يطعُي نأ ةّيسداقلا موي دعس ىلإ بتك دق رمع ناكو . ءانثلا (ٌمضراقت

 ام :لاق ؟نآرقلا نم كعم ام بركيدعم نب ورمعل دعس لاقف ؛نآرقلا نم مهعم ام

 نم مهعم ام ردق ىلع سانلا يطعأ نأ لإ بتك نينمؤملا ريمأ نإ :لاق . ءيش يعم

 :ورمع لاقف . نآرقلا

 ريداقملا كلت الأ شيرق تلق ٌدحأانل ىكبي الو انلتُق اذإ

 ريناندلا ىّطْعت ذإ ةّيوس الو دفن هل نعط نم ةّيوسلا يطعُت

 . برحلا يف هتاماقم ىلع ىّطعُي نأ هيلإ بتكف .رمع ىلإ هتايبأب دعس بتكف :لاق

 )١( بارعألا اهسبلت فوص نم ةدرب :ةرمنلا .
. 

 )١( «رقنيو » :لوصألا ضعب يف (+) . دسألا ةسيرع :ةرومأتلا
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 قيدصلا ركب يبأ ىلع ةماملا لهأ دوفو

 هنع هللا ىضر

 هلّثَقو دلاخ عاقيإ دعب ءهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلع ةماهلا لهأ دفو
 ةفيلخ اي انفعأ : اولاق ؟مكبحاص لوقي ناك ام :ركب وبأ مهل لاقف , باذكلا ةميلسُم
 ال .نيقنت مي عدفض اي :لوقي ناك :اولاق . اولوقت نأ دب ال :لاق . هللا لوسر

 نكلو ءاهفصن شيرقلو ضرألا فصن انل «نيردكت ةاملا الو .نيعنمت بارشلا
 ءرَب الو لإ نم اذه جرخ ام !مكحيو :ركب وبأ مه لاقف .نولدعي ال موق شيرق

 . حلاصلا لجرلا ربلاو . ىلاعت هللا :لإلا ؛ديبع وبأ لاق ؟ مكب بهذ نيأف

 بركيدعم نب ورمع دوفو

 دوعسم نب عشاجم ىلع

 نيب تناكو - يملّسلا دوعسم نب عشاجُم ىلع يديبزلا بركيدعم نب ورمع دفو
 رُكذا :هل لاقف «ةلصلا هلأسي ةرصبلا هيلع مدقف  ةيلهاجلا يف بورح ممِلس نيبو ورمع
 تانب نم ًاسرفو «مهرد فالآ ةرشع هاطعأف . يلثم ٌهلص يتجاح :هل لاقف . كتجاح
 لاق . هدنع نم جرخ ايلف ؛ ًازابخ ًامالغو ,ةنيصح ًاعردو , "!زارج ًافيسو «ءارّبغلا
 ءاجيملا يف دشأ ام !ميلس ونب هلل لاق ؟كبحاص تدجو فيك :سلجملا لهأ هل
 لس ينب اي هللاو . اهءانب تامركملا يف تبثأو ءاهءاطع ("”ءاوألّلا يف مركأو ءاهءاقل
 [ف مانلأس دقلو .كانمحفأ اف مانيجاه دقلو ,عانبجأ [ف ةيلهاجلا يف مانلتاق دقل
 ٠ : مانلخبأ

 عِشاجُم جيه َمَْي جيف جاصو ًالئانو ًالوق اليس هل
 سس

 . قيضلاو ةّدشلا :ءاؤللا (؟) . ًاذفان ًايضام :ًازارج )١(

 نيا حل



واعم ىلع |مهنع هللا يضر ىلع نب نسحلا دفو :لاق ةبيَش يبأ نب ركب وبأ
 دعب ةي

 الو كلبق ًادحأ اهب تزجأ ام ةزئاخجب كتوبحال هللاو :ةيواعم هل لاقف .ةعارجلا ماع

 . فلأ ةئامب هل رمأف . كدعب ًادحأ اهب زيجأ

 ًالفط نسحلا دجوف .ةمطاف هتنبأ ىلع لخد مثلَ ع يبلا نإ ثيدحلا ضعب يفو

حلصُيس ىلاعت هللا نإ :اه لاقف ءاهيدي نيب بعلي
 نيتئف نيب اذه كنبا يدي ىلع ىلع 

 هللا همحر ةيواعم ىلع ةينم نب ديز دوفو

نم نبا ىلعي وخأ وهو - ةرصبلا نم ةيواعم ىلع ةينُم نب ديز مدق : :لاق يبتعلا
 ةي

 يبأ نب ةبتع ناكو . ةرصبلا لهأ سأرو «بورحلا كلت يلوتمو «ةشئاع لمج بحاص

 . هم ائيد هيلإ اكش ةيواعم ىلع لخد املف - ةينُم نب يلعي ةنبآ جوزت دق نايفس
 :لاقف

 لاق مث. ىرخأ افلأ نيثالث لمجلا مويلو : لاق ىّلو الف . ًافلأ نيثالث هطعأ .بعك اي

 «نيرهش كيلإ ترس يّنإ : :لاقف ءرصم هيلع مدقف - ةبتع ينعي - كرهصب قحلا هل

 « ىرخأ بارسلا ججُل يف ضوخأو َهَرَم ليللا ةيدرأ سبلأ «فلاتملا هيف ضوخأ

 هب انعدج ىنغ دعب مْرَل نْيَدو ءمطق رهد نم ًابراهو «كب نظلا نسح نم ًارقوُم

 كب ًابحرم :ةبتغ لاقف . ٌالَّوَعم كيلعو ًابرُهَم كيلإ الإ دجأ ماف «نيدساحلا فونأ

 ىقبأ دقو ءهّذخأ هنكمأ ام ةرتسا مث ءانب مكطلَخو «ىنغ مراعأ رهدلا نإ ؛ ًالهأو

ا ديب كديو يدي ٌمضاو انأو .هعم ةعيض ال ام نم مكل
 امك « ءافلأ نيتس هاطعأف هلل

 . هللا همحر ةيواعم هاطعأ

 ضر



 ةرارز نب زيزعلا دبع دوفو

 هللا همحر ةيواعم ىلع

 لهأ دّيس وهو ةيواعم ىلع ةرار نب زيزعلا دبع دفو :لاق هيبأ نع يبتغلا
 بئاوذ زهأ لزأ مل ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقو ءهيدي نيب فقو هل نذأ (ملف . ةفوكلا
 لهاجملا مس أو ,راهنلا دعب ليللا ىطتما ,كيلع الإ ًالّوعم دجأ مذإ ؛كيلإ لاحرلا

 . ينطقف كتغلب ذإو ىرذعي دهتجملاو ,ىوأَب ينقوُسَتو ,لمأ كيلا يندوقي ,راثآلاب

 . اهلحر كتلحار نع طّطحا : :ةيواعم لاقف

 ؛كانه كلهف .ةفئاصلا ىلإ ةيواعم نب ديزي عم ةرارز نب زيزعلا دبع جرخو
 بابش ديس يعن مويلا يناتأ :ةرارزل لاقف .ةيواعم ىلإ ةيواعم نب ديزي هب بتكف
 :لاق . كنبا لب :لاق .كنبا وأ ينبا وه ,نينمؤملا ريمأ اي :ةرارز لاق .برعلا
 . ةدلاولا دلت ام توملل

 :لاقف يربربلا قباس هذخأ

 ْنكاسملا ىتبُت رهدلا بارَخِل اك اهّلاَخِس تادلولا وذغت تومللو
 :رخآ لاقو

 ٍدوجْوَمب ىَنفَي الو ىقبي ةيش ال دولوم لك انم دلو توملل

 رفعج نب هللا دبع دوفو

 ةيواعم نب ديزي ىلع
 ناك م :هل لاقف ,ةيواعم نب ديزي ىلع رفعج نب هللا دبع مدق :لاق ينئادملا

 امو يمأو يبأ كادف :لاق . كل اهانفعضأ دق :لاق .فلأ فلأ :هل لاقف ؟كؤاطع
 ةءارأ ًادحاو ًالجر يطعتأ :ديزيل ليقف . ةيناث كل اهانفعضأ :لاق !كلبق دحأل اهتلق
 . ةيراع لإ اهيف هدي |مف ,نيعمجأ ةنيدملا لهأ اهتيطعأ امنإ « مكحيو :لاقف ؟فلأ فالآ

 «عفان هل لاقي هل لوم مدقو ءرفعج نب هللا دبع مدق ةيناثلا ةنسلا يف ناك ملف

 افرح



 رفعج نب هللا دبعل رمأ هيلع انمدق |لف :عفان لاق . ةيواعم نب ديزي نم ةلزنم هل تناك

 . ةليللا كلتل هذه :تلقف ءمسبتف لإ رظن مث ءفلأ َفلأ هنع ىضقو «فلأ فلأب

 اياده هيلع تمدقو اهب هتركذف ءاهيف هّيعمسأو ةيواعم ةفالخ يف ةليل هّترماس تنكو

 نبال تلقف .ةقان ةثام هل تناكو ؛رفعج نب هللا دبعل اهب رمأف «ةريثك رصم نم

 |ملف .هيلإ اهلك اهفرصب رمأف «لعفف ؟انقيرط يف هبلتحت ًائيش اهنم هتلأس ول :رفعج
 تاه .كيلإ غرفتأل كَتَرَخأ امنإ !كليو :لاقف ,هيلع تلخدف لإ لسرأ عادولا دارأ

 . ليمج لوق

 يلَبَق هلتاق ّبُح نِم ىَكَب ًاليتق امير له مشع اهف ّيَلِيلَخ

 هيناطعأ الإ ًائيش هتلأس |مف !كتجاح تاه ؛هللاو تنسحأ :لاقف ءهيعمسأف ؛لاق

 نسْحَي ال اذه نإف ؛ةنيدملاب انَقلَت ريبزلا نبا لّبق نم َرمألا اذه ُهللا حلصُي نإ :لاقف

 . ريبزلا نبا مؤش كلذ نم هللاو عنمف . كانه الإ

 رفعج نب هللا دبع دوفو

 تاورم نب كلملا دبع ىلع

 مأ هتنبا جَّوز ناكو «ناورم نب كلملا دبع ىلع رفعج نب هللا دبع دفو :حيدُب لاق

 ىلإ هيلإ اهلمحو ,ةينالعلا يف فلأ ةئامسمخو رسلا يف فلأ يفلأ ىلع جاجحلا نم موثلك
 دبع ىلإ رفعج نب هللا دبع جرخ [(لف :حيدُب لاق . رهشأ ةينامث هدنع تثكمف .قارعلا

 ديلولا انءاج ذإ انلاحر طحنل انإف «قشمد انلخد قىتح هعم انجرخ .ناورم نب كلملا

 هوعديو هييحُيل رفعج نبا ىلإ ءاج :انلقف «سانلا هعمو ةّدرَو ةلغب ىلع كلملا دبع نب

 الو كب ًاميحرم ال تنأ نكل :هل لاقف «بيحرتلاب رفعج نبا هلبقتساف . هلزنم ىلإ

 ,اهنم ٌرشلو «ىلب :لاق . كنم ةلاقملا هذهل ًالهأ تسلف , يخأ نب اي ًالهم :لاقف ! ًالهأ

 ء«فانم دبع ينب ةديسو .برعلا ءاسن ةليقع ىلإ تدمع كنإ :لاق ؟كلذ فو :لاق

 رثكأ امو :لاق ؟يخأ نب اي لع بتَغ اذه يفو :لاه . اهذّخفتي فيقث دبع اهتشرفف
 نَم ناك نإ ؛كوبأو تنأل اذه يف ينمولي ال نأ سانلا قحأ ّنِإ هللاو :لاق ؟ اذه نم

 معو



 امكدنع ام يناتعنم كابأو كنإو «يقح نوفرعيو .يمحَر نولصيل ةالولا نم مكلبلا
 دبع يناطعأ ام اهب يناطعأ ًاَبشبح ًاعَّدجُم ًادبع نأ ول هللاو ام نيّدلا نم ينبكر ىتح

 فطع ىتح ًةملك هعجار |مف :لاق .رانلا نم يتبقر اهب تيدف امنإف ؛اهتجّوزل فيقث
 يف كلذ فرغ بضغ اذإ ٌديلولا ناكو  كلملا دبع ىلع لخد ىتح ىضمو «هنانع

 فيقث دبع تطلس كنإ : :لاق ؟سابعلا ابأ كلام :لاق كلملا دبع هآر الف  ههجو

 ىلإ كلملا دبع بتكف . ةريغلا هتكردأو «فانم دبع ةاسن ذّحفت ىتح هتعفرو هتكّلمو

 اهنع جاّجحلا عطق ايف ... اهقّلطي ىتح هدي نم هباتك عضي آلأ هيلع مزعي جاجحلا

 هللا دبعل ًالصاو لاز امو :لاق . ايندلا نم تجرخ ىتح اهيلع اهيرجُي ةمارك الو ًاقزر

 نم ةلبقُم ريع اندنعو الإ لاله انيلع يتأي ناك |مف :حيدُب لاق . كله ىتح رفعج نب

 . هللاب رفعج نب هللا دبع قحل ىتح «ةريمو ةوسّكو ْفَطُل اهيلع .جاجحلا

 كلملا دبع هلبقتسا هيلع لخد املف .كلملا دبع ىلع رفعج نبا نذأتسا مم
 ةلأس ىتح .ةلأسملا فطلأف هلأس مث .هريرس ىلع هعم هسلجأف هديب ذخأ مث «بيحرتلاب
 ناك ةثّبخ نمأ :مكحلا نب , ىبحي هل لاق « هتلأسم تضقنا ملف . هبرشمو همعطم نع

 ناحبس :لاق . اهنم تئج يتلا كضرأ :لاق ؟ ةثبخ امو :لاق ؟رفعج ابأ اي كهَجَو
 يف امكنظأو ايندلا يف اتفلتخا دقل ؟ ةثبخ اهيمستو ةبيط اهيمسي ملم هللا لوسر «هللا

 . نيفلتخم ةرخآلا

 ةميق ام :حيدُبل تلقف . ًافاطلأو اياده رفعج نبا هل أيه هدنع نم جرخ (ملف
 فّطل نم َفطُْنو ريرحو ةوسكو فئاصوو ءاَمَّصْو نم . فلأ ةئام هتميق :لاق ؟كلذ
 ًائيش هيلع ضرعأ تلعجف . دحأ هدنع سيلو هيلع تلخدف ءاهب ينثعبف :لاق .زاجحلا

 املك لوقي لعجو «كلذ نم هيلع تضرع ام لكل هماظعإ لثم تيأر امف :لاق . ًائيش
 نم ًائيش انل فلكتي نأ ديرن امو ,مويلاك تيأر امو !رفعج ابأ هللا ىقاع :ًائيش هتيرأ
 . هباحصأل نذأو هدنع نم تجرخف :لاق . نيمشتحم نيمّمذتمل انك نإو ءاذه

 انفو



 مالسلا أرقي نينمؤملا ريمأ نإ ءرفعج ابأ لاقف ءانيلع لبقأ دق سرافب اذإ .هيلإ

 «ةنالف انع تسبَحو مهَقاَبَأو زاجحلا قيقر شْحَو هل تعمجج :كل لوقيو «كيلع'

 نبا اياده نع مهثذحي لعج هباحصأ هيلع لخد نيح هنأ كلذو - انيلإ اهب ثعباف

 عمج ؟رفعج نبا كيلإ ىدهأ اذامو : مكحلا نب ىبحي هل لاقف ,مهدنع اهمظعُيو رفعج

 ؟هذه ةنالف امو «.كليو :لاق . ةنالف كنع سبحو مهقاّبأو زاجحلا قيقر شخَو كل

 كتمارك دارأ ول «ًابدأو ًاقلخو ًالاكو ًالاج طق اهلثمب ٌدحأ داو عمسي مل ام :لاق

 يتلا هسفن يهو .هعم هللاو يه :لاق ؟نوكت نيأو . اهارث نيأو :لاق . كيلإ اهب ثعب

 عمس اذإ ءرقولا ضعب هنذأ يف رفعج مبا ناكو .لاق ام لوسرلا لاق املف - هيبنج نيب

 نينمؤملا ريمأ َنإف :تلق :لاق ؟حيدُباي لوقي ام :لاقف هيلع لبقأف ًماصت هركي ام

 نيملسملا رصن هللا نإ :لوقي اذك رغث نم ديرب ينءاج هنإ :لوقيو مالسلا أرقي
 . كودع تبكو «كرصن ُهللا زعأ :هل لقو «مالسلا نينمؤملا ريمأ أرقآ :لاق . مهزعأو

 ينلأسف .ىلوألا هتلاقم داعأو .اذه لوقأ تسل يفإ ,رفعج ابأ اي :لوسرلا لاقف

 نينمؤملا ريمأ لّسَربأ ...ّصام اي :لاقف «لوسرلا لع لبقأف .رخآ هجو ىلإ هتفرصف

 .فرصناف . كمد َنّلْطأل هللاو امأ ؟باوجلا اذه ٍبيِجُت نينمؤملا ريمأ نعو .ْمَكَهَن

 ! هنظأ :لاق . سمألاب كّيحاص :لاق ؟انبحاص ىرُت نَم :لاقف رفعج نب لع لبقأو

 هايإ اهتعنم نإف ,تفلكت ام هل تفّدكت دق ءرفعج ابأ اي :تلق ؟كدنع يأرلا [ف

 اهعنمت نأ ىرأ تنك ام كتانب ىدحإ نينمؤملا ٌريمأ بلط ولو «كغنمل ًاببس اهتلعج
 ام هللاو امأ :لاق مث ,هبنج ىلإ اهسلجأ مث اهب بَّحر . تلبقأ (ملف يل اهعدآ :لاق .هايإ

 ءرمأ ثدح هنإ :لاق ؟كاذ امو :تلاق . توملا الإ كنيبو ينيب قرفي نأ نظأ تنك

 :لاق ؟وه امو :تلاق . ءاج امب هيف رهدلا ءاج .تببحأ ام الإ هيف ًانئاك هللاو سيلو

 ام :تلاق . ًادبأ نكي مل هللاو الإو ءكاذف ىَوُهَت نإف . كبلطي ثعب نينمؤملا ريمأ نإ

 اهنيع تلسرأو «يسفنب هتيدف الإ كنع ًاجرف هيف نأ الو ىوه هيف كل ءيش

 لإ راشأو ءاهينيع تَحسمف :ًاهوركم َنيَرَت الف تلعف اذإ امأ :اهل لاقف .ءاكبلاب

 عبرأب اعدو :لاق . ةرداب موقلا نم لإ مدقتت نأ لبق اهثحتسا حيدب اي كحيو :لاقف

 نصرت



 ةبَيط ىلت تناك هل ةالوم اعدو .رانيد ةئامسمخب هتقفن بحاص نم اعدو فئاصو

 اهقوسأ تجرخف .كليو اهلجع :لاق مث «ًابيط ةءولمم ةميظع ةعبر اطل تسحّدف

 سمت نأ باّجحلا ينكرت اف «ينع غلب دق سرافلا اذإو ؛بابلا ىلإ تيهتنا ىتح
 اذكو ءًصام اي يل لاقف «ىّظلتي وهو كلملا دبع ىلع تلخدأ ىتح ضرألا يالجر
 يل نذيإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟هلسرب مكهتملاو نينمؤملا ريمأ نع بيجملا تنأ
 :لاق . مكتأ كادف هللا ينلعج يل نذيإ :تلق ؟اذكو اذك اي لوقت امو :لاق مكتأ
 نم يمالك غلبي نأ نم ًارطخ لقأو .ًانأش رغصأ انأ نينمؤملا ريمأ اي :تلق . ملكت
 ام تلق دق .معن ,نينمؤملا ريمأ ديبع نم ّدبع الإ انأ لهو ,ىرأ ام نينمؤملا ريمأ
 هيلإ لزي مل هللا ّنأو ,خيشلا اذه فنك يف شيعن (منإ نينمؤملا ريمأ ماعي دقو .كغلب
 ,هيبنج نيب يتلا هسفن تبلط امنإ ,هلثم طق هاتأ ام ءيش كلبق نم هءاجف ءًانسحُم
 اهو هيلع ترشأف ينراشتساو هتربخأف ينلأس مث ؛ هيلع ّرمألا لّهسأل كغلب امب تبجأف
 هّنبا ةملسم هدنعو هيلع اهُتلخدأف :لاق !كليو اهلخدأ :لاق . اهب كتئج دق هذ يه

 بجعأ اهملكو تسلج املف . هبراش ٌرضخآ نيح هنم لمجأ الو هّلثم تيأر ام مالغ
 هنإف .مالغلا اذهل كبهأ مأ كيلإ ٌبحأ يسفنل ككسمأ ,كوبأ هلل :لاقف ءاهمالكب
 اذه نوكي نأ ىسعو ,ةقيقحب كل تسل ,نينمؤملا ريمأ اي :تلاق ,نيتمؤملا ريمأ نبا
 :لاقف ةملسُم اهيلع لبقأو . لخدف ءاهعجار ام هناكم نم ماقف :لاق . ًاهجو يل مالغلا
 نأ ينمولت امنإ هسفن ّودع اي :تلاق ؟نيراتخت نينمؤملا ريمأ ىلع ,'"ءاكل اي
 علّطاو . هسلجم هللاو تقّيضف :لاق . كتراتخآ نم يأر لاق دقل هللا رمعل ؟ كترتخأ

 هديب .بهذلا اهنأك أالألتت ةلح هيلعو ,بيشلا ىَراَو نهدب نّهدا دق كلملا دبع انيلع
 ككسمأ ,كوبأ هلل ءاهيإ :لاق مث .هريرس ىلع هسّلجم سلجف ءاهب رطخي ''اةرصف

 ال لاق ؟ هللا كحلصأ تنأ نمو :تلاق ؟مالغلا اذهل كبهأ مأ كل ٌبحأ يسفنل
 نيأف :لاق . ًادحأ نينمؤملا ريمأ ىلع ةراتخم تسل :تلاق !نينمؤملا ريمأ اذه :يصخلا

 . قحأ :عاكل 01(

 .اصعلاك هيلع أكوتي ام :ةرصخملا (؟)

 نورك



 ,مهلمجأو سانلا ّبشأ نينمؤملا ريمأ ىرأو «ًاريبك ًاخيش تيأر :تلاق ؟ًافنآ كّلوق

 ةوسكلا هيلع ترشنف « حيدُب لاق ةمليسم اي اهكنود :لاق « ًادحأ هيلع ةراتخم تسلو

 الأ يشَحَأ !رفعج نبا هللا ىفاع :لاق . بيّطلاو يراوجلا هُنيِرأو يعم يتلا ريئاندلاو

 ام اهعم نوكي نأ ّبحأ هنكلو «ىلب :تلقف ؟ةوسّكو بيطو ةقفن اندنع اهل َنوكي

 . تكلَه ىتح ًاريسي الإ هدنع ثبلت ملف ,ةملسم اهضبقف : لاق . سنأتست ىتح هب يفتكت

 ًافقوم تفقو الو ًاسلجم هعم تسلج ام «ةملسم سفنب بهذ يذلا هللاوف : :حيدب لاق

 . رفعج نبا لثم ينغبآ :لوقأف . ةنالف لثم ىنغُبا :لاق الإ ,ثيدحلا هيف هعزانأ

 : هئيدو هتجاح هيلإ عفد نيح لاق :لاق ؟ هب هزاجأ |مف !كليو :حيدبل تلقف :لاق

 ماو . فلأ ةئامب هل رمأف . اهيلع هتْدز ام هربق نم ناورم يل رشُن ول ةزئاج كنزيجأل

 يتئام هسفن لدع تناك يتلا هتيراجو كلذ هريسمو هتيده يف قفنأ هبسحأ ال يلإ هللا

 .فلأ

 ناورم نب كلملا دبع ىلع يبعشلا دوفو

 . يبعشلا ٌرماع الإ هلام ام :جاجحلا لاقف . ًاّيلخو ًاسيلجو ًاريمس هذختأ ءايندلاو نيدلل

 الف ؛هيلإ هب ثعبو لاق ؟نينمؤملا ريمأ لاب ام :لاقف ءّاَمهُم ابك دق هدجو هيلع لخد

 يماجل ٌراذع ينع اهب ْتَعَلَخ

 ىرأ ال ثيح نم رْهدلا ُتاَنَّب ىنثمَر

 اهتيأر لشي ىَمْرَأ ينأ ولف

 اصقعلا ىلعو ةرات نّيتَحارلا ىلع

 يمارب سيلو ىمرُي نمب فيكف
 نك مم ب

 ماهس ريغب ىمرأ يننكلو

 اايمايق َّنُّمدعَب ًاثالث وأ

 دقو «ةعيبر نب ٌديبل لاق امك نكلو ؛نيئمؤملا ريمأ اي كلذك سيل : ىبعّشلا هل لاق

 : ةجح نيعبس غلب
 )١( ةئيمق نب ورمعل رعشلا اذه بسني .

 نورك

 . لقثأ :ءونأ (9)



 ةجح نيعبس تزواج دقو ينأك

 انب َنَرّمأت اذام هللا ةميلخ

 يقرَوُِمِه يف كذب تْلِز ام
 انّيداب ٌدوُهجملا ٌرضاحلا عفن ال

 انفّلخأ ثيغلا ام اذإ وُجَرَتل اَنِإ

 ًاردق هل تناك ذإ ةفالخلا لان

 اهتجاح تيضق دق لمارألا ىذه

 ايئادر يَبكْنَم نع اب ْتْعَلَخ

 رقتنُم راد يف الو مّكيلإ اّسل

 يرَدَحنُمو يداعّصإ ّيحلا يف َلاط دق

 رضح ىلع داب انل ٌدوععي الو

 رمل َنِم وُجْرَن ام ةقيلخلا ّنِم
 ردق ىلع ىبسوم هب ىتأ امك

 رككذلا لَمْرألا اذه ةّجاحل نمف

 اهذخأ ةئايف «ةئامثلث الإ كلمأ امو رمألا اذه تيلَو دقل هللاو ءريرج اي :لاقف

 . ةيقابلا ةئاملا هطعأ مالغ اي هللا دبع مأ اهتذخأ ةئامو هللا دبع

 ام :هل اولاقف «جرخ مث . هتبسك ّيلإ لام ّبحأل اهنإ ,نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاقف

 يفإو «ءارعشلا ٌمَتْمَّيو ءارقفلا يطعي ريمأ دنع نم تجرخ !مغوسي ام لاق ؟كعءارو

 ٠ :لوقي أشنأ مث . ضارل هنع

 ايقار نجلا نم يناطيش ناك دقو 00 ةزفتست ال ناطيشلا ىَقُر تيأر

 ةحلط نب دم نب ميهارباب جاجحلا دوفو

 ناورم نب كلملا دبع ىلع

 نبا هلتق دعب نيمرحلا فسوي نب ٌجاجحلا يلو امل :لاق زيزعلا دبع نب نارمع

 ةلاح كلت لزت ملف . هتلزنم مظعو هبرقف ةحلط نب دم نب مهاربإ صلختسا «ريبزلا
 الو ّرب يف هل رصقُي ال ءالداعُم هعم جرخف «ناورم نب كلملا دبع ىلإ جرخ ىتح هدنع

 لاق نأ الإ مالسلا دعب ءيشب أدبي مل هيلع لخد املف . كلملا دبع هب رضح ىتح «ماظعإ

 بدألاو لضفلا يف ًاريظن اهب هل عّدأ مل ءزاجحلا لجرب نينمؤملا ّريمأ كيلع تمدق :هل

 امو «ةّوبألا ردق مظعو «قحلا بوجوو «محرلا ةبارق عم .بهذملا نسحو ةءورملاو

 دقو «ةحلط نب دم نب ميهاربإ وهو «ةرزاوملا نسحو ةحيصنلاو ةعاطلا يف هنم تولب

 نفخ



 ةبيرق ًامحر انتركذأ :لاقف . كتفّرع ام هل فرعتو ءكّنْذِإ هيلع لهسيل كباب هثرضحأ

 دبع هاندأ هيلع لخد املف . ةحلط نب دمج نب ميهاربإل نذيإ ,مالغ اي ءابجاو اقحو

 لزن مل ام انرْكذ دمح ابأ َّنإ ,ةحلط نب اي : :هل لاق مث ,هشارف ىلع هسلجأ ىتح كلملا

 بوجوو محرلا ةبارق عم .بهذملا نسحو ةءورملاو بدألاو لضّملا يف هب كُفرعن

 الف «ةرزاوملا نسحو ةحيصنلاو ةعاطلا يف كنم هالب امو ,ةوبألا ردق مظعو قحلا

 لوأ نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . اهتركذ الإ كتّماعو كسفن ةصاخ يف ًةجاح َنعَدَت

 هلع هيبن قحلو ءاضر هيف هلل ناك ام .رومألا يدي نيب َمدُق ام قحأو . جئاوحلا

 ءاهركذ نم ادب دجأ ال ٌةحيصن يدنعو ,ةحيصن نيملسملا ةعابجلو هيف كلو «ءادأ

 :لاق . يتحيصن كيلع ْدرَت نينمؤملا ريمأ اي ينلخأف «لاخ انأو الإ كلذ ىلع ردقأ الو

 الف . مق : جاجحلل كلملا دبع لاق ؟ دمج يبأ نود «معن :لاق ؟دمحخ يبأ نود

 ريمأ اي هللات :لاقف . كتحيصن لق ٠ ةحلط نب اي :لاقف لع لبقأ ٌرتّسلا "[فَرْطَخ

 نم هبرقو قحلا نم هدعبو هفرجعتو هسرطغت يف جاجحلا ىلإ تدمع دقل ,«نينمؤملا

 يلاوملاو ,راصنألاو نيرجاهملا نم اهب ام اهببو ءاره ام اهو ,نيمرحلا هتّيلوف ع لطابلا

 ةحازإ يف الو قح ةماقإ يف مهل ةيور ال عاعرو .ماشلا لهأ ا"'ءاغطب مهؤطي «رايخألا

 «مهئامد كفَس نم ناك يذلا دعب ةئّسلا ريغب مهيف مكحيو «فسّلا مهموسيو «لطاب

 نيبو كنيب ايفو قهاز هللا نيبو كنيب ايف كلذ نأ تدنظ مث ؛مهمّرَح نم كهّنْنا امو

 كلانه وجنت ال هللاو اَمأ .هتمأ يف هللا يدي نيب ةموصخلل 0كاثاج اذإ ًادَّغ كيبن

 كب ْنظو *”تنمو تبذك :كلملا دبع هل لاقف . عَدْوُأ كسفن ىلع !'عيزاف ةجحب الإ

 :لاق . نئاملا بذاكلا تنأف مُق ؛هلهأ ريغب ريخلا ّنَظظُي دقو ؛كيف هدحي مل ام جاجحلا

 لاقو اذه اوسبحا :لاقف قحال ينقحل رتسلا تفرطخ الف . اقيرط فرعأ امو تمقف

 جرخ مث ءيِرْمَأ يف امنأ كّشأ ال راهنلا نم اّيلم ثكمف .لخدف . لخدا :جاجحلل

 )١( سانلا لذارأ :ماغطلا (؟) .لدسنا :رتسلا فرطخ .
 )( لهمتو قفرا :عبرا (4) . هيتبكر ىلع كسلاج :كاثاج .

 بذكلا :نبملا )(ه( . ْ

 نسضركل



 انأو جراخ وهو جاجحلا ينيقل رتسلا يل فشُك (ملف . ةحلط نب اي لخدا :لاقف نذآلا
 لضفب ًاريخ نْيَيخاوتملا هللا ىزج اذإ اّمأ :لاقو ,ييعي نيب ام لّبقو ينقنتعاف ؛ لخاد
 «كَرظان َنعفرأل كل تّملَس نَّئل هللاوف ؛ءازجلا لضفأ ينع هللا كازجف ءامهلصاوت

 . !ةبعكلا ّقحو يب أزهي :تلقف :لاق . كيمدق ٌرابغ َلاجرلا َنعبتألو ,كبعك َنيلْعألو
 نب اي :لاق من ؛لوألا يسلجم نع يناندأ ىتح يناندأ .كلملا دبع ىلإ تلصو املف

 معأ ام ,نينمؤملا ريمأ اي هللاو :تلق !هذه كتحيصن يف ككراش ادحأ لعل .ةحلط
 ادحأ ايباحم تنك ولو . جاّجحلا نم ًافورعم مظعأ الو ادي يدنع عصنأ ًادحأ

 دق :لاق . هيلع نينمؤملاو كّثرثآو ,هلوسرو هللا ترثآ ينكلو . هتيباحل اين» ضرغل
 هللا تدرأ نكلو .جاجخلا يف كل تناكل اهّتدرأ ولو ءايندلا درت ل كنأ ٌتملع
 كنأ هّيملعأو ءاههيلع هتيالو نم تّهرك امل نيمرحلا نع هتلزع دقو .ةرخآلا رادلاو
 ال ىتلا رومألا نم كلائه امو نيقارعلا ةتيلوو ؛ امل الالقتسا امهنع هل ينتلزنتسا
 همرلأل هل ًةدازتسا اههيلع هتيالو ىلإ ينتيعدتسآ كنأ هتملعأو ءةلثم الإ اهضحدَي

 َماذ ريغ كنإف هعم جرخاف .كتحيصن ّرجا ينع كيلإ يّدؤي ام كّقح نم كلذب

 . هماركإ فاعضأ ينمركأو جاجحلا عم تجرخف هتبحصل

 بلهملا لوسر دوفو

 ٌبحاص ةءاجفلا نب ّيرطق ةرفص يبأ نب ْبلهمْلا مْزَه امل :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 وه امنإف ُرسف جاجحلا ىلإ كّدفوُم يفإ :هل لاقف ريشب نب كلام ىلإ ثعب ,ةقرازألا
 . هجّوتو . قاقحتسالا دعب ةزئاجلا امنإ :لاقو اهّدرف ,ةزئاجب هيلإ ثعبو . كلثم لجر

 . ةراشبو كلم : لاق . ريشب نب كلام :لاق ؟كمسآ ام :هل لاق .جاّجحلا ىلع لخد املف

 ؟هدنُج وه فيك :لاق . فاخ نَم نَّمأو لّمأ ام كردأ :لاق ؟بلهملا تكرت فيك
 مهاضر فيك :لاق .ةّرَرب ٌدالوأ :لاق ؟هل هّدْنُج فيكف :لاق :فوؤر ّدلاو :لاق
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 ؟ مودع متيقل اذإ نوعنصت فيكف :لاق . لدعلاب مهعنقأو لضفلاب مهعسو :لاق ؟هنع
 اذإ دحلا كلذك :لاق . انيف نوعمطيف مهدحب انوقليو «مهيف عمطنف اندحب مهاقلن :لاق

 نم مكعنم |مف :لاق .هاندك ام ضعبب انداك :لاق ؟ّيرطق لاح مف :لاق . دحلا يقل

 . بلهملا دلو نع ينربخأف :لاق . هعابّتا نم ًاريخ هئارو نم َماقحلا انيأر :لاق ؟ هعابّتا

 ىلإ كلذ :لاق ؟لضفأ مهيأ :لاق .راهنلاب حرّسلا ةاّح .ليللاب لاتقلا ءابعأ :لاق

 تمسقأ :لاق .اهافرط فّرعُي ال ةبورضم ةقلحك مه :لاق .نلوُقتل :لاق . مهيبأ

 لاقف .ًادحأ هبيغ ىلع ُهللا علطأ ام :لاق ؟مالكلا اذه يف '7تْأَوَر له كيلع

 . عونصملا مالكلا ال عوبطملا مالكلا هللاو اذه :هئاسلجل جاجحلا

 ريرج دوفو

 ناورم نب كلملا دبع ىلع

 : هيف لوقي يذلا هرعشب فسوي نب جاّجحلا يفطخلا نب ريرج حدم امل

 جاَجَحلا ةلوّصك ٌلوُصَي ْنَم ْمُأ ٌمكيلع قافثلا ٌعلَّطُم دَّس ْنم

 :هيف لوقي يذلا هرعشبو

 "7 جاوُزألا ةَرِيْغب نقي ال ذإ ًةَظيفح ءاسنلا ىلع ٌراَغي ّنَم م

 : هلوقو

 اًباجتساف جراعملا اذ عّمْسأف حوث ءاعُد َلْثم جاَجَحلا اعد

 نينمؤملا ريمأ ىلع كّدِفوُم ينكلو «ةأفاكملا نع رجعت ةقاطلا نإ :جاجحلا هل لاق

 نذأف داشنالا يف هنذأتسا مع ؛هيلإ راسف اذه يباتكب هيلإ رسف «ناورم نب كلملا دبع

 :لاقف ءهل
 يحاص ٌريغ َكُداَؤُف مَ وحصت : 93

 )١( تلّمأتو هيف ترظن :تأور .

 نهيلع ظافحلا نم :ةظيفحلا (؟) .

 ني



 :هلوق ىلإ ىهتنا (لف . كداؤف لب :كلملا دبع هل لاق

 ا"'جايتما يوُذ نيدراولا تيأر :تلاق مث ةررَح م تّرعت

 حاجنلاب ةَقيلَخلا دنع نمو كيرش ُهل َسّيل هللاب يقث
 "يحاتج يف مداوقلا تٍبثأو يثير لإ َتْدَدَر نإ ٌرُكشأس

 حار َنوُطُب َنيملاعلا ىدْنأو اًياطملا بكر ْنَم َرْيَخ ُمتسْل

 انحدميلف مكنم انحّدم نم :لاقو «ًاسلاج ىوتساف ًائكتم ناكو ,كلملا دبع حاترا

 معن نم ةقان ٌةئام اهيورُت ةرزح مأ ىرتأ ءريرج اي :هل لاق مث !تكسيل وأ اذه لثمب

 معن نم ةقان ةئامب هل رمأف . هللا اهاورأ الف نينمؤملا ريمأ اي اهوُرَت مل اذإ :لاق ؟بلك

 سيلو خياشم نحنو "!قاّبَأ امنإ ءنينمؤملا ريمأ اي :لاقف .ةقدحلا دوس اهلك . بلك

 نيب تناكو .ءاعرلا نم ةيناهثب هل رمأف . ءاعرلاب ترمأ ولف ,هتلحار نع لضف اندحأب

 ْبَلَحملاو :ريرج هل لاقف ءهدي يف بيضقب اهعرقي ةضف نم فاحص كلملا دبع يدي
 ال اهذخ :لاق ءبيضقلاب هيلإ اهذبنف ؛اهنم ةفحّص ىلإ راشأو ,نينمؤملا ريمأ اي

 . ريرج لوقي كلذ يفف !كتعفن

 “فرَس الو ْنَم مُهئاطَع يف ام ةينامث اهوُدحَي َةَدْيَنُه اًوَطْعَأ

 زاجحلا لهأ نع ريرج دوفو

 هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلع

 ريمأ اي لاق !هنع لغش يفل ينإ ؟ريرج اي رعشللو يلام :لاقف ءرعشلا يف هنذأتساف

 :لاقف . ًاذإ اهتاهف :لاق .زاجحلا لهأ نع ةلاسر اهنإ ,نينمؤملا

 . ةعفنملاو ءاطعلا :جايتمالا (١0

 . ناريطلا ىلع رئاطلا دعاست يتلا حانجلا ةمدقم شير :مداوقلا 0(

 . .ةيراه :قاّيأ (ع)
 . نيتئامللو .اهنودو اهقوف امل وأ .ليإلا نم ةئابلل مسا :ةدينحلا (:0(

 نضرخإ



 ٌرضلاو ُسْؤبلا ُهاهد زاجحلا لهأ ىّدل َنينمؤملا ّريمأ ريرض نم م

 "ببكلاو ٌدهجلا هاَنَحَف هُئيب ْتَكَلَم ام هابهَّشلا ٌةَنّسلا تباصأ

 ٌرمقلا الو اهاقلت سمشلا تناك ام َةَأَبَحُم تشاع اشَحلا عيطق نمو

 !ًرمع اي : توصلا ىَلْعأب يدانث تماق ةهراك رهدلا ْفوُر”ص اهثلتجا امل

 زجارلا نيكد دوفو

 هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلع

 يلاو وهو زيزعلا دبع نب ٌرمع تحدم :زجارلا يِميقُقلا ءاجر نب نيكد لاق

 جاجفلا اهب يمرأ نأ تهركف ءاباعص مئارك ةقان ةرشع سمخب يل رمأف «ةئيدملا

 مهتلأسف ءرصم نم ٌةقفُر انيلع تمدقف ءاهعيبب يسفن ْبطَت مو ءَّلع رشتنتف
 . هعادو نم دب الو ريمألا عّدوأ م ينإ :تلقف . ةليللا تجرخ نإ :اولاقف « ةبحّصلا

 ناخيش هدنعو يل نذأف هيلع تنذأتساف . ليل قراط نع ٌبَجحُي ال ريمألا نإف :اولاق

 هيف انأ امم رثكأ ىلإ ترص انأ نإف ةقاّؤَت ًاسفن يل نإ نيكد اي : يل لاقف . |مهفرعأ ال

 :تلق . هللا دهشأ ينإ :لاق . ريمألا اهيأ كلذب يل دهشأ :هل تلق .َكّنيَرَأ ام نيغبف

 :لاق ؟كفرعأ هللا كمحري تنأ نم : اهدحأل تلق . نيخيشلا نيذه :لاق ! هقْلَخ نمو

 ؟ هللا كمحري تنأ نم :رخآلل تلقو . دهاشلا تنمستسا دقل :تلقف . هللا دبع نب ماس

 نمب تجرخف :نيكُد لاق . ىبحي ابأ ىنكُي محارم ناكو . ريمألا ىلوم ىبحي وبأ :لاق

 . ناملغلاو عابّرلاو عايضلا َّنهنم تذختا ىتح ,ةكربلاب َنببانذأ يف هللا ىمرف «يدلب ىلإ

 ؟رّبَخ ةّبرعم نم له :هل تلقف ماشلا ىلإ ضكري ديرب اذإ , "'جْلَق ءارحصبل ينإف
 .زيزعلا دبع نب رمع :لاق ؟هدعب مئاقلا نمف :تلق . كلملا دبع نب نايلس تام :لاق

 قيرطلا يف ًاريرج تيقلف ؛هدنع تهجوتو يقادأ اهيلع تيقلأف يصولق تخنأف :لاق

 )١( ةيدجملا :ءابهشلا ةنسلا .
 فصنلا :جلفلا (؟) .

 انضرقرإ



 عنميو ءارقفلا يطعي ريمأ دنع نم :لاق ؟ةرّرَح ابأ نيأ نم :تلقف .هدنع نم ًايئاج

 امك ليبسلا نبا لام يف هيلع لَوَع :لاق ؟هيلإ تجرخ ينإف ىرت اف :تلق ءارعشلا
 هب سانلا طاحأ دق هراد '!ةصْرَع يف يسرك ىلع ًادعاق ةتدجوف تقلطناف . تلعف

 :يتوص ىلعأب تيدانف ,لوصولل اليبس هيلإ دجأ مف
 ")ءاظعلا عئامدلا ّرمعو ٌمراكملاو تاريخلا َرمَع اي

 مراكَم يخأ نم يجاح ُبلطأ مراد نب نطق نم ٌورُما ينإ

 مام ليلو ليللا ةسلظ يف مان ريغ ليلو يجن ذإ
 ملاس دتعو ىبحي يبأ دنع

 ةداهش يدنع يودبلا اذه نإ ,نيئمؤملا ريمأ اي :لاقو .يل جّرفف ىبحي وبأ ماقف

 نأو «ةقاّوت ًاسفن يل نأ كل تركذ امك انأ نيكد اي ينم ْنَدَآ ءاهفرعأ :لاق . كيلع

 هللاو ؛ةرخآلا ىلإ قوتت اهثدجو اهتكردأ الف ءايندلا لزانم فرشأ ىلإ تقات يسفن
 كيطعأ .مهرد افلأ الإ يدنع امو ءهنم كيطعأف ًائيش سانلا رومأ نم تأزر ام

 . اهنم ًةكرب مظعأ تناك ًافلأ تيأر ام هللاوف . مهرد فلأب يل رمأف . امهّدحأ

 بيصنو صوحألاو ريثك دوفو

 هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلع
 :تلق ؟رعشلا كرت ىلإ يناعد امع كربخأ الأ :ةّزَع ريثك يل لاق :لاق ةيوارلا دامح

 ءهنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بيصُنو صوحألاو انأ تصخش :لاق . معن

 يف انكرشيس ْنأ كشن ال نحنو .ميدق ءاخإو ةقباسب هيلع لدي انم دحاو لكو
 ذئموي وهو ,كلملا دبع نب ةملسم انّيقَل . "اةرصانخ ٌمالعأ انل تعفُر (لف .هتفالخ

 )١( اهتحاس :هراد ةصرع .

 مراكملاو قالخألاو اياطعلا :عئاسّدلا (؟) .

 )+( ةيدابلا وحن نيرصنق يذاحت بلح لامعأ نم ةديلُب :ةرصانخ .

 ضيفي



 ام :انلق ؟رعشلا لبقي ال مكمامإ نأ مكغلب امأ :لاق مث «ةرف انمّلسف «برعلا ىتف

 وذ كي نإ :لاقف ..انيف كلذ فرع ةمجو انمجَوو . . كيلإ انيهتنا ىتح ربخ انيلإ حضوت

 ام يدنع مكلو ( يقب دق اناينُد اذ نإف ع هنامرح ميشخو يلو دق ناورم يب نيد

 . ةلهأ متنأ ام مكحنمأو مكيلإ عجرأ ىتح ثبلأ امو «نوبحُت

 بلطي رهشأ ةعبرأ هدنع انمقأف ؛ هيلع لوزنم ماركأب هدنع انلاحر تناك مدق ملف

 ينأ ول عمجلا كلت نم ةعجج يف تلق نأ ىلإ ؛انل نّدؤي الف «ُةريغو وه نذإلا انل

 تظفح امم ناكف «تلعفف . ًايأر كلذ ناك ,هُظفحف همالك ُتعمسف رمع نم توند

 , ىوقتلاب ةرخآلا ىلإ ايندلا نم كرفسل اودوزتف «ةلاحم ال داز رفس لكل » :همالك نم

 نلوطي الو ءاوبهرتو اوبغرتف .هباقع وأ هباوث نم هل هللا ّدعأ ام نياع نمك اونوكو

 :لاق مث .هظفحأ ال ريثك مالك ف كودعل اوداقنتو مكبولق وسقتف دمألا مكيلع

 ودبتو « يتلّْيع رهظتو يتَقفص رسختف « يسفن هنع ىَهْنأ امب كرمأ نأ هللاب ذوعأ»

 ضاق هنأ تننظ ىتح ىكب مث !«قدصلاو قحلا الإ هبف عفني ال موي يف ١ يتنكسم

 يف اذخ : : امل تلقف ّيب يبحاص ىلإ تفرصناو .ءاكبلاب هلوح امو ٌدجسملا جتراو هب

 . يويندب سيلو يرخآ لجرلا نإف ؛هئابآو َرَمُعِل لوقن انُك ام ريغ رعّشلا نم ') جرش

 مم تمّلس تلخد املف . ةماعلل نِذَأ ام دعب ةعمُج موي يف ةملسم انل نذأتسا نأ ىلإ

 . برعلا ٌدوفو انايإ كئافحب ثّدحتو ,ةدئافلا تّلقو ءاوّتلا لاط .نينمؤملا 2 تلق

 مُهبوُلُق ةَفّلؤملاو اَهْيَلَع نيلماعلاو نيكاّسملاو ِءارَقُفْلل تاقّدّصلا امنإ) ريَتُك اي

 ؟تنأ ءالؤه نم دحاو يفأ ' "'( ليبّسلا نباو هللا ليبس يفو نيِمراغلاو باقرلا يفو

 ؟ ديعس يلأ بحاص تسلأ :لاق . كبحاص انأو هب عطقنم ٍليبس نبا «ىلب :تلق

 نذأتأ «نينمؤملا ريمأ اي :تلق . هب اعطقنم ديعس يبأ فيض ىرأ ام :لاق «ىلب :تلق

 :تلقف . اقح الإ لقت الو «معن :لاق ؟داشنإلا يف يل

 ٍمرَحُم ةراشإ لبَقَت لو ًابرَب ْفخُن مو ًايلع ْمُكْقَت مف تيلو

 . 5٠6" ةيآلا ةبوتلا ةروس )١( . نوللاو برضلا :جرشلا )000(

 نورك



 يذلا عم لاقملا لعفلاب تقّدّصو

 ِهْغِيَز دعب ىنفلا يفكتي امنإ الأ
 اهبايث كولملا سبل تّسبل دقو

 ةضيرم لب ًانايحأ ضموتو

 ناك ًآركَمْشُم اهنع تضَرعَأت
 عّنَمُم يف اَهابَجَأ نم تنك دقو

 ةياغ لك ىلإ ًاقاوت تل امو
 نكي ملو ًاوفع كلما كاتأ الف

 ًاقنوُم ناك نإو ىنفَي يذلا تكرت
 يذلل َتَرَّمَشو ينافلاب تررضأو

 عنام ةفيلخلا تنك اذإ كلامو

 َقّروم داؤفلا يف ّمَه كل (َّس
 اهلك برغلاو ٍضرألا قرش نيب اهف

 ينتملظ نينمؤملا ريمأ لولقي
 ٍممرجُم ٍرْيغ ءيرمأل فك َطْنَب الو
 اومّسقل نوململا عيطتسي ولو

 نم اهب حبرأف عيابمل ةقفص

 مث .تلق امع لوئسم كنإ :لاقو لع لبقأف :لاق

 :لاقف . اًمح الإ لفت الو لق : :لاقف .داشنإلا

 ِفْلْؤُم نم ٌةمكح الإ ٌرعشلا امو

 اضّرلا قفاو يذلا لإ نآبقت الف
 ' ٌةَنِمَم قحلا نع لدعت مل كانيأر

 ميسم لك ًايضار ىسأف تين
 0( موقملا فاقث يقابلا وألا نم

 0 مصعمو فكب ايندلا كل ىءارت

 مّظنملا ناَمْجلا لثم نع مستو

 "”مَقْلع ماس نم افوُدُم كتقّس

 ٍمَعْقُم جوملا ٍديْرُم يف اهرحَب نمو
 موقملا ءانبلا ىلعأ اب تفَب

 مدقت نم ُهَدعَب اينُد بلاطل

 ممصُم يأرب ىقبَي ام ترثآو

 مَظُم ّرشلا نم موي يف كّمامأ

 مدالو بيغر لام نم هللا ىوس

 مَجْغَأو حيصف نم يدانُي دانم

 مهرص ذخأ الو رانيدل ذخأب

 مجحم لم ًايلاظ هنم كفّسلا الو

 مدن ريغ مهرارعأ نم ٌرطَّشلا كل

 ميظعأ مث اب ميظعأ اب مْ
 هنذأتساف صوحألا مدقت دقت

 لطاب ٍقطنمب وأقوح ٍقطنمب

 ارألا ءاسّشلاع اًنعجرت الو

 (*7 لتاخملا مولّظفلا لف َةَمْأَس الو

 . يغبلا : كولهلا 0(

1: 

 )١( جاجوعالا :دوألاو ءلالضلا :غيزلا .

 .رداغلا «لتاخملاو ةرسي : ةمأش ع( . اجوزمم :افودم (عز

 انضرافإ



 هّلك كَدُهَج ّقحلا تْذَحَأ نكلو

 انل.ادب دق امب ْبّذكُت مو انلقف

 هئاضَم دعب َمُهَّسلا دري اذ نّمو

 فئالخ اَنْنَدَوَع دق يذلا الولو

 ٌةَلمش يلخرب ًارهش تّدَخو ال

 هب يذلا لثم كنم انَوَجَر نكلو

 ٌعضْوم كدنع رْعشلل نكي مل نإف
 هِبيعَي ال اقداص ًابيصُم ناكو

 ٍةَدوَم ضخَمو ىبرُق انل َنإف
 مهراد رقع نع مّلسلا ودع اوُداَدَف

 ٌةَّلِج ةدينهلا ىَّطعأ ام.كّلبقو

 هرونب َءاضتْسملا هلإلا لوسر

 لئاوألا نيحلاصلا لاثم دَقَت

 ٍلئاق لوق نم قحلا دري اذ نّمو

 ا"" لبان عْرَت نِم راع ذإ هقوُق ىلع
 لساوبلا ُتويِلَّلاك اوناك فيراطغ

 "7 لِجاوُرلا نيب ديبلا ناتم ّدْقَت

 لئاوألا كيوَّذ نم ًانامّر انيبُح

 .لئاق مّظَن يف ٌرُّدلا لثم ناك نإو

 لزانملا ءانب ىَنِبُي هنأ ىوس

 لصاتملاب ارَشَم ءابا ثاريمو

 ليال دعب نيدلا ةومع اَوسْرَأو
 ""' لزابو سيدّس نم ًابَْك رعشلا ىلع
 لئاصألاو ىحضلاب ٌمالَس هيلع

 .هل نذأي ملف ؛داشنإلا يف هنذأتساف بيصن مدقت دقت مث .تلق امع لوئسم كنإ :لاقف

 ءاهلثب صوحأللو .ةئاهثلثب يل رمأو ٠ مومش وهو اهيلإ جرخف . . قباد ىلإ وزغلاب هرمأو

 . نيسمخو ةئامب بيصنلو

 زيزعلا دبع نب رمع ىلع ءارعشلا دوفو
 هنع هللا يضر

 ءارعشلا هيلإ تدفو .هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع فلخّتسا امل : يِلَكلا نبا

 مدق ىتح ؛لوخدلاب محل نذأي ال ًامايأ هبابب اوماقأف ؛هلبق ءافلخلا ىلإ دفت تناك اك

 ىخرأ دق ةمارع هيلعو ءزيزعلا دبع نب رمع ىلع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع
 :ريرج لاقف .ةناكم هنم هل تناكو «.اهيفرط

 )١( ىتأ نيأ نمو هيمار فرعي مل :مهسلا راع .

 )١( ةعيرسلا ةقانلا : ةلّمشو .,تعرسأ :تدخو .

 ةعساتلا ةنسلا يف كلذو ق قشناو هبان رطف يذلا : لزابلاو ةئماثلا ةنسلا يف لخد ام : سيدسلا (*)

 سف



 نَمَر ىمَم دق ّيفإ كئامز اذه هتماع يخرملا َلُجَرلا اهيأي
 () نَرَق يف دوفصملاك بابلا يدل يلأ ُهَّبقال تنك نإ اتفيِلَخ غلبأ

 ينطو نعو يراد نع ةّلَحملا يئن 2يدّلو نمو ٍلهأ نم ةناكملا شحو

 نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاق رمع ىلع لخد املف .نيع ىَمْعُتو ةرزح ابأ معن :لاق
 :لاق ؟ ءارعشللو يلام ,نوع اي :لاق . ةنونسم مهنانسو ؛ ةيقاب مهلاوقأو ؛كبابب ءارعشلا
 نمو :لاق . ماسُم لكل ةوسأ هيفو ,ىطعأو حدُم دق ملل يبلا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي
 ؟ هلوق يورتو : :لاق . هناسل اهب طق لح هاسكف ؛سادرم نب سابع :لاق ؟هحدم

 ٠ ٠ : معن :تلق

 املْمُم ّقحلاب ءاج ًاباتك َتْرَشَت اهلك ةّيرَبلا َرِْيَخ اي كتيأر
 (""امّضُم ًاران ناهربلاب تأفطأو ًاسَّمَدَم ًارمأ ناهربلاب تَرَّونو

 الكت دق اب يزجُي هيرما لك ًادمحُم ّينلا ينع علم نمف
 (َظْغَأو ىلغأ هللا ٌناكم ناكو انّهلِإ شرح قف ًاولُع للاعت
 ال :لاق . ةعيبر يبأ نب رمع كمع نبا :لاق ؟مهنم بابلاب نمف ؛تقدص :لاق

 ؟لئاقلا وه سيلأ !ههجو اّيح الو .هتبارق هللا برق

 مّقلاو كينيع نيب ام يذلا تّمِمَش يّينم تناح موي ينأ تيل الأ

 (7 مدلاو ِكِشاَشُم نم يطونَح تيلو هلك كقير ناك يروهط تيلو

 متهج وأ ةنج يف وأ كلانه يتعيجض روبقلا يف ىمْلَس تيل ايو
 ًادبأ لع لخد ال هللاو . احلاص المع لمعيو ءايندلا يف اهءاقل ىنمت هللاو هتيلف

 :لوقي يذلا وه :لاق . يرذعلا رمعم نب ليمج :تلق ؟تركذ نم ريغ بابلاب نمف
 اهُحيرض يحيرض ىّتْوملا ىدل فاوُي تمن ْنِإو ًاميجج ايحَن انتيل الأ

 )١( دويقلاب دّيقملا :نرق يف دوفصملا .
 ًادقوم : ًامّرضمو ًايلظم :ًاضدم (؟) .

 هغضم نكمي يذلا نيللا افعلا سأر : : ةشاشل'و تيملا هب طنحي ام :طونحلا (ع) .

 انورفي



 اهخيفص اهيلع ىَوُس دق ليق اذإ بعغارب ةايحلا لوط يف انأ (ف

 اهحورو مانملا يف يحور ليللا عم يقتليو اهارأ ال يراهن لأ

 .ةزع ريثُك :تلق ؟تّركذ ْنَم رْيغ ْنَمَف . ادبأ لع لَخَد ال هللاوف ؛هب بّرعآ

 :لوقي يذلا وه :لاق

 اًدوعُق باذعلا رّذح نم نوكبي ُمُهُثدِهَع نيذلاو نَيْدَم نابهُر

 اَدوُجُس نيعكار.َةَرَعِل اوُرَخ اهثيدح ُتعمس اك نوعمسي ول

 هدَعبأ :لاق . يراصنألا صوحألا :تلق ؟تركذ نم ريغ بابلاب نمف . هب ْبْرعأ

 اهب بره ةيراج ةنيدملا لهأ نم لجر ىلع دسفأ دقو لئاقلا وه سيلأ .هّقحمو هللا

 : ةنم
ْ 

 عبتنأو اهب ينع ٌٌرلفي اهديس نيبو ينيب هللا

 : لاق . قدزرفلا بلاغ نب ماه :تلق ؟تركذ نم ريغ بابلاب نمف . هب بزرعآ

 : انزلاب رخفي لئاقلا وه سيلأ

 هرساك شيرلا ُمَقَأ زاب ضَقْنا ما" ٌةماق ننام نم ٍناََلَد (ُه

 ُهُرْذاَحُن ليتق مأ ىَجَرُي يحأ اتلاق ٍضرالا يف يالجر توتسا ايلف

 "ةركاسَت اهيلع يفرد ًةَقَّلْعُم 2تحبصأو سولجلا موقلا يف تُحخبصأو

 ةردابأ ليل باقعأ يف تْيَلَوو الب اورُعشي ال بابسألا اوعفرا تلقف

 لطخألا :تلق ؟تركذ نم ريغ بابلاب نمف ءادبأ لع َّلَخَد ال هللاوف . هب بزعا

  :لئاقلا وه سيلأ :لاق . يبلغتلا

 يحاضألا محل لكآب تسلو يرسمُع ماصب تسل

 حاجتلل ةقم ءاحطَب ىلإ  ًاروكُب ًاسْنَع رجازب تسلو

 ,حالفلا ىلع ينج حبصلا لِيَبَق وعدي ٍرِيَعلاك مئاقب ٌتسلو
 حابصلا جّلِبتُم دنع ٌدجسأو ًالومَت اهيرثتأس ينكلو

 .وهللاو بارشلا اهيف نوكي كولملا اهذختي ةينبأ وأ ,ىرقلا :ركاسدلا )١(

 انضر



 ٍنوعيلا ةبقارُم الول

 اذ سيلو بولقلا ةدئاص 0

 نم ريغ بابلاب نمف ؛رفاك وهو ًادبأ ًاطاسب يل
 :لئاقلا وه سيلأ :لاق . يفطخلا نب ريرج :تلق ؟تركذ

 مارآلا فلاوّسو اهلا لقُم (00)
 مازح نب ةورعب َنلَعَف ام وأ

 ماوقألا كلوأ َدَعِب شيعلاو

 مالسب يعجراف ةرايزلا نيح

 لخدف . ةرزح ابأ لخدا :تلقف هيلإ تجرخف ؛هل نذأف .اذهف دب الو ناك نإف
 :لوقي وهو

 ًادمع ّىنلا ث , يذلا نإ
 ُهؤافوو ُهَْلَدَع قئالخلا عِسَو

 ًةضيرف نارقلا يف لؤنأ .هللاو

 ًالجاع ًاريخ كنم وجرأل يفإ

 لداع مامإ يف ةفالخلا لعج
 لّئاملا ليم ماقأو ىوَعرأ ىتح

 لئامعلا ريقفللو ليبسلا نبآل
 لجاعلا بحب ٌةَعلوم ُىسْفَتلاو

 ةلَمرأ ءاثعش نم ةمايلاب م
 هدلاو َدَقَف يفكت َكّدَعَي نمم

 هب َنأك فونهلم ةوعد كوعدي

 انب نَرُمأت اذام هللا ةميلخ

 يقرْوُي مه يف يف كّدعب تْلِز ام
 انيداب ٌدوُهجملا ٌرضاحلا عفن ال

 انَلْخأ ٌتيغلا ام اذإ وُجْرَتل اَنإ
 ًاردَق هل تناك ذإ ةفالخلا لان
 اهتجاح َتْيِضق دق ٌلمارألا يذه

 رسظنلاو توصلا فيعض تي نمو

 رطي ملو ضهني ضَهْنَي ل شعلا يف خرفلاك

 '"'رَمَنلا نم است وأ نجلا نم ًالبخ
 رظتتنُم راد يف الو م لإ انسل

 يردَحْنُمو يداعصإ يحلا يف لاط دق

 ٍرضح ىلع ٍداب انل ُدوُعي الو

 رَكّذلا لَّمْرألا اذه ةجاحل نمف

 .نالزغلا :مارآلا )١(

 . نونجلا :سملاو .نونجلاو داسفلا : لبخلا (؟)

 سيخ



 اهذخأ ةئامف «ةثاثلث الإ كلمأ امو رمألا اذه تيّلو دقل هللاو ءريرج اي :لاقف

 . ةيقابلا ةئاملا هطعأ مالغ اي هللا دبع مأ امتذخأ ةئامو «هللا دبع

 ام :هل اولاقف . جرخ مث . هتبسك ّيلإ لام ّبحأل اهنإ «نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاقف

 يلإو « ءارعشلا: عنميو ءارقفلا ىطعي ريمأ دنع نم تجرخ !مغوسي ام لاق ؟كءارو

 :لوقي أشنأ مث . ضارل هنع

 ("!7ايقار نجلا نم يناطّيش ناك دقو ُهّرفَتسَت ال ناطيشلا ىَقُر ٌتيأر

 ةدعج يب ةغبان دوفو

 لاعت هللا همحر ريبزلا نبا ىلع

 ىلإ دفوف «ةدعج ينب ةغبان ٌةَنّسلا تمحقأ :لاق «نيمرحلا ىضاق راكب نب ريبزلا

 :هدشنا م .مارحلا دجسملا يف هيلع لخدف , ريبزلا نبا

 مدعم حاتراف قورافلاو نامثعو انتيلو ا قيدّصلا انل تّيكح

 ْملْظُم نْولَلا كلاح ًاحابص داعف اًرَوَتْسافَّقحلا يف سانلا نيب تْيّوسو

 '"مَقْمَتَع ةالفلا ْباَّرِج ليللا ىَجُت ىَجُدلا هب ُبوُجَي ىَلْيل وبأ كانأ
 مُمَصمْلا نامَرلاو يلايللا ُفوُرَص هب تَعَرْعَز ًابناج ةنم ربجتل

 ةوفص امأ ؛اندنع كلئاسو ىندأ رعشلاف «ليل ابأ كيلع نّوه : ريبزلا نبا هل لاقف

 لام يف كل نكلو ,كنع اهلغشت ًاهتو دسأ ينب نإف "اهّتوُفع امأو ءريبزلا لآلف انلاومأ

 مث . مهئيف يف نيملسملا كتكرشب مهسو « م هللا لوسر كتيؤّرب مهس :نامهس هللا

 هل ”رقوأو «ًاليحر ًالجو .ًاعبس صئالق هاطعأف «معنلا راد هب لخدو هديب ذخأ

 . ةيقر عمج : يقرلاو ؛ءاطعلا ىلع حودمملا ثح لجأ نم ءارعشلا همظني اك يأ ءرعشلا نع ةيانك :يقّزلا 001(

 . ديدشلا لمجلا :متمتعلا )١(

 . رثكو هنم افص امو هرايخ :لاملا ةوفع (+)

 . المو لح :رقوأ (1)

 عع



 نبا لاقف . ًافرص َبَحلا لكأيف لجعتسي ةغبانلا لعجف .ًابايثو ًارمتو ارب باكرلا

 تلم هللا لوسر تْعِمَسل ٌدهشأ :ةغبانلا لاق . دهجلا هب غلب دقل ! ليل يبأ حيو :ريبزلا

 تدعوو «تقدصف تثدحو «,تمحرف تمجحرتساو «,تلدعف شيرق تيَلْو ام :لوقي

 . نيفصاقلا ٌطاَرُف نويبنلاو انأف ,تزجنأف ًاريخ

 ءالّدلاو ءاضرلا حلصي ءاملا ىلإ مدقتي يذلا : طرافلا :راكب نب ريبزلا لاق

 . ماعطلا ءارشل مدقتي يذلا : فصاقلاو

 ةفوكلا لهأ دوفو

 ىلاعت هللا همحر ريبزلا نبا ىلع

 هيخأ ىلع مدقف ًاجاح جرخ ءديبُع يبأ نب راتخملا ريبزلا نب ٌبعصم لبق امل :لاق
 كتئج نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف .قارعلا لهأ هوجو هعمو ةكمب ريبْرلا نب هللا دبع
 ديبعب ينتئج :لاق .لاملا اذه نم مهيطعتل « ًاريظن اهب مهل عدأ مل «قارعلا لهأ هوجوب

 ,مهسلاجم اوذخأو هيلع اولخد |ملف .تلعف ال هللاو . هللا لام مهيطعأل قارعلا لهأ

 رانيدلا فرص ماشلا لهأ نم مكب يل نأ هللاو تّْددو ,ةفوكلا لهأ اي :مهل لاق

 ام نينمؤملا ريمأ اي يردتأ :نايبظ نب هللا ديبُع لاق . ًالجر ةرشع لكل لب .مهردلاو

 امك ماشلا لهأ لثمو كلثمو انلثم نإف :لاق ؟كلذ امو :لاق ؟تركذ اهف كلثمو انلثَم

 : لثاو نم ركب ىشعأ لاق
 "جرا اهي ىرخأ قلو يرغ الجر تقّلعو اضع اهل
 . كلملا دبع ماشلا لهأ ًبحأو .ماشلا لهأ تنأ تببحأو نحن كانببحأ

 بعصمب اوردغو ناورم نب كلملا دبع اوبتاكف . نيبئاخ هدنع نم ُموقلا فرصنا مث

 . ريبزلا نب

 . تباثلا ريغو مودي ال يذلا لئازلا :ضرعلاو .بحأ :قّلع (1)
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 ماسم يبأ ىلع ةبؤر دوفو

 ,هتدشنأف «ةوعدلا بحاص ,ملسم يبأ ىلع تمدق :لاق ةبؤر انثّدح :لاق ىعمصألا

 :تّبجأف !ةبؤر اي :ناكم لك نم هل تيدونف «ةبؤر اي :ينادانف

 اكييلإ ينقاس ًاَبر ُدَّمْحَأ اكِيَبل ىنتوعد ذإ كيل

 اكُيَدي يف ٌةَمعنلاو ٌدمحلا

 ع و

 يف تنذأتسا مث . تدمح تمعنأ امل تنأو :تلق . لجو زع هللا يدي يف لب :لاق

 : هتدشنأف يل نذأف داشنإلا

 هراسي نعو هنيمي ُنعو هراطقأ نم َكلملا ىستأي لاز ام

 هررق يف كلملاَّرقأ ىتحا هرانب لطصي ال ًارَمْشُم

 ةزئاجب كل انرمأ دقو «قافنإلا هضفنتسآو لاملا "أفش دقو انتيتأ كنإ :لاقف

 قلث الف «"”بتتسُم قرطأ رهدلاو «لّرعملا انيلعو دْوَعلا كنمو ,ةريسي ةهفات ىهو

 . "اةتسألا كيبنحب

 . هلام نم يندافأ يذلا نم ّيلإ ٌبحأ همالك نم ريمألا ندافأ يذلا :تلقف :لاق

 نومأملا ىلع يباتعلا دوفو

 ىلإ جرخ املف .نومأملا ةيحان يف ديشرلا نوراه مايأ يباتعلا موثلُك ناك :لاق ينابيّشلا
 هل لاق هعادو لواح املف .ىرسك دادنس ىلع فقو ىتح سموُق ىلإ هعّيش ناسارخ

 ىلإ ةفالخلا تضفأ املف .ءيش رمألا اذه نم انل ناك نإ انترايز عَدَت ال :نومأملا

 اهيأ :لاقف ٌمكأ نب ىبحيل ضّرعتف «هنع بجُحف ءًارئاز يباتعلا هيلإ دفو نومأملا

 لاق . بجاحلاب انأ ام : ىبحي هل لاقف .نينمؤملا ريمأ يب ركذت نأ تيأر نإ , يضاقلا

 .رزنو لق :لامل فش )١(

 . ليلذلا :بتتسملاو «فيعضلا : قرطألا (؟)

 .مكبو ممص هب تمك تكستف كردص نقيضي ال يأ (*)
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 اي :لاقف نومأملا ىلع لخدف .ناوُعم لضفلا وذو لضف وذ كنكلو ءتملع دق :هل
 يباتعلا ىأر املف ءهنع لغشو هل نذأي ملف هناسلو يباتعلا نم ٍنْرِجَأ ,نينمؤملا ريمأ
 : هيلإ بتك . ىدامت دق هءافج

 ءاخالاانيأر اذكه الو ادئسب انقرتفا انك اذ ىّلع ام

 ًءافّص الإ ءافصلا وذ اهب ادْرَي ةفالخلا ْبسْحَأ نكأ :
 ءافولا ىَْتو ْمِهِرَدَغ ىلع رس ْنَّسلا ةَمّقتملاب سانلا ْبرِضت

 اما

 ام 5

 «يباتع اي :لاقف هيدي نيب فقوو ةفالخلاب مّلس هنم اند |لف ءهب اعد هتايبأ أرق الف
 مسُق ول «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . انتّرَسف كتدافو انيلإ تهتنا مث ءانتّمغف كّئافو انتغلب
 !كعم الإ اينُد الو ءكب الإ نيد ال هنإف ؛مهعسول تافرعو ىنم لهأ ىلع ٌربلا اذه
 . هتزئاج نسحأف ةلأسملاب يناسل نم قلطأ ةيطعلاب كّدي :لاق . كتجاح لس :لاق
 . فرصناو

 قئاولا ىلع ينزاملا نامثع يبأ دوفو

 :لاق تملسو تلخد املف «قثاولا ىلع تدفو :لاق دم نب ركب ناثع وبأ

 :لاق . يتنب اهنأكف اهتيّبر يل ةَنَخَأ تلق ؟هرمأ كمهُي ًادحأ كءارو تيلخ له
 : ىثعألا لوق ىنتدشنأ :لاق ؟ اهتقراف نيح تلاق ام . يرعش تيل

 متي دق نّمو َءاوَس انارأ ليحرلا دج موي يتنبا لوقت
 اي ْخُت نأب ٌفاخن انإف اندنع نم تمر الف ءانابأ
 ايلا اَنِم ٌمَطَقُتو ىَفْجُن د البلا كترّمضأ اذإ انارأ

 :ريرج لوق نينمؤملا ريمأ اي اهتدشنأ :لاق ؟ الل تلق ام .يرعش تيل :لاق

 حاجّتلاب ةفيلخلا دنع نمو كيرش هل سيل هللاب يقن

 )١( كتبّيغ :كترمضأ (؟) . تومت :مرتخت .

 الحددرا



 نع هيورت ًاثيدح ينثّدح : لاق مث . مهرد فالآ ةرشعب هل رمأو . حاجنلا كاتأ :لاق

 وبأ يل لاق :لاق يعمصألا ينثدح .نينمؤملا ريمأ اي :تلق . ًافرظتسُم ةيدهم يبأ |

 : أرقاف :لاق . معن :تلق . ءاجحلا يف اوس بازعألاو بارعألا نأ ينغلب :ةيدهم

 ماص نإو بْرَعلا كنّرغي الو «بارعألا : :أرقت الو «ًاقافنو ًارفك ُنَشَأ ثبارعألا#

 ةبزعلا نم ةيدهم وبأ يقل دقل :لاقو , '"!هلجرب رغش ىتح قئاولا كحضف ! ىلصو

 ش .رانيد ةئامسمخب يل رمأو . ارش

 ةيواعم ىلع تادفاولا

 ةيواعم ىلع ةرامع ةنبا ةدوس دوفو

 يبأ نب ةيواعم ىلع ةينادمهلا رتشألا نب ةرامع تنب ٌةدوس تدفو :لاق يبعشلا رماع

يك : اهل لاقف « هيلع تمّلس هيلع تلخد (ملف ءاهل نذأف هيلع تنذأتساف «نايفس
 تنأ ف

 :كيخأل ةلئاقلا تنأ : اهل لاق . نينمؤملا ريمأ اي ريخب :تلاق ؟ رتشألا َةنب اي

 نارقألا ىقتلُمو ناعّطلا موي ةراع نب اي كيبأ لعفك ٌرمش

 ناو اهنباو دنمل د صقاو 2 هّطهَرو نُّيسح لاو ًاَيلع رّصناو

 ناميإلا ةرانمو ىلا ٌمَلَع دمج يبنلا انخأ ماماإلا نإ

 نانسو مررص ضّبأب ًامدق هئاول ممامأ رسو شويجلا دّقف

 دق ام َراكْذت كنع عدف ؛بنذلا رتُّبو «سأرلا تام ؛نينمؤملا ريمأ اي :تلاق

 ريمأ اي هللاو تقدص :تلاق . ىسْنُي كيخأ ماقم لثم سيل «تاهيه :لاق . يسن

 :ءاسنخلا تلاق امك نكلو ,ناكملا ليلذ ماقملا يفخ + يخأ ناك ام ,نينمؤملا

 ران هسأر يف ِمْلَع هّنأك هب ٌةاَدّمْلا متأحَل ًارخص َّنإو

 يلوقف .تلعف دق :لاق .هّنيفعتسا امم يئافعإ نينمؤملا َريمأ اي َلأسأ هللابو

 كلئاس هللاو ءدّلقم مهرومألو ءديس سانلل كنإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلاق . كّتجاح

 . اهكرحو اهعفر : هلجرب رغش 0010
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 طسبَيو ,كّرعب ضهني نم انيلع مدقُت لازت الو ءانّقح نم كيلع ضرتفا امع
 انلأسيو , ةسيسخلا انموسيو ءرقبلا سايد انسوديو «لبنّسلا داصح اندصحيف ,كتاطلس
 ناكل ٌةعاطلا الولو , يلام ذخأو .يلاجر لتقو .يدالب مدق ًةاطرأ نبا اذه ؛ ةليلجلا
 !كانفّرَحَف ال امإو ,كانركشف هتلزع امإف .ةعّتَمو رع انيف

 ")بق ىلع هيلإ كّدرأ نأ تممه دقل هللاو ؟كموقب نيِدَّدَهُت يايإ :ةيواعم لاقف
 :تلاق مم ,تتكسف . كيف هّمكُح ٌذفنيف سرشأ

 انوفذم ُلْدَعلا هيف َحبصأف ٌرْبق ةنّمضت حور ىلع ةلإلا ىّلص

 انوُرْقم ناميإلاو قحلاب راصف ًانمث هب يغبَي ال قحلا فلاح دق
 كيلع ىرأ ام :لاق . ىلاعت هللا همحر بلاط يبأ نب ىلع :تلاق ؟كلذ نمو :لاق

 نيب ام هنيبو اننيب ناكف انتاقدص هالو لُجر يف ًاموي هّتيتأ .ىلب :تلاق !ًارثأ هنم
 كلأ :فّطعتو ةفأرب لاق مث ةالصلا نم لتفناف . يلصي ًامئاق هتدجوف .نيمسلاو "ثلا
 مهرمآ مل ينإ مهللا :لاقف ءامسلا ىلإ هيدي عفر مث , ىكبف . لجرلا ٌربخ هتربخأف ؟ ةجاح

 الو نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر نم ةنيب مكتءاج دق . محرلا نمحرلا هللا مسبإ#
 تنك نإ ْمُكل ٌرْيَخ هللا ٌةيقب «نيدسفم ضرألا يف اَوَتْعَت الو مهءايشأ سانلا اوسخبت
 ىتح كيدي يف امب ظفتحاف اذه يباتك كاتأ اذإ , "© ظيفحب مكيلع انأ امو نينمؤم
 . مالسلاو . كنم هضبقي نم أي

 مأ ةّصاخ يلأ :تلاقف . اهيلع لدعلاو امل فاصنإلاب امل اوبتكا :ةيواعم لاقف
 مل نإ مؤللاو ٌءاشحفلا ًاذإ هللاو ىه :تلاق ؟كريغو تنأ امو :لاق ؟ةماع يموقل

 )١( ريعبلا مانس ردق ىلع ريغصلا لحرلا :بتقلا .

. 
 م6 ةيآلا دوه ةروس (*) . دسافلا ءيدرلا :ثغلا (؟)

 هلفقأ يأ ءهبقثو هّكش :همزخ ع( .
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 يبأ نبا "ُكَلنَمَل !تاهيه :لاق . يموق عسي ام ينعسي الإو .ًالماش ًالدع نكي

 : هلوق رخو نوما ام ًائيطبف «ناطلسلا ىلع ةأرجلا بلاط

 : هلوقو

 "باّجو ٌرِيَغ بْلقو ليج ةجو هيراضم ْلدفُت مل قاودشاك

 . اهتجاحي امل اوبتكا

 ةيواعم ىلع ةيلالهلا ةراكب دوفو

 نب ةيواعم ىلع ةيلالحلا ٌةراكب تنذأتسا :لاق يبعشلا نع يعازخلا هللا دبع نب دمع

 تنسأ دق ةأرمآ تناكو .هيلع تلخدف ءةئيدملاب ذئموي وهو ءاهل نذأف «نايفس يبأ

 درف .تسلجو تملسف ؛اهل نيمداخ نيب ُشَعْرَت ءاهتوق تفُعضو اهّرصب ('ىشعو

 :لاق . نينمؤملا ريمأ اي ريخب :تلاق ؟ةلاخ اي تنأ فيك : :لاقو «مالسلا ةيواعم اهيلع

لاق .ربق تام نمو ربك شاع نم ءرّيغ وذ وه كلذك .تلاق !رهدلا كرّبغ
 ورمع 

 :نينمؤملا ريمأ اي ةلئاقلا هللاو يه :صاعلا نبا

 انيفد بارّثلا يف ًاماسُح ًافيس انراد نِم ”رشتساف كنود ُديِز اي

 انوصَم نامزلا ُهّرَربأ ٌمويلاف ةبيرك موَيِل ُهُْرَخْدَأ تنك دق

 :نينمؤملا ريمأ اي ةلئاقلا هللاو يهو :ناورم لاق

 َديعَب دارأ نإو كاذ تاهيه ًاكلام ةفالخلل ٍدْنه نبا ىرثأ

 .مكملعو مدّوعو ءمكقّوذ : :مكظل 010(

 .لهس :ىنس (؟)

يسلا : :يناو دنهلا 0
 : :باجوو ء«ف

 مهتم فئاخ

هرصب ىثع ع(
 ةعض :ا

ضعب يف ()(
حاف : :لوصألا 

 . «رفت
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 ٌديعسو اقّشلل ورمع كارغأ ةةلالض ءالخلا يف َكاسفن َكَنَنَم

 ابطاخ ةّبَمُأ نم ربانملا قوف ىَرأ الو تومأ ْنأ ْعَمْطَأ تنك دق

 ابئاجنع نامزلا نم تأ ىتحح تلواطتف تدم َّرْخأ هللاف

 ابئاع دمحأ لآل عيمجلا َنيِب ٌمُهّبيَطَخ نامزلل موي لك يف

 هللاو انأ . يتَجَح رّصقو يرصب ىشعأ كمالك .ةيواعم اي :تلاقف . اوتكس مث

 . كرب نم كلذ انعنمي سيل :لاقو كحضف . رثكأ ينم كيلع يِفَخ امو ءاولاق ام ةلئاق

 ْ . الف نآلا امأ :تلاق كتجاح يركذا

 ةيواعم ىلع ءاقرزلا دوفو

 ناك نمم ةيمأ ينب نم ةعامج ينثّدح :لاق يِبعّشلا نع يناّسغلا ورمع نب هللا ديبع
 ذإ .ديلولاو ةبتُعو ديعَسو ورمع عم ةليل تاذ ةيواعم انيب :اولاق ةيواعم عم رّمْسي
 اهموق عم تدهش تناكو ,ةينادملا سيق نب بلاغ نب يدع ةنبآ ءاقرزلا اوركذ
 :لاق . نينمؤملا ريمأ اي هظفحن نحن :مهضعب لاق ؟ اهمالك ظفحي مكُيأ .لاقف نيّفص

 هب مثرشأ يأرلا سئب :لاق . اهلتقب كيلع ريشن :مهضعب لاقف . اهرمأ يف لع اوريشأف
 -- اهب نْفَظ ام دعب ةأرمآ لتق هنأ هنع ُثَدَحَتُي نأ لثمب ُنُسحَيَأ ؛َيَلَع

 نم ةّدعو اهمراحم يوذ نم ةقث عم هيلإ اهدفوُي نأ ةفوكلاب هلماع ىلإ بتكف

 يف امل عسوُيو ,"!فيصَخ رتسب اهرتسيو ءانيل ًءاطو اهل دّهمُي نأو ءاهموق ناسرف
 لعج نينمؤملا ريمأ ناك نإ :تلاقف .باتكلا اهأرقأف هلماع اهيلإ لسرأف ؛ةقفنلا
 ام ىلع اهزاهج نسحأو اهلّمحف . ىلوأ ةعاطلاف مَتَح ناك نإو «هينآ ال ينإف ّيلإ رايخلا
 . هب رمأ

 )١( ظيلغلا :فيصخلا .
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 فيك !دفاو هَمِدَق مَدَقَم ّريخ تمدق .ًالهأو ًابحرم :لاق ةيواعم ىلع تلخد ملف

 ؟كلاح

 . ةمعنلا كل هللا مادأ ,نينمؤملا ريمأ اي ريخب :تلاق

 :لاق . ملعأ مل ام ملعب يل ىنأ :تلاق ؟كيلإ تثعب ميف نيردتأ ,مهانرمأ كلذب :لاق
 لاتقلا ىلع نيضُحَت نيفص موي نيَّمصلا نيب ةفقاولاو ءرمحألا لمجلا ةبكارلا تسلأ

 ؟ كلذ ىلع كَلَمَح امف ؟برحلا نيدقوتو

 وذ رهدلاو بهذ ام دعي مو «بنذلا رتبو « سأرلا تام .نينمؤملا ريمأ اي :تلاق

 .رمألا هدعب ُتّدَحَي رمألاو ءرصبأ ركفت نمو ءريغ

 ؟ ذئموي كمالك نيظفحتأ ,تقدص :ةيواعم اهل لاق

 . هئيسنأ دقلو ,هظفحأ ال هللاو ال :تلاق

 مكنإ ءاوعجراو اوُوَعْرا .سانلا اهيأ :نيلوقت نيح كوبأ هلل ,هظفحأ ينكل :لاق

 اليف «ةَّجَحملا دصق نع مكب تراجو ,مّلّظلا بيبالج ''لوكتشَغ ةنتف يف ممحبصأ دق

 ال حابصملا نإ .اهدئاقل قاسنت الو .اهقعانل عمست ال ,ءابكب ءاّمص «ةايمع َةنتف

 الأ ,ديدحلا الإ ديدحلا عطقي الو ءرمقلا عم بكاوكلا رينت الو . سمشلا يف ءيِضَي

 هتلاض بلطي ناك قحلا نإ «سانلا اهيأ .هانربخأ انّلأس نمو «هاندشرأ اندشرتسا ْنَم

 ْبْعَش لمدنا دق نأكف «صّصُْعلا ىلع راصنألاو نيرجاهملا رشعم اي ًاربصف ءاهباصأف
 فيك :لوقيف ّدحأ نلهجي الف ؛ هلطاب قحلا غّمدو .لدعلا ٌةملك تمأتلاو , '"7تاتّشلا

 ءءاتحلا ءاسنلا باضخ َنإو آلأ . ًالوعفم ناك ًارمأ هللا ضقيل ؟ىّنأو لدعلا

 :هدعب ام مويلا اذهو «ءامدلا لاجرلا باضخو

 ابقاوع رومألا يف "يخ ٌريصلاو
 . ةقرفلا :تاتشلا (؟) .مكتسبلا :مكتشغ (1)
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 . نيسكاشتم الو '''نيصكان ريغ ًامُدُق برحلا يف اإ
 . ُهَكَفَس مد لك يف ايلع تكرش دقل ءاقرز اي هللاو :اهل لاق مم

 . هّسيلج ّرَسو ريخب رَشَب كلثمف ؛كتمالس مادأو ,كتراشب هللا نسحأ :تلاق

 قيدصتب يل ينأف ربخلاب تررُس دقل «هللاو معن :تلاق ؟كلذ كرسي وأ لاق

 ٠ ْ . لعفلا

 . هتايح يف هل مكبُح نم ٌُبجعأ هتوم دعب هل مْؤافَوَل هللاو :لاقو ةيواعم كحضف

 . كتجاح يركذا

 كّلثمو .ًادبأ هيلع تنعأ ًاريمأ لأسأ آلأ يبسفن ىلع تيلآ ,نينمؤملا ريمأ اي تلاق

 ش . ةبْلُط ريغ نع داجو ,ةلأسم ريغ نع ىطعأ
 . اسّكو زئاوجب اهعم اوءاج نيذللو اهل رمأو !تقدص :لاق

 ةمئيخ تنب نانس مأ دوفو

 هللا همحر ةيواعم ىلع

 ثيل ينب نم ًامالغ ةنيدملا يلاو وه مكحلا نب ناورم سّبح :لاق ةفاذُّح نب ديعس

 ةشرخ نب ةمئيَح تنب نانس مأ يهو ,هيبأ ّمأ مالغلا ٌةدج هتتأف ءاهانج ةيانج يف

 هيلع تلخدف «ةيواعم ىلإ تجرخف .ناورم اهل ظلغأف مالغلا يف هتملكف ,ةيجحذملا

 كثدهع دقو انضرأ كمّدقأ ام ,ةمثيخ ةنب اي ابحّرَم :اهل لاقف ءاهفرعف تبستناف
 ًامالعأو ةرهاط ًاقالخأ فانم دبع ىنبل نإ :تلاق ؟انّودع انيلع نيضُحَتو اننيمتشت

 دعب نومقتني الو ,ملح دعب نوهَمَسي الو ,مع دعب نولهُجي ال .ةرفاو ًامالحأو ةرهاظ
 فيكف .«كلذك نحن !تقدص :لاق . تنأل هؤابآ نس ام عابتاب سانلا ىلوأ نإو ءوفع

 :كلوق

 ُدروُيو مومحلاب ٌردّصي لّيللا»و ٌدَقْرَت ال يتلقمُف ُداقّرلا برع

 دعلا نإ اوُرّمَقَف َماَقُم ال َجِحْدَم لآ اي اوكا 2 1 دصقي دمحا ل

 )١( نيبراه نيراف :نيصكان .
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 ُدُعْسَأ بكاوكلا َنِم ءاَّسلا طسو ٌهُقُحَت لالملك نع اذم

 اوُدَتهَت هس ٍروُنلاب عِدهَي نإ ٍدَتَحُم مع ُنباو قئالخلا ربح
 ٌدَقْفي ام هئاول قؤف ٌرْصَنلاو ًارَّمَظُم َبوُرْجلا َدهش ْذُم َلاز ام

 نم لجر لاقف هدعب افّلَخ انل نوكت نأ وجرأو .نينمؤملا ريمأ اي كلذ ناك :تلاق

 : ةلئاقلا يهو نينمؤملا ريمأ اي فيك : هئاسلج

 ايهم ًايداه ْفَرْمَت قحلاب َلْرَت مف نّيَسُحلا اَبأ تْكلَه اَمإ
 اًيرمُق ةماح نوُصْعلا قوف تسعد ام كّبر الص كيل ْبهذاف

 ايفو تنكف اَنب كيلإ ىّصْرَأ امك ًافلخ ِدَبَحُم َدْمِب َتْنُك دق

 اّيينإ ُهدعب لُمأن تاهيه ُهَدْعِب ُلَثَؤُي فخ ال َمْوِيلاَ

 | اننظ ام كيف ققحت نثلو ؛قَدّسم لوقو .قطن ناسل «نينمؤمل ريمأ اي :تلاق

 ضحذأف .ءالؤه ّآلإ نيملسملا بولق يف '')نآتّشلا كئثّرو هللاو .رفوألا كظحف

 . ًابح نينمؤملا نمو «ًابرُق هللا نم ٌددزت كلذ تلعف نإ كنإف ,مهتلزنم دعبأو « مُهتلاقم

 ' رذتعا الو . لطابب حدُم كّلثم ام هللاو ! هللا ناحبس تلاق ؟كلذ نيلوقتل كنإو :لاق

 انيلإ ّبحأ لع هللاو ناك . انبولق ريمضو انيأر نم كلذ ماعتل كنإو ؛بذكب هيلإ

 ديعسو مكحلا نب ناورم نم :تلاق ؟نمم :لاق . كريغ نم انيلإ ٌبحأ تنأو .كنم
 . كوفع ميركو كملح ةعسب :تلاق ؟كدنع كلذ تّققحتسا ميو :لاق ! صاعلا نبا

 نب نامثعل هيلع تنك ام ىلع يأرلا نم هللاو امه :تلاق . كلذ يف ناعمطي ا(هنإف :لاق

 ؟كتجاح امف .تبراق دقل هللاو :لاق . هللا همحر نافع

 اهنم ديري ال نَم كبت ةنيدملاب "' َكّنَبَت ناورم نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلاق
 تاروع فشكيو .نيملسملا تارثع عبتتي ع ةنسب يضقي الو .لدعب مكحي ال .حاربلا

 ءرجحلا نم نّشخأ ُهَتْمَقلف تيكو تيك لاقف «هتيتأف .ينبا نبا سبح «نينمؤملا

 هفسو دعبأو عفدإ :ضح وأ (؟) . ضغبلا :نآنشلا )١(

 ا . ماقأ :كنبت ()
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 ىلإ كلذ فرصأ ال مل :تلقو .ةمئاللاب يسفن ىلإ تعجر مث باّصلا نم ِّرمأ هتقعلأو

 هيلعو ءًارظان يرمأ يف نوكتل ,نينمؤملا ّريمأ اي كئيتأف ؟هنم وفعلاب ىلوأ وه نم
 . ايدعم

 . هقالطاب اهل اوبتكا . هتجحب مايقلاو هبنذ نع كلأسأ ال !تقدص :لاق

 رمأف ؟يتلحار تّلكو «يداز دفن دقو ةعجرلاب يل ىّنأو ؛نينمؤملا ريمأ اي :تلاق

 شرطألا تنب ةشركع دوفو
 ىلاعت هللا همحر ةيواعم ىلع

 ىلع ةحاور نب شرطألا تنب ةشركع تلخد :لاق ةمركع نع يلذملا ركب وبأ

 نآلا :ةيواعم اهل لاقف ؛تسلج مث ةفالخلاب هيلع تمّلسف ءاهل زاكُع ىلع ةئكوتم ةيواعم

 تسلأ :لاق يح لع ال ذإ .معن :تلاق ؟نينمؤملا َريمأ كدنع ترص ٌةشركع اي

 مكيلع , سانلا اهيأ :نيلوقت نيفّصلا نيب ةفقاو تنأو ,نيفصب فويسلا لئامح ةدّلقملا

 مري الو ءاهتطوأ نم اهنع لحري ال ةنجلا نإ ْمُيَدَتْها اذإ لَض ْنَم َّرضَي ال ٌمُكَسُفنأ

 مرصنت الو .اهميعن مودي ال رادب اهوعاتباف ؛اهلخد نم تومي الو .اهنكس نم

 نإ ؛مهقح بلط ىلع ربصلاب نيرهظتسم مهنيد يف نيرصبتسم ًاموق اونوكو ءاهمومه
 نوُرْدي الو ناميإلا نوهقفي ال ,بولقلا '!فلُع برعلا مجُعب مكيلإ '7فلد ةيواعم
 هللا َدابع هللا هللاف ,هوّبلف لطابلا ىلإ مهاعدتساو .هوباجأف ايندلاب مهاعد ؛ ةمكحلا ام

 هذه قحلا رون ةيفطيو .مالسإلا ىَرَع ضقني كلذ نإف .لكاوتلاو مكايإ ؛ هللا نيد يف

 ىلع اوضما ءراصنألاو نيرجاهملا رشعم اي .ىرخألا ٌةبقعلاو ,ىرغصلا ٌرْدَب
 رْمُاك ماشلا لهأ متيقل دقلو ًادغ مكب ينأكف ,مكتميزع ىلع اوربصاو ,مكتريصب

 . قاتعلا ُتْوَر ثوُرتو هرقبلا عقص ةقهانلا ا"!ءقصت ةق

 , ىثم :مكيلإ فلد 0(

 .نوعمسي الو نوهقفي ال ةّفكأ مهبولق ىلع يأ :بولقلا فلغ (؟)
 . ةهيركلا ةحئارلا فّلخت : عقصت (ع)
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 ةشركع هذه :نولوقي ناركسعلا كيلع أفكنا دقو هذه كاصع ىلع كارأ ينأكف

 هللا ٌرمأ ناكو .هللا رّدق الول ماشلا لهأ نيلتقتل تدك نإف . ةحاور نب شرطألا تنب

 اهيأي : ىلاعت هللا لاق نينمؤملا ريمأ اي :تلاق ؟كلذ ىلع كلَمَح اف .ًارودقم ًاردق

 ال ًارمأ هرك اذإ بيبللا نإو ''' «مؤّست مكل َدْبَت نإ ءايشأ نع اولئست ال اونمآ نيذلا

 نم ذخْؤُت انتاقدص تناك هنإ :تلاق . كتجاح يركذاف ,تقدص :لاق . هتداعإ بحي

 انل ُشَعَنُي الو ؛ ريسك انل ربجُي اف ,؛كلذ اندقف دق اّنإو ؛انئارقف ىلع ٌدرتف انئاينغأ

 نع ناك نإو .ةبوتلا عجارو ةلفغلا نم هّبنت كلثمف كيأر نع كلذ ناك نإف ؛ريقف

 . ةملّظلا لمعتسا الو ةنوخلاب ناعتسا كلثم اهف كيأر ريغ

 ) .٠ 0 5 3 و 3 1 5 5

 . "'قهفنت روحبو «قثبنت رومأ انتّيعر رومأ نم انّبوُني هنإ .هذه اي :ةيواعم لاق
 وهو «ءانريغ ىلع ًاررض هيف لعجف ًاقح انل ُهللا ضرف ام هللاو . هللا ناحبس اي :تلاق

 . بويغلا مالع

 درب رمأ مث !اوقاطُت مف بلاط يبأ نب لع مكهّبن «قارعلا لهأ اي :ةيواعم لاق

 ةينوجحلا ةيمارد ةصق

 ىلاعت هللا همحر ةيواعم عم

 ينب نم ةأرما نع هلأسف .ةيواعم جح :لاق هيبأ نع يميمتلا لهس يبأ نب لهس

 .محللا ةريثك ةءادوس تناكو ؛ةينوجحلا ةيمراد هل لاقي ,نوجخلاب لزنت تناك ةنانك

 تسل :تلاقف ؟ماح َةنب اي كلاح ام :لاقف ؛ اهب ءيجف اهيلإ ثعبف ؛ اهتمالسب ربخأف

 ؟كيلإ تثعب مل نيردتأ . تقدص :لاق . ةنانك ينب نم ةأرما انأ ؛ينتبع نإ ماَحِل

 ًايلع تببحأ مالع :كلأسأل كيلإ تثعب :لاق .هللا الإ َبيغلا معي ال :تلاق

 ذإ امأ :تلاق . كيفعأ ال :لاق . ىنفعت وأ :تلاق ؟ىنتيداعو هتيلاوو ؛ ىنتضغبأو

 لاتق ىلع كتضغبأو ؛ةةّيوسلاب همّسَقو ,ةيعرلا يف هلدع ىلع اّيلع تببحأ ينإف «تيبأ

 .رجفتتو قفدتت :قهفنت (؟) , ٠١١ ةيآلا ةدئاملا ةروس )١(
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 ' هل دَقَع ام ىلع اّيلع تيلاوو . قحب كل سيل ام كّتبْلطو ءرمألاب كنم ىلوأ وه نّم
 ىلع كتيداعو .نيدلا لهأل هماظعإو .نيكاسملا هبحو .ءالولا نم منيع هللا لوسر

 . ىوهلاب كمكحو ءءاضقلا يف كروجو .ءامدلا ككفس

 ءاذه اي :تلاق , ''!كّتزيجع تبرو كايت مظعو ءكْنْطَب حفتنا كلذلف :لاق
 ْ مل انإف '"'يعَبرا هذه اي :ةيواعم لاق . يب ال كلذ يف لثملا برضُي ناك هللاو دنهب

 ١ ىّوَرَت اهايدث مظع اذإو ءاهدلو َقَلخ مَ ةأرملا نطب خفتنا اذإ هنإ ؛اريخ الإ لقن

 1 ءهذه ايو :اهل لاق . تنكسو تعجرف . اهسلجم َنْرَر اهتزيجع تمظع اذإو . اهعيضَر
 هنتفي مل هللاو هتيأر :لاق ؟هتيأر فيكيف :لاق .هللاو يإ :تلاق ؟ايلع تيأر له
 :تلاق ؟همالك تعمس لهف :لاق . كتلغش يلا ةمعنلا هلغشت ملو ,.كنتف يذلا كلملا

 :لاق . تّسّطلا أدص ْتيِزلا ولجي امك ىمعلا نم بولقلا ولحي ناكف .هللاو معن

 ينيطعت :تلاق . معن :لاق ؟كّتلأس اذإ لعفت وأ :تلاق ؟ ةجاح نم كل لهف !تقدص
 ؟ اذام اهب نيعنصت :لاق . اهيعارو اهّلحف اهيف ءارمح ةقان ةئام

 حلصأو , مراكملا اهب بستكأو ءرابكلا اهب يبحتسأو ءراغصلا اهتابلأب وذغأ :تلاق

 . رئاشعلا نيب اهم

 ؟بلاط يبأ نب ىلع لحم كدنع ّلُحأ لهف كلذ كتيطعأ نإف :لاق

 اي ءكلامك الو ىّتفو . ”نادْعّسلاك الو ىعْرمو . ”'ءادصك الو ام :تلاق
 :لوقي ةيواعم أشنأف ؟ ِهنوُد َوَأ ,هللا ناحبس

 محلل سوي يدعَب يذلا اذ نمق مكيلع ينم ملحلاب ذأ مل اذإ
 - مّلسلاب ةوادعلا ٍبْرَح ىلع كازَج دجام لعف يركذاو ًائينه اهيذُخ
 . ائيش اهنم كاطعأ ام ايح لع ناك ول هللاو امأ :لاق مث
 . نيملسملا لام نم ٌةدحاو َةَرَيَو الو «هللاو ال :تلاق

 . يرظتناو لِهمت :يعبرا )١( . تربكو تمظع :كتزيجع تبر )١(

 . اهئام نم بذعأ مهدنع نكي مل ْنيع :ءاتص (؟)

 . لبإلا يعارم لضفأ وهو «ءكوش وذ تبن :نادعّتسلا (4)

 الكتل



 ةيواعم ىلع شيرح تنب ريخلا مأ دوفو
 نأ ةفوكلاب هيلاو ىلإ ةيواعم بتك :لاق ,يبعشلا نع يناسّعلا رمع نب هللا ديبُع

 ريخلاب هيزاجُم هنأ هملعأو ءاهلحرب يقرابلا ةقارُس نب شيرُخلا تنب ريخلا َّمأ هيلإ لمحي

 ؛هّباتك اهأرقأف اهيلإ بكر ٌةباتك هيلع درو الف .هيف اهوقب ارش رشلابو اريخ
 ريمأ ةاقل ّبحأ تنك دقلو ,بذكب ةلّتعم الو ,ةعاط نع ةغئاز ٌريغف انأ امأ :تلاقف

 . يردص يف جلتخت رومأل نينمؤملا

 هنأ لإ بتك نينمؤملا ريمأ نإ ءريخلا مأ اي :اهل لاق اهتقرافم دارأو اهعّيش الف

 يب كّرب كنْعِمْطُي ال اذه اي :تلاق ؟كدنع يلإرف ؛ًارش رشلابو ًاريخ ريخلاب ىنيزاجُم

 . قحلا ريغ كيف لوقأ نأ كب يتفرعم كسيؤُت الو . لطابب كرّسأ نأ

 مويلا يف اهلخدأ مث ؛مّرحلا عم اهزنأف .ةيواعم ىلع تمدق ىتح ريسَم ّريخ تراسف

 . هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :تلاقف ؛هؤاسلج هدنعو عبارلا

 ريمأ اي :تلاق . مسالا اذهب ينتوعد ام قحب ءريخلا مأ اي مالسلا كيلعو :اهل لاقف

 :لاق . باتك لجأ لكلو .هملع بحُي امل ٌةَضَحْدَم ناطلسلا ةبيدب نإف دم ,نينمؤملا

 ريمأ اي لزأ مل :تلاق ؟كريسَم يف تنك فيكو ؟ةلاخ اي كّئاح فيكف !تقدص

 لاق . قيفر كلم دنع ,قينأ سلجم يف انأف ؛كيلإ ترص ىتح ةيفاعو ريخ يف نينمؤملا
 ضحَد نم هللا كذيعُي «نينمؤملا ريمأ اي :تلاق .مكب ترفظ يتين نْدُحب :ةيواعم

 لتُق ذإ كّمالك ناك فيك انيربخأ . اندرأ اذه سيل :لاق . ُهتبقاع يدّرَت امو لاقملا

 تاملك تناك امنإو ؛دعب ُةتيور الو «لبق ''اهنْرَوَر نكأ مل :تلاق ؟رساي نب ٌرابع

 تفتلاف . تْلَعَف كلذ ريغ الاقم كل ثدحأ نأ تببحأ نإف ؛ةمدصلا دنع يناسل اهئَمَن

 ضعب ظفحأ انأ :مهنم لجر لاقف ؟اهّمالك ظفحي مكبأ :لاقف هئاسلج ىلإ ةيواعم

 نيب فيثك َيديبز درب اهيلعو اهب ينأك :لاق . تاه :لاق .نينمؤملا ريمأ اي اهمالك

 «ةريفضلا رشتنم طوس اهديبو ءاهوح طيحأ دقو "!كّمرأ لمج ىلع يهو .جيسنلا

 هتنسح :هتروز )١(
. 

 لمجلا توص : ةقشقشلا (ع) . نوللا يدامر :كمرألا
)١( 
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 مكل حضوأ دق هللا نإ ! مظَع ةيش ة ةعاّسسلا َةلَرَلَر َنإ مكبر اوُقَتا ُسانلا اهّيأ اي
 نيأف : ةمهّلدم ءابع يف مكعَدي مو , ملعلا عفرو . ليبسلا نيبو . ليلدلا نابأو .قحلا

 نع ةبغر مأ .فحزلا نم ًارارف وأ ,نينمؤملا ريمأ نع ًارارفأ ؟ هللا مكمحر نوديرت

 ىَتَح مُكَنولبَتلو 8 :لوقي هؤانث لج هللا متعمس امأ ؟قحلا نع ًادادترا مأ .مالسإلا
 «مُكَراَبْخأ َوْلبَتو نيرباصلاو ْمُكنِم نيدهاجملا مل . ا 3 52-59

 ,نيقيلا فعضو ءربصلا َليع دق مهللا :لوقت يهو ءامسلا ىلإ اهسأر تعفر مث
 . ىوقتلا ىلع ةملكلا ام مهللا عجاف «. بولقلا ةّمزأ بر اي كديبو . ةبعرلا ترشتناو

 0 ىلإ هللا مكمجر اوُمَلَه ٠ هلهأ ىلإ قحلا ددراو , ىدهلا ىلع بولقلا فلأو
 هيدح نئاغضو « ةيلهاج ٌداقحأو ,ةيرش نا نإ ؛ ربكألا قيدصاو + يقنلا يضراو

 اي ًاربص . "74 نوهَتنَي ني مهلعل مُهَل َناَمِيأ ال مُهَنإ رْفُكلا ةمئأ اولتاقفإ## :تلاق 1
 ينأكف ؛مكنيد نم تابثو ,مكبر نم ةريصب ىلع اولتاق ,راصنألاو نيرجاهملا رشعم
 نيأ يردت ال ,'"'ةروسق نم ترف «ةرفنتسم رْمُحك ماشلا لهأ يقل دقلو ًادغ مكب
 اوعابو ىدهلاب ةلالضلا اورتشاو ءايندلاب ةرخآلا اوعاب «ضرألا جاجف نم اهب كسي
 ,ةلاقإلا نوبلطيف ةمادنلا مهب َّلُخَت تح .نيمدان َنُحِبْصُيل ليلق امعو ىّمعلاب ةريصبلا
 هللا ءايلوأ نإ الأ : لطابلا يف مَقَو قحلا نع هللاو لض نم هنإ . صانم نيح تالو
 «سانلا اهيأ هللا هللاف اهل اوعّسف ةرخآلا اوباطتساو ءاهوضفرف ايندلا ّرمع اورغصتسا
 ؛ناطيشلا ٌةملك ىوقتو ,نوملاظلا رهظيو .دودحلا لّطعتو .قوقحلا لطبت نأ لبق
 قلُخ .هيطّبس يبأو هرهصو هلع هللا لوسر مع نبا نع هللا مكمحر نوديرت نبأ ىلإف

 هبحب ماعأو ,هتنيدم باب هلعجو ءهرسب هصخو يأ هتعبن نم عرقتو .ةهتنيط ن

 ىلص ؛مانصألا رسكمو ؛ماهلا قلَفُم اذ وه اه ؛نيقفانملا هضغبب نابأو .نيملسملا

 : ١١ ةيآلا ةبوتلا ةروس (؟) . ١" ةيآلا دمع ةروس )١(
 . دوسألا :ةروسقلا (؟)

 . ةرجشلاو لصألا :ةعبنلا (1)
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 ءردب يزرابم لتق ىتح كلذ يف لزي ملف ,نوهراك سانلاو عاطأو نوكرششم سانلاو

 ؛ نزاوه عمج هب قرفو . ريبخ لمأ هب هللا لتقو «بازحألا مزهو ءدحأ لهأ ىنفأو

 دقو 'انامعإ نينمؤملا تدازو ءاقاقشو ةّدرو , اقاقن بولق ف تعرزر عئاقو نم املابيف

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو , قيفوتلا هللابو , ةحيصنلا يف تغلابو ؛لوقلا يف تدهتجا

 تجرح ام كّئلتق ولو .ىتق الا مالكلا اذهب تدرأ ام .ريخلا مأ اي :ةيواعم لاقف

 . كلذ يف

 . هئاقشب هللا ينَدعْسُي نم يدي ىلع ىلتق َيِرْجَي نأ ين؛وسي ام هللاو :تلاق

 ؟ هللا هر نافع نب نامثع يف نيلوقت ام . لوضُفلا ًةريثك اي تاهبه ::لاق

 هولتقو ,نوضار هب مهو سانلا هفلختسا ,ناثع يف لوقأ نأ تسع امو :تلاق ٠

 . نوهراك هل مهو 00

 كلصأ اذه ؛ ريخلا مأ اي:ةيواعم لاق
 . نينبت يذلا

 ناك نكلو ءاصقن ناثعب تدرأ ام ؛اديهش هللاب ىفكو دهشي هللا نكل :تلاق 0:

 . ادغ ةجردلا عيفرل هنإو ءريخلا ىلإ ًاقباس 0

 ؟ةحلط يف لوقأ نأ ىسع امو :تلاق ؟هللا ديبع نب ةحلط يف نيلوقت (ف :لاق

 . ةنجلا متع هللا لوسر هدعو دقو ءرَّذُحي مل ثيح نم يتأو هنمأم نم ٌليتْغآ ”

 هلع هللا لوسر ةمع نبا يف لوقأ امو :تلاق ؟ ريبزلا يف نيلوقت امف :لاق

يف ةمركم لك ىلإ اقاّيس ناك دقو «ةنجلاب متم هللا لوسر هل دهش دقو «هتراوحو
 

 7 نأ : اهملحأ كنأ تثدحت ًاشيرق َّنإف ,ةيواعم اي هللا قحب كلأسأ انأو «مالسإلا

 . اهريغ نم تئش امع ينلأستو ,لئاسملا هذه نم ينيفعُت نأو ء.كملح لضفب

 . ةمركم اهّدرو ةعيفر ةزئاحب اهل رمأ مث . اهنم كتيفعأ دق ءَنْيَع ةّمعنو معن لاق

نابثع يف اهيأر ءوس نأ ديري «نيئثتيذلا كؤانث اذه :لوصألا ضعب يف )010
 . هيلع تنب يذلا لصألا وه 
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 بلطملا دبع تنب ىورأ دوفو

 هللا همحر ةيواعم يلع |

 نأ ,يلذُحلا ركب وبأو يندملا نايلس نب هللا دبع ينثّدح :لاق راكب نب سابعلا

 اهآر |ملف ؛ةريبك زوجع يهو ةيواعم ىلع تلخد بلطملا دبع نب ثراحلا تنب ىَوْرَأ
 ؟اندعب تنك فيكف .ةمع اي الهأو كب ًابحرم :لاق ةيواعم

 .ةبحصلا كمع نبال تأسأو .ةمعنلا دي ترفك دقل , يخأ نب اي :تلاقف

 «كلئابآ نم الو كنم ناك نيد ريغ نم .كقح ريغ تذخأو ,كمسآ ريغب تيّمستو

 مكنم هللا سعتأف « هلم هللا لوسرب مئرفك نأ دعب .مالسإلا ٍق ةقباس الو
 ءنوكرشملا هرك ولو هلهأ ىلإ ّقحلا درو ءدودخلا مكنم "اعرض أو , '7دودجلا

 نوجتحت .هدعب نم انيلع ميلف ءروصنملا وه ره قل اني ءايلعلا يه املك تناكو

 مكيف انّكف ؛رمألا اذهب ىلوأو مكنم هيلإ ُبرقأ نحنو هيَ هللا لوسر نم مكتبارقب
 ةلزنمب انيبن دعب هللا همحر بلاط يلأ نب ىلع ناكو .نوعرف لآ يف ليئارسإ ينب ةلزنمب

 .رانلا مكتياغو ةنجلا انتياغف ءىسوم نم نوراه

 عم كلوق نع يرصقأو ,ةلاضلا زوجعلا اهثيأ ىّفك :صاعلا نب ورمع اهل لاقف
 . كدحو كتداهش زوجت ال ذإ ءكلقع باهذ

 . .قكمب ىنَغَت ةأرمآ رهشأ تناك كمأو ! ماكتت '”' ةغابنلا نب اي تنأو هل تلاقف

 يف شيرق نم تنأ ام هللاوف ؛كسفن نأشب َنعاو كعْلَط ىلع ْعَبرا !ةرجأل نهَّدَحآو
 معزي مهلك ] « شيرق نم رفن ٌةسمخ كاعدا دقلو ؛ اهبصنُم :م مرك الو اهبسح نم بابل

 هب هوقحلأف هب مههبشأ اورظناف يناتأ مهلك :تلاقف 2 مهنع كمأ تلئسف [ كوبأ هنأ

 . هب تقحلف لئاو نب صاعلا ُهبش كيلع بلغف

 ( 1١0لذأ :عرضأو 0 . طوطخلا :دودجلا .

 )( ةينازلا :ةغابنلا .
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 . اي آضيأ ت تنأو : :تلاقف . هل تكج + الل يدصقأو ,زوجعلا اهتيأ ىّفك :ناورم لا لاقف

 ..يف ةلئاقلا كمأ نإو كغ ءالؤم لع أرج ام هلاو : :تلاقف ةنواعم ىلإ تتفتلا مث

 ظ ةرح لق
 رْعُس تاذ برخلا دعب برخلاو ردب موي مانُيرَج نحن

 يرهد ىلع ّيِشْحو ٌركشف رْبَص نم ةبتُع نع يل ناك ام

(00 

 | | :لوقت يهو يمع تب اهتباجأن

 رفكلا .مظع راّبج ةنب اي ردب ذعبو ردب يف تيزخ

 . كتجاح تاه !ةمع اي.فلس ابع هللا :افع ةيواعم :لاقف

 ١ هنع تجرخو ,ةجاح كيلإ يلام :تلاق

 هقيفوتو هللا نوعب. لّوألا ءزجلا مت

 يناثلا ءزجلا  ىلاعت هللا ءاش نإ  هيليو

 2 كولملا ةبطاخم يف ةناجرملا باتك م :هلّوأو

 )١( ىلبت :ٌمرت .
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 سرفهف

 عوضولا ةحفصلا عوضوملا ش ش ةحفصلا

 . رصمو ماشلا نم |همدقم نيح 00 فلؤملا ةمدقم -.»
 . ناطلسلا ةرياسم .يف بيبشل ناطلسلا - 1 ةحيصنل ةليملا سملت يف مهضعبإ ناطلسلا يف :ةؤلؤللا باتك - 4

 نبال ةكلملاو كلملا نيب دنهلل ريزو 68 . ءامكحلل . باتكلا شرف

 هجو نيح ديعس نب ماسم يصوي ةريبه . هتعاط موزلو ناطلسلا ةحيصن - ٠
 . ناسارخ ىلإ هب ىصو امم . ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 . مساقلاو سايإ نيب ةأطرأ نبا رايتخا .رمع ىلع مدق نيح هنبا سابعلا
 ةبالقوبأ ءارقلا يف سايإو يدع نيب - ٠ تع نا اكلم حصني دعفلا نم لجأ - ١

 ىلع يشل كلملا دبع ةيلوت . ءاضقلاو . ديلولا حصني
 . ةرصبلا ءاضق ْ .ناطلسلا ةصلاخ يف ناوفص نبال +١٠

 نمع زلج ابأ لأسي : زيزعلا دبع نب رمع . ناطلسلا مداخ يف عفقملا نبال
 ناسارخ هيلوي |مهنبال هدجوزو نايفس يبأ ةةصو - 18

 نبا ةيلوت . المع بلط لجرو ورمع - ١ حصني زيوربأل . رمعل لمع نيح ةيواعم
 ةريغملل باطخلا نبا ةيلوت سابإل ةريبه ١ ةيواعم نب ديزيل . هلام تيب بحاص
 . ةفوكلا ىلع صاقو يبأ نبا ناكم .ناسارخ هالو نيح ًارلسم حصني

 . ديلولل هتريس فصي جاجحلل - ١ مدق نيح ةيواعمو باطنخلا نب رمعل - 06

 يف ءاكحلل .هنبا يصوي ريشدرأل - مم | ةرضح يف يثراحلا عيبرلا .ماشلا هيلع
 ناطلسلا بجاو ش . باطخلا نب رمع

 هتسايس فصي كولملا ضعبل . ربخلا بيرغ رسفي هبر دبع نبا - 7
 ديلولا نيب . ريمأ فصو يف يبارعأل - 4 ىلع مالسلا كرت نتسا نم لوأ دايز - ١7

 .ةسايسلا يف هيبأو كلملا دبع نب , ملسم يبأ كرت .ناطلسلا دنع مداق

 . ردنكسإلا يصوي سيلاط وطسرأل . حافسلا ةرضحب روصنملا ىلع مالسلا
 صاسعلا نب ورمعل . هتسايس يف ةيواعم 010 رمع يدسي نيب صاملا نب راو ةيواعم - 4

5508 



 عوضوم لا ةحفصلا

 . هتسايسو ةيواعم يف

 . نسحلا يصوي سابع نبال

 ىصوي زيوربأل ةسايسلا ف ءاكحلل - +5

 .هداوق روصنملا نيب ءهيوريش هنبا

 . هيو ريش هنبا حصني زيوربأل

 * . ديوس نب ديعسل ةبطخ نم - م17

 . ناطلسلا ىلع دقاحلا يف مكحلا نبال

 . هيو ريش هنبا يصوي زيوربأل

 . ملاظملا درو ةلدعملا طسب - 07

 . هنبا نم ةمأ نومأملا فاصنإ

 نيبو هنيب ةموصخ يف ماشه ىلع مكحلا

 . دمج نبا ميهاربا

 . ةكلس نب كيلسو جاجحلا - 84

 . الماع يصوي زيزعلا دبع نب رمعلا - م.

 نبا نيب . مهجلا يبأ نبا يصوي يدهملل
 . غبصأ نباو رماع

 يرسك جاتو باطخلا نب رمع د #5

 . هليكوو ناورم نيب . هيراوسو

 . هئارزوو هئاسلجو كلملا يف مهوق - ©

 فشحألل .ءارزولاو كلملا يف ءايكحلل
 يدعل . فنحألا نبال . ةناطبلا داسف يف

 . . لدعلا يف صاعلا نبال . ديز نب

 . لداعلا مامإلا ةفص - م

 دبع نب رمع ىلإ يرصبلا نسحلا باتك

 . لداعلا مامإلا فصو يف زيزعلا

 كامسلا نبال . هعضاوت .يف مامإلا ةبيه - "6

 . دلو هل دلو دقو يثاجنلا . كلملا دبعل

 عوضوم لا ةحفصلا

 . عضاوتلا يف ءارعشلا ضعبل - 5

 يف لطخألل . ةبيطا يف فلؤملل رعش - «م

 . ةيواعم

 . ةيعرلاب قفرلاو ةريسلا نسح

 ىنعم يف ةنسلاو باتكلا يف ءاج امم

 . ناونعلا اذه

رمع ىلع بعك نباو ملاس ةروشم - مو
 نب 

نيب . ةفالخلا ىلو نيح زيزعلا دبع
 رمع 

 رمع نم . قفرلا يف هنباو زيزعلا دبع نب

 . قفرلا يف ةاطرأ نبا ىلإ

 . هنبا هب روصنملا ىبصو ام

 ةيصو لالبل يرسقلا دلاخ ةيصو - غ٠

زيزعلا دبعل مكحلا نب ناورم
 نيح هبا 

 .رصم هالو

 ١ - هيلإ رف لجر يف دايز ىلإ ةيواعم نم .
 مزحلا نم ناطلسلا هب ذخأي ام - ١

 . مزعلاو
 . ديلولا هدهع يلول كلملا دبع ةيصو - +

 مذلا يف . لئزلا نم ريسيلا يف مهضعبل
 يف دنهلل مالك نم ةيعرلا نم نوكي

 يلا نبال هكلم بلس كلمل .كولملا

 . صرفغلا يف بلاط
 يف رمعل . هيف ةشئاعل . ورمع نع ءيش - 1

 نباو وه .نيرحبلا لماعو وه .هسفن

 رعاشو صاقو يبأ نبا . صاقو ينأ

 . هاجه

 وباو يرعشألا ىموم وبأو رمع



 عوضوملا ةحفصلا

 . ثراحلاو ةريره

 ..صاعلا نباو.باطخلا ني.رمع نيب - 0

1 

 1ع

 . مهدأو لام يف نايفس وبأو رمع -
 لواح لام يف نايفس وبأو رمع -
 . هعم هدجو لام يف ةبتعو رمع . هءافخإ

 ءاعدب اعد لجر يف نايفس وبأو رمع
 . ةيلهاجلا

 . ةعيبلاب هرمأي ناورم ىلإ ديزي باتك

4 

 .ءاملا وعنم نيحورم لهأو ناسغ وبأ

 . يبلغتلا نسحلا ىلإ رهاط نبا باتك
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 كولملا ةبطاخم يف ةناجرملا باتك شرف

 :هّبر دبع نب دم نب دمحأ رمع وبأ لاق

 هيلع هللا ىلص هللا يبن يدي نيب مهتاماقمو ,تادفاولاو دوفولا يف انّلوق ىفم دق

 هدييأتو هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو .كولملاو ءافلخلا يدي نيبو ءماسو هلآو

 «ةفاطل حوُرلا جاي يذلا «نايبلا رحسب مهيلإ فلزتلاو ,كولملا ةبطاخُم يف هديدستو

 فطعتسي ال هنم نإو «بولقلا ٌدياصم قيقرلا ٌمالكلاو .ةّقر سفنلا عم يرجيو
 .هدقح نئافد )لسَيو ,هظيغ ةرمج ةىفطُي ىتح . ًادقح لمدنملاو , ًاظيغ ")طيشتسملا

 هنيب ىلاعت هللا هلعج دقو .هرصبو ميركلا عمسب ذخأيو ءمثللا بلق ليمتسي اَل هنم نإو

 هبر نم ٌمدآ ىقّلتَف # :ىلاعتو كرابت لاق ؛ًالوبقم ًاعفاشو .ةعفان ًةليسو هقلخ نيبو

 . 74 محَّرلا ُباوتلا َوُه ُهْنِإ هيلع ةباتف تاّملك

 تَلفتو «كالهلا ةطوشنأ نم صّلخَت نم ىلاعت هللا ءاش نإ اذه انباتك يف ركذنسو

 قيقرو «باوجلا نيلو ءلّصوتلا فيطلو ءلّصنتلا نسحب «ةّينملا لئابح نم
 ظفحو باقعلا نم الدب باوثلاب ضيعو ,تانسح هتائيس تداع ىتح ؛باتعتسآلا

 .هندب ماوق نم هل ُمزلأو .هضرع ظفح نم ناسنإلا ىلع ُبَجْوُأ بابلا اذه

 .هبضغ ةّدح تدادزا يذلا : ًاظيغ طيشتسملا )١(

 ا ةيآلا ةرقبلا ةروس عز .لتسيو عرني :لسي (؟)
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 نايبلا

 :نايبلا هنك

 «لقعلا هلّيقتيو مهفلا ىلإ ىدأتي ىتح يفخلا ىنعملا عانق كل فشك ءيش لك

 :ىلاعت لاقف ؛هدابع ىلع هب نمو .هباتك يف هللا هركذ يذلا نايبلا كلذف

 . 94 َناّيبلا ُهمّلع َناَسنإلا قلخ .َنآرَقلا مَلَع نمْحَّرلال
 .نايبلا ديري . «ناسللا يف :لاقف ؟لاهجلا ميف : ِهَتِيَع يبنلا لئسو

 . « ًارحسل نايبلا نم نإ :٠ هلع لاقو

 . ةحيصف ةملك ةّيِمَّرلا نم ٌذفنأ :برعلا تلاقو
 :زجارلا لاقو

 )رعاش ًاَرَّمو اَرَم ٌةَيوار' ًارحاس نوكت نأ تيِشَخ ّدقل

 نامجرت نايبلاو .لقعلا دئار ماعلاو ؛حورلا دئار لقعلا :نوراه نب لهس لاقو

 . ماعلا

 جاتن نم نايبلاو ؛ ىمَع لهجلاو رّصب ماعلا نأ امك ء ىَمَع ّيعلاو رصب نايبلا : اولاقو
 . لهجلا جاتن نم يعلاو .ماعلا

 . ءامسلا نانَع "0هخوفايب َكَح ولو .ءاهب نايبلا صوقنمل سيل :اولاقو
 . نيبم ا قطانلا ىحلا :ناسنإلا ح : قطنملا بحاص لاقو

 . ماعلا داع نايبلاو  حورلا دامع ماعلاو . ندبلا داع حورلا :لاقو

 مهميظعتو كولم لا ليجبت

 . ( هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ :٠ مثلْيَع يبنلا لاق

 )١( ةيآلا نحرلا ةروس ١ 1.

 .سأرلا ىلعأ ماظع :خوفايلا () .ةّرم ينعي :ًارم (؟)
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 . هنذإب الإ هتمركت ىلع سلجُي الو ءهناطلس يف ناطلس وذ موي ال : ءاملعلا تلاقو

 .نينمؤملا ريمأ يدي نيب مداق ىلع مْلَسُي ال :هيبأ نب دايز لاقو

 ؛ 7 ىكؤنلا ةّيجس نم اهاح نع كولملا ةلءاسُم : كمرب نب دلاخ ْنِب ىبحي لاقو

 . ةماركلاو ةمعنلاب ريمألا هللا َحّبَص :لقف ؟ ريمألا حبصأ فيك :لوقت نأ تدرأ اذإف

 ءافشلا ريمألا ىلع هللا لزنأ :لقف ءهلاح نع هلأست نأ تدرأف ًاليلع ناك اذإو

 : دشنأو .فّكت الو تّمشت الو لأْست ال كولملا نإف ؛ ةمحرلاو

 انوبناعي اوُلَم اذإ الو انوّطاخُي ال َكولما نإ

 انوع اني ال لاقملا يفو
 انوتمشي م ب ال ساطغلا يفو

 ولَجيو مهيلع يي انوفيكُي ال باطخلا يفو

 :هتلع يف ىحي نب لضفلاو حيبص نبا

 ىلع دزي مل ادئاع هاتأ اذإ بتاكلا حيبص نب ليعامسإ ناكف « ىبحي نب لضفلا لتعا

هلاح نع هلأسيف هّبجاح ىَقْي مث  سولجلا يف فّخيو هل ءاعدلاو هيلع مالسلا
 هلكأمو 

 يتلع يف ينداع ام :لاق هتَّدع نم قافأ |ملف . سولجلا ليطُي هريغ ناكو . همونو هبرشمو

 .حيبص نب ليعامسإ الإ هذه

 : هباحصأو ةيواعم نيب

 نأ ديرنف «كتوهش رادقم قوف كدنع انسلَج امبر انإ :هل ةيواعم باحصأ لاقو

 متئش اذإ :لوقأ نأ كلذ ٌةمالع :لاقف كلذ اهب فرعن ةمالع انل لعجت

 . هللا ةكرب ىلع : تلق اذإ :لاقف « ديزيل كلذ ليقو

 .يدي يف ةنارزيخلا تعضو اذإ :لاقف «ناورم نب كلملا ديعل كلذ ليقو

 .ةلهجلاو ىقمحلا :ىكوتلا )١(



 :كولملا ةمدخ يف

 لعجيو ءاهيلإ يبشمي هعدي الو هْيلْعَن هيلإ مداخلا برقُي نأ كولملا ةمدخ مامت نمو
 جاتحي أكَتُم ىأر اذإو ,ىرسيلا ةلباقم ىرسُيلاو ,ىنميلا لجرلا ةلباقُم ىنميلا لعنلا
 نأ لبق ةاودلا دّقفتيو ؛هّرمأ كلذ يف رظتني الف ِهرَمْوُي نأ لبق هحلصأ حالصإ ىلإ
 هنع دعابت دق ًاساطرق هيدي نيب ىأر نإو .هيلإ اهبّرق اذإ رابُعلا اهنع ضفنيو .هرمأي
 .هرسك ىلع هيدي نيب هعضوو هبرق

 : يبعشلاو جاجحلا

 مك !كحيو :لاق .نيفلأ :لاق ؟كةءاطع م :هل لاقف .جاجحلا ىلع يبعشلا لخدو
 ريمألا َنَحَل :لاق ؟ كّلثم هيف نحلَي ال ايف تنحل ملف :لاق .نافلأ :لاق ؟كؤاطع
 نوكأف هيلع انأ برعأف ٌريمألا َنَحليل نكأ ملو ؛تبّرعأف ريمألا برعأو ,تنحلف
 هيهوو هنم كلذ هبجعأف !هلبق لوقلا لضفب هيلع ليطتسملاو ,هنحلب هل 27عّرقماك
 . الام

 ديلا ةلبق

 هللا ىلص يبنلا دي لّيقن انك :لاق ,رمع نب هللا دبع دنع ليل يأ نب نمحرلا دبع
 .مسو هيلع

 .باطخلا نب رمع دي ةديبع وبأ لبق :لاق ,نايفس نب عيكو ثيدح نمو
 بلاط ينأ نب رفعج مالسلاو ٌةالصلا هيلع يبنلا يقل :لاق يبعّشلا ثيدح نمو

 .هينيع نيب ام لبقو همزتلاف
 .نيسحلا دخ لّيقي ةرضن ابأ تيأر :لفغد نب سايإ لاق

 يف نيسحلا نب يلع ىلع لخد ًالجر تيأر :لاق بعصُم نع نسحلا يبأ نع يفابيشلا
 .ُهَهْنَي مف ؛هينيع ىلع اهعضوو هّدي لّبقف دجسملا

 .فنعملا :عرقملا )١(



 ريمأ اي كدي : :لاقو ءهدي لبقف ناورم نب كلملا دبع ىلع لجر لخد : لاق يبتعلا

 لقت كنأو ؛ مثأملا نم اهرهطو « مراكملا يف اهولعل , ليبقتلاب دي قحأ نينمؤملا

 «كفيس َديِصَح هللا هلعج ًاءوس كب دارأ نمف ؛بونذلا نع حفصتو )بيرثتلا

 . كفوخ ديرطو

 :يرجهلا ركب يبأو روصنملا نيب

 «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءروصنملا ىلع يرجهلا ركب وبأ لخد :لاق يعمصألا

 يلع كسمُي هللا لعل ,كسأر تلبقف تنذأ ولف «ةكرب تيبلا لهأ م متنأو «يمف ("ضَقَت

 لع رسيأ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .ةزئاجلا نيبو اهنيب رتخا :لاق . ينانسأ نم يقب ام

 .ةزئاجب هل رمأو روصنملا كحضف .ةّكاح يمف يف ىقبت الأ ةزئاجلا باهذ نم

 :ىحي نب رفعجو نابلس نيب

ب بحاص ناولس ىلع ةهابنلا ناتكو ةماعلا ّيز يف ىبحي نب رفعج لخدو
 تي

 ليقف ناملس هيلإ ضهنف . لضفلا وبأ اذه : : ةمامث لاقف ءسرشأ نب ةماّمث هعمو .ةمكحلا

 موقأ ال يتلا ةنملا هذه كدبع لمحت نأ ىلإ كاعد ام ءتنأ يبأب : :هل لاقو هدي

 .اهيلع ءيفاكأ نأ ردقأ الو ,اهركشب

 0 نب بلو سابع نب هللا دبع

 : ديز هل لاق . انئالُعب لعفت نأ ارم اذكه :لاق . ا

 نأ هلم هللا لوسر انَرَمَأ اذكه : :لاقو ءاهلّتقو اهذخأف ءهدي هيلإ جرخأف . كدي ينرأ

 .انّيبن تيب لهأب لعفن

 .تقلقو هنانسأ تكرمت :يمف ضغن (؟) . موللا :بيرثتلا )١(

 وي



 :لبقلا عاونأ

 ةلبقو دخلا يف خألا ةلمقو .سأرلا يف بألا ةلبقو .ديلا يف مامإلا ةلبق اولاقو
 . مفلا ف ةجورزلا ةلمقو .ردصلا قف تخألا

 ديلا ليبقت كولملا نم هرك نم

 :هدي لبق لجرو ماشه

 نإ هل ّفأ لاقف هدي لّبقف كلملا دبع نب ماشه ىلع لجر لخد :لاق يبتعلا
 . ًاعوضخ الإ مجعلا هتلعف الو .2”اعولُه الإ يديألا تلّبق برعلا

 نمو ءةّلذ ماسملا نم ديلا ةلبق نإ : :هل لاقف .هدي ليبقت ف نومأملا لجز نذأتساو
 ا

 .عدخت نأ انب الو علذت نأ كب ةجاح الو ؛ةعيدخ يمذلا

 :هلثم يب ةمالد يبأو يدهملا نيب

 ام :لاق اهعدف هذه اَمأ :لاقف ,هدي ليبقت يف ًيدهملا رعاشلا ةمالد وبأ نذأتساو
 .هذه نم مهيلع ًادقف َرسيأ ًائيش يلايع تعم

 كولملا ةبطاخم يف عبقوتلا نسح

 . نينمؤملا ريمأ اي : لاق ؟ نعم اي كنامز فيك : :ةدئاز نب نعمل ديشرلا نوراه لاق

 .نامزلا دسف تدسف نإو , نامزلا حلص تخلص نإف ؛نامزلا تنأ

 :هلثم يف ماس نباو ديشرلا نيب

 ٍسيق تيب نَم : ديشرلا نينمؤملا ريمأ هل لاق دقو «مْلَس نب ديعس لوق ريظن اذهو

 اب : لاق ؟ مالسإلا يف مهتبب نَمف : : لاق . ةرازف ونب ,نينمؤملا ريمأ اي : :لاق ؟ ةيلهاجلا يف

 . كموقو تنأ !تقدص : :لاق . هومتفرش نم فيرشلا . نينمؤملا ريمأ

 .فوخلا : عولملا 00(



 اي كتعاط يف :لاق .نعم اي تربك هل لاقف ,ءرفعج يلأ ىلع ةدئاز نب نعم لخدو

 كيف ْنِإو :لاق .نينمؤملا ريمأ اي كئادعأ ىلع :لاق ! دُلَخل كنإو :لاق .نينمؤملا ريمأ
 انتلودأ . ضغبأ وأ كيلإ ُبحأ نيتلودلا يأ :لاق .نينمؤملا ريمأ اي كل يه لاق .ةّيقبل

 تناك مهرب ىلع كرب داز نإ ؛نينمؤملا ريمأ اي كيلإ كلذ :لاق ؟ةيمأ ينب ةلود مأ

 . تقدص :لاق .ّيلإ ًبحأ مهتلود تناك كرب ىلع مهرب داز نإو لإ ًبحأ كتلود

 نينمؤملا ريمأل وه :لاق ؟ كّلزنم اذهأ .حلاص نب كلملا دبعل ديشرلا نوراه لاق

 . ءاوه ّحصأ :لاق ؟هؤاوه فيكف :لاق . ءام ُبيطأ :لاق ؟هؤام فيك :لاق .هب يِلَو

 دق نينمؤملا ريمأ اي :لاق .رمأل كتدرأ ينإ : ديزي نب ريرجل روصنملا رفعج وبأ لاق
 ًاروهشم ًافيسو , كتحيصنب ًالوصوم ًايأرو . كتعاطب ًادوقعم يلق ينم كل هللا ّدعأ

 .لقف تعش اذإف ؛كَّوّدع ىلع

 نإ نينمؤملا ريمأ اي :لاق .هللا دبع كنبآ يل فص :نيسُحلا نب رهاطل نومأملا لاقو
 ةمدخ يف لاضن مويل فقثُم فك يف "2خْدِق هنكلو .هتبتغآ هتمذ نإو «هتبع هتحدم

 .نينمؤملا ريمأ

 .. نم كل لذأو «ءادّرلا نم كل ٌعَوطَأ انأ :لاقف ؛رمأب ًالجر ءافلخلا ضعب رمأو
 ر . ءاذحلا

 .كلعن نم كل ٌلذأو .كدي نم كل عوطأ انأ :رخآ لاقو

 .تايزلا كلملا دبع نب دمحمل بهو نب نسحلا هلاق اذهو

 ةهلآ اهيف ناك ول © :لاق ؟ملسُم يبأ لتق يف ىرت ام :ةبيتق نب ماسُك روصنملا لاقو
 .ةيمأ ابأ َكِيْسَح :لاق . 74 اَتَدَسَقل هللا آلإ

 مهربانم نكلو ىلب :لاق ! ةعيبر يف ةافلخلا رثكأ ام : ديزم نب ديزيل نومأملا لاقو
 .عوذجلا

 .رانلا يروي دانز :حدق )01(

 . 8 ةيآلا ءايبنألا ةروس (؟)



 ريمأ اي :لاق .ةيمأ ينبل كئافو يف تطرفأ :ماسُم نب قاحسإل روصنملا لاقو

 .ىفوأ ىجَرُي نمل ناك ىَجْرُي ال نمل ىَقَو نم هنإ «نينمؤملا

 :حلاص نباو ديشرلا

 ةنيل «ءاوهلا ةقيقر :لاق .جبنم يل فص :حلاص نب كلملا دبعل نوراه لاقو
 :لاق .اهلهأ لزانم قوفو . ىلهأ لزانم نود :لاق . اهب كّلزنم يل ىفصف :لاق . ءاطولا

 ,هرّثأ وفقأو ءهب ىّسأتأ نينمؤملا ريمأ قّلُخ كلذ :لاق ؟مهرادقأ قوف كرّدقو ملو
 .هلاثم وذحأو

 :ناويدلا يف مالغو نومأملا

 نم :لاقف ءماق هنذأ ىلع ًاليمج ًامالغ ىأرف «ناويدلا تيب ًاموي نومأملا لخدو
 , كتمدخل لّمْؤملاو ءكتمعن يف ُبّلقتملاو ,كتلود يف *يشانلا انأ :لاق ؟ مالغ اي تنأ

 اذه اوعفرا ؛لوقعلا تلضافت ةهيدبلا يف ناسحإلاب :نومأملا لاق .ءاجر ْنِب نسحلا

 . هتبترم قوف مالغلا

 :ليعامسا نب قاحسإ سأر يف مهجلا نباو لكوتملا

 نب قاحسإ سأرب لوسرلا هيلع لخد نيح لكوتملا دنع ينإ :لاق ىبحي نب ىلع
 :لوقيو لكوتملا يدي نيب 'ارطخي مهجلا نب ىلع ماقف .ليعامسإ

 ٍليلغلا نم يفشي اب تئج لوسر نم كب ًآالهسو ًآلهأ

 ليعامسإ نب قحْسإ سأب
 .عيضي الثل رهوجلا اذه اوطقتلا اوموق :لكوتملا لاقف

 كرأ مل ,لاقع نب اي :لاقف , يدهملا بتاك هللا ديبُع يأ ىلع ةّبش نب لاقع لخدو

 . "9قوتب كنع بيغأو .قوشب كاقلأل نإ هللاو :لاق !مويلا ذنم

 .هقايتشاو ءاقللا بح :قوتلا )١( .وهزو رخفب ىشمتي :رطخي 00
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 كل له بيصن اي :- دوسأ ناكو - حابر نب بيصنل ناورم نب زيزعلا دبع لاقو

 رعشلاو ءدّمرُم نوللا .ريمالا هللا حلصأ :لاقف .ةمدانملا ديري ؟ةثداحملا رمثُي اف

 نإف ؛يناسلو ِلَقَع وه امنإو ءرظنَم نسُحب الو ءرصْنُع مركب كيلإ دعقأ ملو ءلَقْلَفُم
 .لعفاف اهنيب قرفت الأ تيأر

 ابأ اي :هل لاق ,مالسلا ةنيدم نم هجرخم دنع لهس نب َنسحلا ُنومأملا عدو امو

 كبلق نم لع ظفحت نأ «نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق ؟ اهيف لإ دهعت ًةجاح كلأ , دم
 .كب الإ هظفح ىلع نيعتسأ ال ام

 يف ينالبأ ام نسُح ىلع الإ هللا ركشأ مل ول :نومأيل ةبيتُق نب ماسُم نب ديعس لاقو

 ام مظعأ نم كلذ ناكل «هفّرطب ّيلإ هتراشإو ءهثيدحب ّلِإ هدْصَق نم نينمؤملا ريمأ
 نم كدنع دجي ريمألا نأل هللاو كلذ :نومأملا لاق .ةعينصلا هضرفتو .ةمعتلا هبجوُت

 .كريغ دنع هدي ال ام ءتئْدَح اذإ مهفلا نُسْحو عتتَدَح اذإ ماهفإلا نسُح

 مهيلإ فلزتلاو كولملا حدم

 مهبطخف سانلا عم هرمأ هل قثوتسا امل درج دْزي نب ريشدرأ نأ مجعلا ريس يف

 مهل فنصو «ةعامجلا ةقرافمو ةيصعملا مهرّذحو .ةعاطلاو ةفلألا ىلع اهيف مهّضح ةبطُخ

 كلملا اهيأ تلز ال :لاقف . مهمّلكتم ملكتو ًادَّجّس هل اورخف «فانصأ ةعبرأ سانلا

 نسحو «ةمعنلا مامتو ع ةيفاعلا ماودو ,0لمألا كردو .رصنلا رعب هللا نم ًاويحَم

 يتلا ةياغلا غلبت ىتح .تامامذلا كيلإ عفشتو , تامركملا كيدل عباتت تلز الو ؛ ديزملا

 لها نم كئارظنل هللا اهّدعأ يتلا رارقلا راد يف .اهترهز عطقنت الو .اهلاوز نمؤي

 ءرمقلاو سمشلا ةاقب نييقاب كناطلّسو ككلم لاز الو «هيدل ةَوْظُحلاو .هدنع ىَفْلْرلا

 اهيلع كولغ يف اهلك ضرألا ٌراطقأ ىوتست ىتح .رابهنألاو روحُبلا ةدايز نيدئاز

 .حبصلا ءايض َمومُع انَّمَع ام كرون ءايض نم انيلع قرشأ دقف ؛اهيف كرمأ ذافّتو

 .هغولبو ءهيلع لوصحلا :لمألا كرد )١(
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 هلا عج دق تحبصأف :مسنلا لاصتآ انسفنأب لصتآ ام كتفأر مظع نم انيلإ لصوو

 نحإلا انع بهذأو ءاهضغابت لعب بولقلا نيب , فلأو ,اهقارتفا دعب يدايألا كب

 .تعنب ٌدَحَي الو .فصوب كَرْدُي ال يذلا كلضفب .اهنارين دقوت دعب ' كئاسحلاو

 ناك اذإ يعادللو ,ًاقِحَتْسُم حدملل ناك اذإ حودمملل يّبوط :ريشدرأ لاقف

 .ًالهأ ةباجإلل

 ءامسلا ؛ كلملا اهيأ ًاحابص معنأ :لاقف ّيفجلا ثراحلا ىلع تباث نب ناّسح لخد.
 هللاوفا ؟ 29 رذنملا كئواتُي ىَنأ .كؤادف يتدلاوو يدلاوو كؤاطو ضرألاو « كؤاطغ

  هصخش نم ريخ كّلظلو ,هيبأ نم َنَسْحَأ كّمألو .ههجو نم نسحأ كْلاَدَعَل

 : لوقي أشنأ مث .هنيب نم ريخ كلامشلو ,همالك نم غلبأ كتمصلو

 ربكألا ثدحلل كيماسُي رذتنُم ابأ ْنأ تىتّنو

 رذلملا نم ٌرِيَخ َكّمأو ههجو نم ْنَسْحَأ كلاذق

 ا" رتمت الف هيدي ىسْيَك ترتغأ اذإ كيدي ىَريو
 :لاقف ,ةفالخلا ىلو امل زيزعلا دبع نب رمُع ىلع يرسقلا هللا دبع نب دلاخ لخدو

 تنأف هتفّرش نوكت نّمو ءاهتنز دق تنأف هتناز دق ةفالخلا نوكت نم ,نينمؤملا ريمأ اي

 :رعاشلا لاق ابك تنأو .اهتفرش دق

 اَنيز كِهْجَو نسُح ٌرٌّدلل ناك هوجو نسح ناز ٌردلا اذإو

 .ًالوقعم طعُي ملو ًالوقَم مكبحاص ىطغأ : هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع لاقف

 :دادغب هلوخد دنع هل حدامو نومأملا

 لجر هل لاقف , اهلهأ هوجو هاقلتف . دادغب نومأملا لخد :لاق رهاط يبأ نيا ركذ

 .تاوادعلاو تازازحلا ىه :كئاسحلاو نحإلاو .دئاسحلا اهضعب يفو «فئاسحلا » :لوصألا ضعب يف )١(

 . يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا نب رذنملا وه (؟)

 .كشت :يرتمت (")
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 نع كركشو ,«كتمعن يف دازو ,كمّدقَم يف كل هللا كراب ءنينمؤملا ريمأ اي : : مهنم

 اهف امأ كّلثم نياعي نأ تسّيآو « كدعت نم تعبتأو «كلبق نَم تْمَدَقَت  كتّيعر

 هم كلل ل رصدت ذيج نحف وجرت الف ىتب اق اأو :هفرعت الف ىضم

 . كتردقم تَمْرَكو «كبرظن تنسحو . كبارش بّذعو «كبانج انل بِصَخ

 :لوألا لاق امك نينمؤملا ريمأ اي تنأف ءريسألا تككَفو , 29 ربقفلا

 ا" قِلَع هِمّرُجِب ناعل قال  ْطِإو لاونلل لْدَبلا يف تلز ام

 ٍقلحلاو ٍدْيقلا يف ىَرْسَأ كدنع ٌمهنأ ءربلا ىسست ىتح

 :هلثم يف مهضعبو يرسقلا دلاخ نيب

 ام لذبتل كنإ ءريمألا اهيأ :لاقف يرسّقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع لجر لخدو

 . عيمج كيأرو «عيدب كلضفف .لق ام ٌرِثْكُتو ,لّيعآ ام ٌربحتو َّلَج

 !كليلق لقتسأ الو كريثك رثكتسأ ال ترص دقل : لهس نب نسحلل لجر لاقو

 . كريغ ليلق نم رثكأ كليلق نأو «كريثك نم ٌرثكأ كنأل :لاق ؟ كلذ فيكو :لاق

 كرظن نم هطسقب الك تيطعأف تمدق : : هيلع لخد لاول ناوفص نب دلاخ لاقو

كنأك وأ ءدحأ لك نم كنأك ىتح ,كتاّدعو كتالصو « كسلجمو
 ! دحأ نم تسل 

 «نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ ًائيش انيف تثدحأ له :ءارعشلا ضعبل ديشرلا لاقو

 : يلاتعلا لوق نسحتسأ ينكلو .يردق قوف كيف ٌرعشلاو «كردق نود هلك حيدملا

 ريهطتو سيدقتا يحولا يف كادان دقو كيلع يِنْدُي ٌحدام ىسع اذام

 رييامضلا يفخُت اب تاقّطنتسم انس َنأ الإ حداملا تف

 :لجر حدم يف ناوفص نبال

 ,ناسللا يِلرع ,ظافلألا َلْرَج ,قطنملا َميرق :لاقف ًالجر ناوفص نب ٌدلاخ حدم

 .هتيطعأو هتيّوق : ريقفلا تربج )١(

 .بساحمو ذوخأم :قلعو بنذلا :مرجلاو ءريسألا :يناعلا (؟)
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 أنهي ,ًالوُتَق ًاتوُمَص «ةوالّطلا ريثك «لئاهثلا َولُح ,«تاراشإلا َنَسَح ,تاكرحلا ليلق
 يف (9رمزلاب نكي ل . لصفملا قبطيو ىزحملا لقيو ك9 ريّولا يواديو . برجا

 . عبات ريغ ًاعوبتم عهقطنم يف (9رذهلاب الو ع هتءورم

 (© ران هسأر يف ماع هنأك

 :نوراه نب لهسو ديشرلا

 مهللا :لاقف .نومأملا هنبا كحاضُي هدجوف ,ديشرلا ىلع نوراه نب لهس لخد.
 ىلع ًايفوُم همايأ نم موي لك نوكي ىتح «تاكربلا يف هل ْطْسْباو ,تاريخلا نم هدز
 هنسحأ رعشلا نم ىور نم ءلهس اي :ديشرلا هل لاقف .هدغ نع ًارصَقُم .هسمأ
 نأ مار اذإ ءهحضوأو هّحصفأ نايبلا نمو .هّعلبأو هّحصأ ثيدحلا نمو .هدوجأو

 اذه ىلإ ينقبس ينمّدقت ًادحأ تننظ ام ,نينمؤملا ريمأ اي : لهس لاق ؟هزجعُي مل لوقي
 :لوقي ثيح نادمه ىشعأ لب :لاقف .ىنعملا

 ٍسمأَكنم ٌريخمويلا تنأو ريَؤل ينب ريخ سْنأ كثدجو
 سمش دبع ةداس ٌديزت كاذك ًافْعض خلا ديزت ًادغ تنأو

 :نوراه نبا لهسو نومأمل
 ىلع هدنع سانلاو ًاموي هيلع لخدف ,نوراه نب لهس لقثتسا دق نومأملا ناكو

 نوراه نب لهس لبقأ غرف املف ءبهذم لك هيف بَهَذ مالكب نومأللا كتف « مهزانم
 نوبجعتو . نوبجعت الو نومهفتو .نوعت الو نوعمست مكلام :لاقف عمجلا كلذ ىلع

 ونب تلعفو تلاق ام ّلثم ريصقلا مويلا يف لعفيو لوقيل هنإ هللاو امأ ؟نوفصت الو

 فيك نكلو ؛ يمت ينب برعك مهمُجعو . مهمجَعك مكُبَرَع , ليوطلا رهدلا يف ناؤرم
 .لوألا هيأر ىلإ نومأملا هل عجرف :لاق ؟ءادلا فرعي ال نم ءاودلاب رعشي

 . ةيادلا ةحرق ىهو ةريد عمج :ربدلا )1(

 . يذاخلا راثركلا :رذهلا 2( .ةءورم لا ليلق :رمزلا .(؟)

 .رخص اهيخأ ءاثر يف ءاسنخلل تيبلاو «هب ةادهلا ّمأتل ارخص نإو» :هردصو (:)
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 :يكتعلا دايزو جاجحلا

 ىلع ٌدِفولا ىنثأ ايلف ؛ « يكتعلا ورمع نب دايز لقثتسي فسوي نب جاجحلا ناكو

 كفيس جاجحلا ن نإ «نينمؤملا ريمأ اي : دايز لاق ءناورم نب كلملا دبع دنع جاجحلا

 . مال ٌةمول كيف هذخأت ال يذلا كُمداخو ,.شيطَي ال يذلا كّمهسو « "0وُبْدَي ال يذلا

 . هنم هيلإ َّبَحَأ الو فخأ ّدحأ جاجحلا دنع كلذ دعب نكي ملف

 :روصنملا نب حلاص يف ةبيش نبال

 بيبش لاقف ؛ نسحأف ٍرمأ يف مكتف هبا ًاحلاص روصنملا ماقأ : : لاق ينابيّشلا ثادح

 الو .ًاشأج َطَيَرَأ الو «ًاناسل برعأ الو ,ًانايب َنَيِبَأ مويلاك تيأر ام هللات : ةبيش نبا

 نوكي نأ .هاخأ يدهملاو .هابأ ٌروصنملا ناك نمل قحو . ًاقيرط نسحأ الو ءاقير لب

 : ريهز لاق اك

 ")اقحل ُهّلْثِمَف هفيلاكت ىلع اهوأشب َقَحْنَي نإف ُداَرَلا وه
 هاس 6م ع

 اقّبس حلاص نم امّدَق ام لْثمَف لهم نم ناك ام ىلع ُهاقِبْسَي وأ

 : لاق ؟ سانلا تيأر فيك :هل ليقف .ًاموي ةفالخلا راد نم ةبيش نب بيبَش جرخو

 . ًايضار جراخلاو ,ًايجار لخادلا تيأر

 :ةييش نبا يف ءافلخلا ضعبل

 هل دعتسيو مالكلا لمعتسي ةبيش نب بيبش نإ : ءافلخلا ضعبل ليقو
 هترمأ ولف «

 هللا دمحف : ربنملا هدعصف هديب ذخأف ًالوسر رمأف :لاق . حضتفأل ةأجف ربنملا دعصي

 ةعبرأ ًاهابشأ نينمؤملا ريمأل نإ الأ : لاق مث « ةثكع ينلا لع للصو هيلع ىت
 اهنمف :

 رداخلا دسألا امأف ؛رضانلا عيبرلاو .رهابلا رمقلاو .رخازلا رحبلاو 7 5 رداخلا دسألا

 .بيخي :وبني )١(

 .هاوأم يأ هردخ يف مقملا :رداخلا (3) .ىدملاو ,قابسلا :وأشلا (؟)
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 رمقلا امأو ,هءاطعو هدوج هنم هبشأف رخازلا رحبلا امأو .هءاضمو هتلوص هنم هّشأف
 .لزن مث .هءاهبو هنسح هنم هبشأف رضانلا عيبرلا امأو ,هءايضو هرون هنم هبشأف رهابلا

 :ةجاح يذو كلملا دبع نيب

 «نينمؤملا ريمأ اي:لاق . كبتجاحب ملكت : هيلع لخد لجرل ناورم نب كلملا دبع لاق
 يحن ال انإف «كلسر ىلَعَف :لاق .كلذ نم يناعنمي ةفالخلا ٌةبيَمو ةجردلا "ره
 دجأ نكلو , كُحدمأ تسل «نينمؤملا ريمأ اي :لاق . ءاقللا ةيكزت الو ,ةدهاشملا حّدَم
 .تغلبأ دقف َكِبَسَح :لاق .كيف ةمعنلا ىلع هللا

 ريمأ اي هللا كيقبُي :لاقف .كتجاحب ملكت :هل لاقف ءروصنملا ىلع لجر لخدو
 اي هللاو لاق .نيح لك ماقملا اذه ىلع ردقت ال كنإف , كتجاحب ملكت :لاق .نينمؤملا
 كءاطع نإو ؛ كلام منتغأ الو ,«كّلخُي فاخأ الو « كّلجأ رصقتسأ ام «نينمؤملا ريمأ

 :لاق .نّْيش الو ّصقن كيلإ ههجو لَدَب ءيرمآل امو ءنيزل كلاؤَس نإو ء«فرشل
 1 . همركأو هتزئاج نسحأف

 :ينامعلاو نومأملا نيب

 ةليوط ةَوسْنَلَق هيلعو ,نومأملا ىلع ّاهْعلا لخد :لاق يدنسلا نب ميهاربإ ثّدح
 نافُحو 29 رْيَكلا ةميظع ةمارع كيلعو الإ يندشنُت نأ كاّيِإ :هل لاقف «جّذاس فخو
 اي هللاو دق :لاقو هدي لّبقف اند مث .هدشنأف بارعألا يز يف هيلع ادغف :لاق .ناقئار

 تلتقو ءامههوجو تيأرو ءديلولا نب يهاربإو «ديلولا نب ديزي تدشنأ نينمؤملا ريمأ
 تدشنأو ,هتزئاج تذخأو هدي ْتْلَبقو ناورم تدشنأو ؛اههّرئاوج تذخأو .امهيديأ

 ههجو تيأرو ّيدهملا تدشنأو «هتزئاج تذخأو هدي تلّبقو ههجو تيأرو ٌروصنملا
 ةداسلاو ءارمألا ءاربكو ,ءافلخلا هابشأ نم ريثك ىلإ « هتزئاج تذخأو هدي تلبقو

 الو ,ًاهجو َنسحأ الو .ًارظنم ىببأ مهيف تيأر ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو الف «ءاسؤرلا

 .بعتلا ةّدش نم هعباتتو سفنلا عاطقنا :رهبلا )١(

 .عاتجالاو فافتلالا :روكلا 0
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 ىلع ةزئاجلا هل مظعأف :لاق .نينمؤملا ريمأ اي كنم 2" ًةحار ىَدْنَأ الو افك َمَعنأ

 نم ٌعيمج ىنمت ىتح هطسبف ؛هرشبو ههجوب هيلع لبقأو همالك ىلع هل فّعضَأو «هرعش
 ع

 . هماقم اوماق مهنأ هرضح .٠

 :يظرقلا دممو قارعلا دفوو زيزعلا دبع نب رمع

 نم سان زيزعلا دبع نب رمع ىلع مِدَق :لاق ةنييغ نب نايفَس نع يتعلا ثّدح
 :لاقف . اوربكأ اوربكأ :لاقف ءمالكلل "7 شّوحتي مهنم باش ىلإ رظنف «قارعلا لهأ

 نم نيملسملا يف ناكل نسلاب هلك رمألا ناك ولو .نسلاب سيل هنإ «نينمؤملا ريمأ اي
 ل اَنِإ ءنينمؤملا ريمأ اي :لاقف .ماكت .هللا كمحر تقدص :رمع لاقف . كنم نَمأ وه

 امأو ؛ اندالب انيلع تمدقو انلزانم انيلع تلخد دقف ٌةبغرلا امأ ؛ةبهر الو ةبغر كتأن

 رظنف :لاق .ركشلا دفو :لاق ؟متنأ اف :لاق .كرْوَج نم كلْدَعب هللا انتمأ دقف ةبهرلا

 لهج َنَلْعي ال ؛نينمؤملا ريمأ اي :لاقف « للهتي رمع هجو ىلإ يظرقلا بعك نب دمخ
 انأو , اوكلهف سانلا ٌركش مهّرغو ءانثلا مهعدخ ًاسان نإف ؛ كسفنب كتقرعم كب موقلا

 .هردص ىلع هّسأر رمع ىقلأف .مهنم نوكت نأ هللاب كذيعأ
 راذتعالاو لصنتلا

 دري ل «ًابذاك وأ ناك ًاقداص ,ًارذع )7 لصنتُم نم لبقي ملنم :: ِهُيَع ينلا لاق

 . «ضوحلا يلع

 29, فارتقالا مدهي فارتعالا :لاقو .هل بنذ ال نَّمك بنذلاب فرتعملا ٠ :لاقو
 :رعاشلا لاقو

 بندا كلف هل ٌرِفَعت مف كيلإ ًابئات ءاج هبنذ ْنِم ٌورْما ام اذإ
 )١( ءاطعلا نوكي ثيح اهنطاب وأ فكلا :ةحارلا .

 )١( .دعتسيو بهأتي : شّوحتي

 . صّلختملا ءيربتملا : لّصنتملا (؟)

 .بونذلل باستكالا :فارتقالا (5)



 ريذاعملا نإ «رذتعم ريغ كت ٌدرَدَع :لاقف .يدهملا نب مهاربإ ىلإ لجر رذتعاو

 . بذكلا اهبوشي

 ءراذتعالا نع رذعلاب هللا كانغأ دق :لاقف «ىبحي نب رفعج ىلإ لجر رذتعاو

 .نظلا ءوس نع ةينلا نسحب انانغأو

 ةجاح رخأت نم لجر ىلإ رذتعي ىبحي نب رفعج ُتعمس : : يلصوملا م مهاربإ لاقو

 . ةّينلا قداصب كيلإ ٌرذتعأو . ءاضقلا بلاغب كيلإ ّجتحأ : لوقي وهو .هل اهنمض

يف كطلاغُي الو .هسفن نع كّجاحُي ال نم انأ :كولملا ضعبل لجر لاقو
 ,همرج 

 الو «بنذلاب رارقإلاب الإ كفطعتسي الو .كوفع ةهج نم الإ كاضر سمتلي الو

 .ةّلّزلاب فارتعالاب الإ كليمتستي

 : بهو نب نسحلا لاقو

 ريمان يِذ ريغ ْنع اَنّيس ال رداقلا َنِم َرْفعلا َنَمْشَأ ام
 رفاغ نِم َكَرِيَع هل اف يل بْنَد الو ّبْنَذ يل ناك ْنِإ

 رخآلاب لوألا دٌّمْفُي نأ اتتيب يذلا دولاب ٌدوُحأ

 : تايزلا كلملا دبع نب دمح ىلإ بهو نب نسحلا بتكو

 ٌرَذُع يل سيل لئاق نع ايس الو ُهَلُك وفعلا َنَسْحَأ ام َِمْعَج ابأ

 :رخآ لاقو

 ارَجَف وأ لاق ايف كدنع َرَب نإ ًارذتعُم كيتأي نَم ريذاعم ْنبْقا

 ارِتَتْسُم كيصْعي ْنَم َكَّلَجَأ دقو ُهَرِهاظ َكاضْرَأ ْنَم كعاطأ ْدَّقَ
 7 ارصتنال هنم ًاراصتنا دارأ ولو هبحاصل ىضغأ نم نيطيلخلا بخ

 . 9 لذعلا ةعرس لدعلا نم سيل :ءاكحلا تلاقو

 .هل بنذ ال مولم ّبَر :سيق نب فنحألا لاقو

 )١( موللا :لذعلا (؟) .افعو لّمحت :ضغأو بحاصملاو طلاخملا :طيلخلا .
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 :رخآ لاقو

 يل كّدنع َرذُعلا يّطو كنم يب ربل
 يل كدنع ّجتحاف ين كّملع ٌماقو

 :رخآ لاقو

 ُهَبنَذ ٌرذَعلا احم ىناجلا رّدَتْعا اذإ

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ىَسألا ٌةعول اكُبلا لوط نم يريذع

 :رخآ لاقو

 ًالاَظ تلق يذلاك ًائيسُم ينبه
 يِذلل كدنع ٍْفَعلل نكأ مل نإف

 مولت تنأو ًارْذُع ُهل لعل

 ملت مو لّبقت مف كانأ اهف
 مهتم ريغ لذع دهاش ّماقم

 ُْبَْنذُم ٌرذعلا لّبقي ال ِءيِرْما لكو

 ردع ْنِم رذعلا بقي ال نإ َسْيلو

 لضفلا كل نوكي يك ليمج ٌوفعف
 لهأ ُهل تنأف ًالْمأ هبب تيتأ

 .هنم ٌرْذتعي امو كايإ :لوقيو ء.راذتعالا ىري ال نم سانلا نمو .

 .ًاينذ دادزا الإ ٌبنذم رذتعا ام :اولاقو

 :قارولا دومم رعاشلا لاقو

 رَذُعلا َنِم ٌرْيخ رذعلا حارطأ َنإف نّيَبب َسْيل رْذَُعلا ُهْجو ناك اذإ

 :يرهزلا باهش نباو كلملا دبع نيب

 لهأ نم لاجر يف ناورم نب كلملا دبع ىلع تلخد : يرهزلا باهش نبا لاق

 كوبأ ناك دقل :لاقف .هل تبستناف ؟ تنأ نم :يل لاقف ؛ انس مهّتدحأ ينآرف « ةنيدملا

 مل افع اذإ كلثم نإ ,نينمؤملا ريمأ اي : تلقف . ثعشألا نبا ةنتف يف 27 نيَقاَعن كمعو

 .مهنيستمو سانلا نيبلؤم يأ :نيقاّعن )١(



 :لاق .ةنيدملاب : تلق ؟تأشن نيأ :لاقو ,كلذ هبجعأف .ْبَرَتُي مل حفص اذإو ءدّدعي

 .بيؤذ نب ةصيبقو ءراسي نب ناولسو «بّيسملا .نب ديعس :تلق ؟تْبلَط نَم دنع
 نم تفرصنا املف . ءالّدلا هرّدكت ال رحب هنإف «ريبزلا نب ةورغ نم تنأ نيأف :لاق

 .تام ىتح ريبزلا نب َةورُع حرابأ مل هدنع

 :كامسلا نباو نابلس نب دم نيب

 يلام :لاقف ءهنع ًاضرعُم ُهآرف «ىلع نب نايلس نب دم ىلع كاهسلا نبا لخدو

 .يلابأ ال اذإ :لاق .هّيْمرك كنع ينغلب ءيشل كلذ :لاق ؟ّلع بتاعلاك ريمألا ىرأ
 .هلّبقت ل ًالطاب ناك نإو هترْفَغ ًابنذ ناك اذإ هنأل :لاق ؟ملو :لاق

 :هللا دبع نب ريرجو روصنملا نيب

 نينمؤملا ريمأ ّوفع نكلو ءيرذعب تمّلكت بنذ يل ناك ول :لاقف .كتَّجُحب ملكت

 .يتءارب نم لإ ٌبحأ

 :بنذمو يداملا

 نإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هبونذب هعّرقُي لعجف .لجرب يدالا ىموم يتأو
 :لوقأ نكلو ءهنجأ مل ًابنذ يّمْزلُي هب يرارقإو ,كيلع ّدر هب ىنعرقت امم يراذتعا

 رجألا يف ةافاعملا دنع َنَدَهْرَت الف ةحار ةبوقعلا يف وجرت تنك نإف

 :يسرافلا نباو نومأملا نيب

 ُهلَدع نَم لدعلا نإ :نومأملا هل لاقف «نومأملا ىلإ يسرافلا نب كلملا دبعب َيِعس

 اي :لاقف . كلذ فالخب ٌرابخألا ينتتأ مث ءهب فص امب كَفَّصَو ناك دقو .سابعلا وبأ

 امك معن :تلقل كلذك ناك ولو .ّيلع ٌليمحت ينع كغلب يذلا نإ «نينمؤملا ريمأ

 ةعس يف نينمؤملا ريمأ لضف ىلع تلكتآو .قدصلا يف هللا نم يّظحب تذخأف . كغلب

 .تقدص :لاق .هوُفَع



 :هدض ةياكح يف فسوي نباو نومأملا

 ىلوت دق بتاكلا فسوي نب دمحأ ناك :لاق «ءانيعلا وبأ يمشاحلا مساقلا نب دمحم

 بايب. ىفاوو .هيلع يعادلاو هل يكاشلا رثكف « ءماظو اهيف راجف ءةرصملا تاقدص
 ريمأ

 ًاسلجب مه سلجو .نومأملا هلزعف : نييرصبلا ةلج نم الجر نيس ءاهز نينمؤملا

 :لاق نأ همالك نم ظفح امم ناكف « مهترظانمل فسوي نب دحأ ماقأو ًاصاخ

 هللا لوسر ملسل سانلا نم ملس تاقدصلا يلو نم ًادحأ نأ ول ءنينمؤملا ريمأ اي

 اوضَر اهنم اوُطعأ ْنإف تاقّدّصلا يف َكِرِمْلَي نم مهنمو) : : لجو زع هللا لاق . هِيَ

 ٠ . "7 «نوُطَخْنَي ْمُه اذإ اهنم اًوَطْعُي مل ْنِإو

 ,هليبس ىّلخو ءهلاقم لزجتساو .هّياوج َنومألا بجعأف

 : دواد يلأ نب دمحأ هللا دبع وبأ يل لاق :لاق ءانيعلا وبأ يمشاهلا مساقلا نب دم

 «نينمؤملا ريمأ اي: : تلقف ! كصقّنو كبلث يف موق لاز ام : يل لاقف «قثاولا ىلع تلخد

 هللاو ءمظع ٌباذع هل مهنم ريك ىّلوَت يذلاو مثالا نم بّسّتكا ام مهنم ءيرما لكل

 نم عاض الو ءهرصان تنك نّم َلَذ امو ءهئارو نم نينمؤملا ريمأ باقعو «هئازج لو

 .هللا دبع ابأ تلق : ؛لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي مهل تلق اذإف ,هظفاح تنك

 اهلاعن َنُّمَدوُدُخ ُهلإلا لعج ٌرَمْمَم ةَرَع بِيعب ّيلإ ىَعَسو

 هللا دي 8 :لاق !ّىلع اورفاظت ًاموق نإ : دواد يأ نب دحأل تلق : ءانيعلا وبأ لاق

 ٌةئف تِبَلَع ةليلق ةئف : ني مك: لاق ! دحاو انأو ٌددَع مهنإ :تلق 7 4 مهيديأ قوف

 , 9 « هلهأب الإ ءيّسلا كمل قيحي الوإ» :لاق !ًاركَم موقلل نإ :تلق 29 #ًةريثك

 نبا ىري ام :لاقف «بتاكلا فسوي نب دمحأ ثيدحلا اذهب تثّدحف : ءانيعلا وبأ لاق

 .هيلع لزنأ َنآرقلا نأ الإ دواد يبأ

 )١( تن ةروس (؟) .04 ةيآلا ةبوتلا ةروس 0 ١

 م ةيآلا رطاف ةروس (غ) .؟149 ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

"١ 



 :ةعسوت نب راهنو ماسم نب ةبيتق نيب

 نب ديزي دعب ناسارخ َيِلَو ناكو .ماسُم نب ةبيتق ةعسوت نب راهن اجهو :لاق
 :لاقف ءبتلهملا

 ٌحوقفم تاريخلا نم باب لكو اهب ٌديِزَي ذإ ًاضْرَأ ناسارخ تناك
 )7 حوضنم لخلاب ههجو اغأك هب فوطت ًادرق هذعب تلّدُبف

 ؟ يناقلت هجو يأب !كحيو :لاقف ؛همُأ باتكب هيلع لخد مث .هنم برهف هبلطف

 هلصوو هبَّرقف .كيلإ يبونذ نم ٌرثكأ هيلإ يبونُذو ء يّبر هب ىقلأ يذلا هجولاب :لاق

 .هيلإ نسحأو

 :ةلاضف نباو روصنملا

 ماقف ءبهذلا باب دنع سلاج ةلاضف نب جرفلاو ًابكار ًاموي روصنملا لبقأو

 نم ككّعنَم ام :لاقف هب اعدو .ًابضغو ًاظيغ روصنملا طاشتسآف .مقي ملو هيلإ سانلا

 كّلأسيو ؟تلعف مل :ىلاعت هللا ينلأسي نأ تفخ :لاق ؟ ينتيأر نيح سانلا عم مايقلا
 .هجئاوح ىضقو هبّرقو هّبضغ نكسف ِهَِيَم هللا لوسر ههرك دقو ؟ تيضر مل :هنع

 :ُمكأ نباو نومأملا

 . نينمؤملا ريمأ اي :لاق ! يفورعم ركشت ملو يتمعن : ترفك :نومأملا هل لاق هيدي نيب لثُم

 : ًالّثمتم لاقو ّيلإ رظنف ؟ّلع كب هللا معنأ ام بنج يف يركش عقي نيأو
 ناكم ٌرلع ْوأ لام ةرثكل ٌدجام ركشلا نع ىنغتسي ناك ولف

 (9 نالقّتلا اهيأ يل اوركشا لاقف هركشل َدابعلا هللا بدت ل

 .ءاضعألا : صئارفلا (؟) .لولبم :حوضنم )١(

 .سنالاو نجلا :نالقثلا (*)

 ؟



 : ديمح نب مرصأ لاق امك تلق اله :هل لاقف لجرلا ىلإ تفتلا مث

 لفتشُم كيف ءانث لكب يلك لجر ينإ ىتح يدح َتْحَْر
 ا" لوخ يتلّوَخ امل يركش ٌرُحَف معن نم َتلَّوَخ ام ّيِرْكُش تلو

 فارتعالاو فاطعتسالا

 :دواد نباو يدهملا نيب

 ريمأ اي كيبل :لاق .بوقعي اي : :هل لاق «دواد نب بوقعي ىلع يدهملا طخّس امل

 ذعْبَأو « ًاعيضو تنك ذإ كردق نم عفرأ ملأ :لاق . كتدجومل بوركم ةيبلت نينمؤملا

ركشلا نم نيددي اهب كل دجأ مل ام يتمعن نم َكْنبْلأو :ًالماخ تنك ذإ كركذ نم
 ء

 ريمأ اي كملعب كلذ ناك نإ :لاق ؟ كنم كيلإ درو كيلع رهظأ هللا تيأر فيكف

 ٌذئاعف نيغابلا نئافد هتجرختسا امث ناك نإو «بينُم فرتعُم قيدصتف نينمؤملا

 ال ًاصيمق هنم كتسبلأل كل مّدقت امب كم يف ”ُثْيَحلا الول هللاو : لاقف . كلضفب

 ءمرك نينمؤملا ريمأ اي ءافولا :لوقي وهو ىّلوتف « سبخلا ىلإ هب رمأ مث . ارز هيلع ٌدْشَت

 .ريدج اهب تنأو ءمحَر ةّدوملاو

 ىَلعُم لاقف ٠ هيلع ٌدشي ال ًاصيمق هنم كّيسبلأو هلوق ىنعم ءارعشلا تذخأ

 : يئاطلا

 رارزأ دش هيلع ٌميطتسي ام ةّيهاد َقْرَط ماسُحب هتقّوط

 هديب هقوط سم نع هانغأ يدر قوط ماسح اب هتقّوَط

 :لاقو

 ةقنع يف نيكي قوطّرخآ ًاتلصْنُم ماسحلاب هققّرط

 )١( دبعلا :لوخلا . )١( مسقلاب ءافولا مدع :ثنحلا .

 ذر



 :ديشرلا مامأ ديزم نب ديزيل

 :لاق هيدي نيب لثم ايلف هيلع لوخدلاب هل نذأ ديزَم نب ديزي نع ديشرلا يضر الو
 ؛ كنم اضرلا هجوب ةمعنلا لع درو ,كئاقلب ةماركلا ليبس يل لّهس يذلا هلل ٌدمحلا
 لاح يفو '” نيضرلا نينسحملا ءازج كطْخُس لاح يف نينمؤملا ريمأ اي هللا كازجو
 دنع ًاجّرحم تّيثت دمحلا هلو هللا كلعج دقف ؛ نيلوطتملا نيمعنملا َءازج كاضر

 .وفعلاب ًالضفت .عئانصلا دنع فورعملا يقبتستو .معنلاب 2" ًالوطت َنَتْمَتو .بضغلا

 :يدهملا نب مهاربإو نومأملا

 هلاخدإب رمأ ,ةلكش نبا هل لاقي يذلا وهو .يدهملا نب مهاربإب نومأملا رفظ امل
 .ىوقتلل برقأ وفعلاو . صاصقلا يف مكحم رأثلا لو :لاق هيدي نيب لثم ايلف .هيلع
 ىلع ةانألا هب تمجه لمألا يف راذتعآلا هل َدَم نمو ,ةظيفحلا بهذت ةردقلاو ]
 نإو , كمركبف تحفص نإف . كوفع نود بنذ لك هللا لعج دقو ؛ 9 ع فلتلا

 . كقحبف تذخأ

 .هب لع اراشأف .كلتق يف َساّبعلاو قاحسإ ابأ ترواش ينإ :نومأملا لاق

 ٌةداع هيلع ترج املو كلملا رذق مّظع يف كاحصن دق انوكي نأ امأ :لاق
 مث .هللا كدَّوَع ثيح نم الإ رصنلا بلجتست نأ تيبأ كنكلو ؛ العف دقف .ةسايسلا

 . ًايكاب ربعتسا

 .كيكبُي ام :نومأملا هل لاق

 نإو هنإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث .هتفص هذه نَم ىلإ يبنذ ناك ذإ :ًالَذَج :لاق
 امه دعي يلو هوفع يناغلبي هلضفتو نينمؤملا ريمأ حف 2ع يمد كفس غلبي يمرج ناك

 .بألا دعب بألا ٌةمرحو «بنذلاب رارقإلا ةعافش

 .هيف بغري ام هريغ يطعملا :بغرملا )١(
 .برألا ةياهن نع ةدايز (+) .ناسحالل ًاراثكإ :ًالوطت (؟)
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 هيلإ كغلبل ءكتْلَز نع حفصلا غلبُي ام كبسن قح يف نكي مل ول :نومأملا لاق
 . كلّصتت ْفطلو كل 7 نسح

 .اههتتطخت نم هسفن نع هوركملا

 :سابعلا نب قاحسإو نومأملا

 بّلهملا نبا عم كّبالجإ تلفغأ ينبسحَت ال : سابعلا نب قاحسإل نومأملا لاقو

 ا .هرانل كداقيإو هيأرل كدييأتو

 يمرج نم مظعأ هَ هلل لوسر ىلإ شيرق ٌمارجإل هللاو .نينمؤملا ريمأ اي :لاق
 ٌبيرثت ال#» :هتوخإل فسوي لاق امك لاق دقو ,مهماحرأ نم ّسمأ يِمحَرَلو ءكيلإ

 قحأ نينمؤملا ريمأ اي تنأو ''"' «نيمحاّرلا محرَأ وهو مكل ُهللا ٌرْفغي ْمْوَيلا مكيلع ل : يك (0) . تي مس ه5 سس ه نسا مز ا مى.ك دهسا مك

 ش . اهب لثتممو ةنملا هذهل ثراو

 كمالسإ يف مرج كّمرَجو ؛مالسإلا اهنع افع ةيلهاج ٌمارجأ كلت .تاهيه :لاق

 . كتفالخ راد يفو

 ءرفاكلا َنِم َةلَّزلا نارفعو ةرثعلا ةلاقإب قحأ مِلْسُملَل هللاوف ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق

 ةّنجو ْمُكَبر ْنِم ةَرِفْغم ىلإ اوُعراسو» : ىلاعت هللا لوقي .كنيبو ينيب هللا باتك اذه
 ِءاَّرضلاو ءاّرَسلا يف نوُقفنُي نيِذّلا «نيقتملل تّدعأ ضرألاو تاومّسلا اهْضْرَع

 ريمأ اي سانلل يهف "7 4َنينسْحملا بحُي هللاو ساّنلا نَع نيفاعلاو َةْيَعلا نيمظاكلاو

 .فورشملاو فيرشلاو ءرفاكلاو ٌسملا اهيف لخد ةنس نينمؤملا

 نم «9 نيرباغلا نم يران حّدق الف «27 يدانز كب تّيرو . سلجا .تقدص :لاق

 . كلاثمأ كلهأ

 . #١ ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟) .95 ةيآلا فسوي ةروس )١(
 . نيضاملا : نيرياغلا (:)( .اهدقوأ :رانلا ىروأو توقت يأ :يدانز كب تيرو 6
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 هلام ةبتع نب رمع نب ةيواعم نب دم نب ناورم ضبق :لاق هيبأ نع يبتعلا
 .«يناتسبكتعطقأ ينإ ١ كيبأل كمع ةعيطق تدجو دق ينإ :لاقف 7ناسرفلاب

 :لاقف .رماعلا كنم ضباقو "”رماغلا كيلإ ٌمسُم انأو .ًارماع الإ نوكي ال ناتسبلاو

 ام ىلع ًادوهش اوناك اذه انسلجم اودهش ول حلاصلا كفلس نإ .نينمؤملا ريمأ اي

 عفشف مهيلإ يفلس ناسحإ ةأفاكم ّلِ كناسحإب كنولأسي .هتبلط اهف ةاعقشو , هتيعدا

 اندعب نم ُمَرِْي ًاسلجي اذه كّسلجب لعجاو .تابارقلا انم ظفحأو .تاومألا انيف

 . كيبأل كمع نم ةعيطق ال .كل ىنم ًةمعط اهلعجأ نأ الإ .هللاو ال : لاق .هٌركش

 .لعفف .كلذ تلبق دق :لاق

 :ديزي نب دلاخو ةبتع نباو كلملا دبع

 مهزئاوجو نايفس يلأ لآ قازرأ عطقب ناورم نب كلملا دبع رمأ :لاق يبتعلا
 اي :لاقف . ةبتع نب ورمع هيلع لخدف .ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ىلع اهدجو ةدجومل

 قح انيلع كقح عم انلو ءانل ٌحداف هضعبو .بعتُم كقح ىندأ نإ .نينمؤملا ريمأ

 ثيحب انعضو .مهيلإ اهب اورظن يتلا نيعلاب انيلإ رظناف . كفلسل انفلس ماركإب , كيلع

 . كنم ٌمِحَّرلا اًنتعضو

 هسفنب ىفتكي هنأ نظ نم امأف .اهاطعتسا نم ىتيطع قحتسي امنإ : كلملا دبع لاق

 .ةّيطعب هل رمأ مث .هسفن ىلإ ةلكنسف

 هللا ءاطعو . ةطساب هدي قوف هللا دي ؟ ينددهم نامرحلابأ :لاقف ًادلاخ كلذ غلب و

 .ال ذخأ امن رثكأ هسفن نم ىَطْعَأ دقف ًورمع امأف .لوذيم هنود

 :ةدوسملا مامإ ةبتع نباو يلع نب نابلس

 ٌةلود تءاج :لاق ةبتع نب ورمع نع .كرابملا نب قراط انثدح :لاق يبتعلا

 .رفقملا بدجلا :رماغلا )١( .ناهبصأ ىرق نم ةيرق ناسرفلا )١(
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 لئابق نم ةليبق لزنأ ال تلعجف .لاملا قّرفتم لايعلا ريثك نسلا ثيدح انأو ةدوسملا

 تنذأتساف يلع نب َناهلس تيتأ ,متتكُي ال يرمأ تيأر الف .اهيف ترهش الإ برعلا
 !ُهَللا كحلصأ :تلق هيلإ ترص املف ؛ينفرعي ال وهو يل نذأف ,برغملا برق هيلع

 . الاس ىنتددر امإو .ًاناغ ىتلبق امإف ؛كيلع كّلضف ىنلدو «كيلإ ُدالبلا ىنتّظفل

 .ًالاس ًاناغ مكتف دٌعقا ءابحرم :لاقو .ينقّرعف ؛هل تبستناف ؟تنأ نمو :لاق

 نب سانلا ىلوأو ءانعم نهيلإ سانلا ُبرقأ تنأ يتلا َمَرُخلا نإ !هللا كحلصأ :تلق

 هيدي ىلع نابلس دمتعاف :لاق .هيلع فيخ فاخ نمو ءانفْوَجب نفخ دق ءاندعب

 «كمرح رتسيو ,كّمد ُهَللا ْنَقْحي ءىخأ نبا اي :لاق مث ,هيدخ ىلع هعومد تلاسو

 راوج يف لزأ مف .تلعفل كموق عيمج يف كلذ يننكمأ ولو ؛هللا ءاش نإ كلام مسيو

 ش .انمآ ناملس

 امنإ انإف .نينمؤملا ريمأ اي . دعب امأ :نينمؤملا ريمأ سابعلا يلأ ىلإ ناملس بتكو

 مل "7 ةفاد مهنم لإ تفد دقو .مهماحرأ ىلع مهبراحن ملو مهقوقع ىلع ةيمأ ينب انيراح

 ريمأ ىأر نإف . نسحأف كيلإ هللا نسحأ دقو ًاعج اورثكي مو ؛ًاحالس اورهشي

 .لعفيلف ّيلإ هذافنإب ٌرمأيو ًانامأ مهلا بتكي نأ نينمؤملا

 ينب نم هيلإ أجل نم لك يف ,يلع نب ناهلس ىلإ هذفنأو ًاروشنم ًاباتك محل بتكف
 . 9 قاّتألا فهك : ملسم وبأ هيمسي ناكف ةيمأ

 : حلاص سس كلملا دبعو ديشرلا

 ديشرلا تفتلا نأ هسلجم يف ثبلي ماف , ديشرلا ىلع ًاموي حلاص نب كلملا دبع لخد

 5 - يب د *نى ا و و وما - ساو 14
 دارم نم كليلخ نم كريذع ىلتق ديريو هتايح ديرا

 .دلب ىلإ دلب نم لبقت سانلا نم ةعاهجلا :ةفادلا )١(

 .نيبراملا :قاّتألا (؟)
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 ينأكو "حل دق اهيضراعو أ" عمه دق اهبوبؤش ىلإ رظنأ ينأكل هللاو امأ :لاق مث

 ًالهمف ,” مصالَغ الب مجاججو ,مصاعَم الب "9 َمجارَب نع علقأف .عقو دق ديعولاب
 ديلاقم ٌرومألا مكيلإ تقلأو ءردكلا مكل وفصيو ءرْعَولا مكل لهسي هللاو يَ ؛ الهم

 .لجّرلاب طوبل ديلاب طوُبَخ ,ةيهاد لولح لبق كرادتلا كرادتلاف « اهتّمزأ

 . اذف لب :لاق ؟نيئمؤملا ريمأ اي ًاموت مأ تملكت ام 29 ًاَذَقَأ :كلملا دبع لاق

 ناكم رفكلا لعجت الو هللا كاعرتسا ىتلا كّتيعر يفو كمحر يذ يف هللا قتا :لاق

 «ةعاطلا كل تيدأو ةحيصنلا كل تضحم دقف ؛باوثلا عضوم باقعلا الو ءركشلا

 (9 هرواعتت ًاليبس كّودع تكرتو 27 مَلْملَي ينكر نم لقثأب ككلُم يخاوأ تددشو

 شاو ةميمنل باتكلا نإ ؛ هتلصو نأ دعب هعطقت نأ كمر يذ يف هللا هّللاف ,مادقألا

 قيض ماقمو .هتذباك كيف مامت ليل مكف , مدلا يف  غليو ,محللا شهنُي ني ؛ غاب يغبو

 : بالك ينب رخأ رعاشلا ل لاق اك تنكو  هتجّرف

 لَحزو يماقم لثم نع لز ُهلاََيق وأ ثايفلا ٌموقي ول

 .يدائز كب تيرَو لاقو ءهب بحرو هنع يضرف

 :حلاص نب كلملا دبعو ديشرلا

 ًاردغو .ةمعنلاب ًارفكأ :لاقف حلاص نب كلملا دبع ىلإ ًاموي ديشرلا تفتلاو

 ؟ مامإلاب

 .طقس : عمهو ءرطملا نم ةعفدلا : بوبؤشلا 10(

 .قربلاب بوحصملا باحسلا :ضراعلا )١(
 . عباصألا لصافم : مجاربلا عز

 .قلحلا يف ءيتانلا عضوملا يهو موقلحلا سأر يهو .ةمصلغ عمجج :مصالغلا (4)

 . درفلا :ذفلا (6)

 .ثالث وأ نيتليل ىلع فئاطلا نم لبج :ماملي (1)
 .هسودت :هرواعتت (17)

 .هنم برش يأ ءءانإلا نم بلكلا غلو :غلي (4)
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 ريمأ اي كلذ امو ؛مقنلا بالجتسا يف تيعسو ءمدنلا ءابعأب اذإ تؤُي دقل :لاق

 كنإ «نينمؤملا ٍريمأ اي «ةبارقلا قحو « ةيالولا ٍعدقب كيف ينسفان غاب ُيعَب الإ «نينمؤملا

 ءادأو ةعاطلا ضْرْف اهيلع كل « هتيعر ىلع هئيمأو عهتمأ يف مدل هلوسرو هللا ةفيلخ

 .اهمكح يف لدعلاو .اهثداح يف َتّيثتلا كيلع الو ؛ ةحيصنلا

 يل هللا ظّمحي ثيحب كنانج نم لع ٌمفرتو .كناسل نم يل عّضَت :نوراه هل لاقف

 .كلعفب ينربخي كّبتاك ةماق اذه !كيلع

 ؟ةمايق اي ًاقحأ :كلملا دبع لاقف

 .هب ردغلاو نينمؤملا ريمأ 20 َلَتَخ تدرأ دقل معن :لاق

 ؟يهجو يف '"' ينتهب نم يفلخ نم لع بذكي ال فيك :كلملا دبع لاقف
 .كيلع دهاش كنبا اذه : ديشرلا لاق

 نإو ءروذعمف ًارومأم ناك نإف ؛قاع وأ رومأم نيب وه ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق

 .رثكأ هقوقع نم فاخأ اف ًاقاغ ناك

 !ثغرَبُتو «معن :لاق ؟ةّقّرلاب نوُقِنَأ :هيلع ًالتُْم ناكو ًاموي ديشرلا هل لاقو

 يف لع تددرف ةلأسم نع كتلأس نأ ىلع كلَّمَح ام !ةلعافلا نب اي :لاق

 - .نيمألا هقلطأ ىتح هسبح يف لزي ملف ؛سبحلا ىلإ هب رمأو ؟نيتلأسم
 :نجسلا نم هجورخ دعب حلاص نب كلملا دبعل

 علخلا جارخإ دعب لوقي حلاص نب كلملا دبع تعمس : لاق يدنسلا نب ميهاربإ

 الو طم ام يشل كلما نإ هللاو :لاقف .هب هّلعفو ديشرلا ركذو ءسبحلا نم هل

 7 5 رودخلا ىلإ ,ءاملا نم عرسأ يل ناكل هتدرأ ولو ؛ هدرأ الو هل تّبصت الو هنن

 «فرعأ مل امع لوئسمو « ٍنجأ مل امب ذوخأل ينإو ؛' 0 جفرعلا سبي ىلإ رانلا نمو

 ءْتَدُم اذإ اهلانت ادي يل ىأرو « ًاريطخ ةفالخللو ,29 ًائيمَق ِكّلُملل ينآر نيح نكلو

 .ناليسلاو بّتصتلا :رودحلا (") .بذكلاو ءارتفالا :تهبلا (؟)

 .قيلخلا ريدجلا :نيمقلا (0) .لاعتشالا عيرس تابن :جفرعلا 5(

 حا



 ٍنجأ مل تنك نإو - اههاعَفب اهقحتستو .اهاصخل لّمكت ًاسفنو .تطسُب اذإ اهغلبتو

 يف اهيلإ ترشأ الو ءرسلا يف اهل َّحّشرتأ ملو .لاعفلا كلت عنطصأ ملو ,لاصخلا كلت

 ِبَغْرَت نأ فاخو ؛كوّلملا لْيَم ليمتو ؛ةهلاولا ةدلاولا نينح ّيلِإ نحت اهآرو - رهجلا

 دهَجو .اهبلط يف رهَّس نم باقع ينبقاع ,عزنم بصخأ ىلإ عزنتو ءبْعرَم ريخ ىلإ
 سيلف . يب قيلتو اهب قيِلُأو يل حلصتو اهل حلصأ يفأ ينبسَح امنإ ناك نإف ءاهساقلا يف
 ال هنأ معز نإو ؛هنع يسفن طحأف هل تلواطت الو ,هنم بوتأف هتينج بنذب كلذ

 امكف ؛ مزحلاو ماحلاو ملعلا ّدَح نم هل جّرخأ نأ الإ .هباذع نم ةاجن الو هباقعل فرص

 . ًالهاج نوكي نأ لقاعلا عيطتسي ال كلذك .ًاحلصُم نوكي نأ ٌعايضملا عيطتسي ال

 هيلع ءاوسو ءينسو يبسن ىلع ينبقاع مأ .يملحو يملع ىلع يبقاعأ هيلع ءاوسو
 ,ريكفتلا نع هتلجعأل اهّندرأ ولو .يل سانلا ةبحم ىلع ينبقاع وأ يلامج ىلع ينبقاع

 .ريسيلا الإ بطخلا نم اهيف ناك املو ءريبدتلا نع هتلغشو

 ظ :ءاجر ىلع ةفيلخلا بضغ هغلب نيح مسم نبا
 نينمؤملا ريمأ نإ :هل ليق ىتح ءلَس نب دعس رياسأ تنك :لاق يدنّسلا نب ميهاربإ

 ليقف ءعزجو كلذب عاتراف .هلام ذخأب رمأو كاّحضلا يبأ نب ءاجر ىلع بضغ دق
 ٌّبَسَن ٌةمعتلا .ىلب :لاقف .ًاببَس الو ًابسن ايكنيب هللا لعج ام هللاوف ؟ هنم كعوري ام :هل
 .ءايلوألا نيب دّكؤم ْببس ةعاطلاو ءاهلهأ نيب

 نإ .ريمألا اهيأ :هيدي نيب لّثَم امل لاقف : هيلع دَّجَو لجر ىلإ كولملا ضعب ثعبو

 الف .ءىبسُملل زواجتلاو .بنذملل وفعلا قلُخ امنإو ؛هنم هللاب ذعتساف ناطيش بضغلا

 .هليبس قلطأو هنع افعف .كوفعو كملح نم ةّيعرلا عسو اع قضت

 ءريمألا هللا حلصأ :لاق . رمألا ضعب ىلع زلجم ابأ مسُم نب ةبيتق مهتا امو
 .كنع انوفع دق :لاق !ةيفاعلا لأسأ .برلا رفغتسأو

 يذلاب كلأسأ :لاق هيدي نيب لثم الف ,هتبوقع دارأ لجر يف كولملا ضعب لسرأو مب ©
“٠ 



 الإ ,يباقع ىلع كنم ٌردقأ كباقع ىلع وهو ؛كيدي نيب ىنم ٌلذأ هيدي نيب تنأ

 . يمرج نم هيلإ ٌبحأ يقءاربو , يمقَّس نم هيلإ بحأ ىئرُب نَم رظن يرمأ يف ترظن

 «نينمؤملا ريمأ اي : هيلع دَّجَو نيح كلملا دبع نب ناملسل هللا دبع نب دلاخ لاقو

 فعت نإف ؛بنذلاب نوُرقُم نحنو ةبوقعلا نع لجت تنأو ؛ةظيفحلا بهذُت ةردّقلا نإ

 .انأ كلذ لهأف ينبقاعُت نإو ءتنأ كلذ ُلهأف ينع

 ريمأ اي هللا كدشنأ :هل لاقف «عابنز نب حور ةبوقعب نايفس يلأ نب ةيواعم رمأو

 ةريرم ينم ضقنت وأ ءاهتعفر تنأ ًةسيسخ ينم عضت الأ نينمؤملا
 وأ 220 اهتمربأ تنأ

 لاقف . يلهجو يئطخ ىلع كحفصو كُّملح ىتأ آلإ «29هتْمَقو تنأ اودع يب تمشُت
 موا

 .هرَسي ًارمأ هللا دارأ اذإ ءهنع اَّلَخ :ةيواعم

 «ءيش نع هلأسيل هب اعد مث ءهَحرَّطاَو هافجف لجر ىلع ناورم نب كلملا دبع دجو

 :لاقف ؟تللتعآ ىتم ْذُم :هل لاقف ؛ًالحان ًايحاش هآرف

 ريمألا ينافج ذإ يسفن توفج ينّتكلو ٌمَقُس ىنّشمام

 .هسفن ىلإ هداعأف .نينمؤملا ريمأ ىنع ىضري ىتح اهنع ىضرأ الأ تيلآو

 ينذ :لوقي وهو ًارساح ًايفاح هيلإ لبقأف «مزاح نب ٍمعْنل لهس نب ٌنسحلا دعقو

 ال لجرلا اهيأ كلّسر ىلع : نسحلا هل لاقف . ضرألا نم مظعأ يبنذ  ءامسلا نم مظعأ

 « عضوم اههنيب بنذلل سيلو «ةبوت كل تئّدَحو ؛ةعاط كل تمدقت دق , كيلع سأب

 .وفعلا يف نيئمؤملا ريمأ وفع نم مظعأب بونذلا يف كّينذ اف ًاعضوم دَجَو نئلو

 :بنذأ يمشاهو نومأملا

 نم «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هيف هبتاعف ,نومأملا ىلإ ًابنذ مثاه ينب نم ُلجر َبنذأ

 .يتلَز قوف هل رفتغا «يتبارق لثمب 9 َتَمو ,يتمرُح بوث َسبلو «يتلاد لثم لمَح

 .لبحلا ةقاط :ةريرملاو .اهتلتفو اهتدقع :اهتمربا )١(

 .لصتا تم (*) .هتفقوأو هتفرصو هترهق :هتمقو (؟)'

 ١؟



 .هنع حفصو .يمع نب اي تقدص .:لاق

 تطاحأ دق يتلز تناك نإو ينإ :هل لاقف بنذ نم نومأملا ىلإ لجر رذتعاو
 .اهيلع فوقوم كّمركو .اهب طيحم كلضف نإف يتمرحب

 :لاقف يناوغلا عيرص هذخأ

 .الوُمألا كّوفع ينذب طحأف يمرحب طاحأ دق ينذ ناك نإ

 :ةريبه نبا ديزيو روصنملا

 :لاقف ,هنامأ بتك امدعب روصنملا فعج يبأ ىلع ةريبه نب رمع نب ديزي لخدو
 ءاهتوالح سانلا اوقيذأف .ةديدج مكتلودو ركب مكترامإ ْنِإ .نينمؤملا ريمأ اي
 امو , مكتب مهسفنأ ىلإ عرستو , مكتعاط مهبولق ىلع فخت « اهترارم مهوبنجو
 لتقب رمأي نم لك نم ًابجع :رفعج وبأ لاق ماق املف .ةوعدلا هذه اتطبتسم تلز

 .ًاردغ كلذ دعب هلتق مث !اذه

 :ىلع نب هللا دبع ةميزه دعب روصنملا

 دفو روصنملا ىلع مدق , ماشلا نم ىلع نب هللا دبع مزهنا امل :لاق يدع نب مثيلا

 ةاهام دفو انسل انإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ثراحلا ماق مث .هدنع اوملكتف .مهنم

 انع ُفعت نإو انمزجأ دقف انُيقاعت نإف .نورذتعُم انم فلس اممو ,نوفرتعم انمدق
 .انم ءاسأ نم ىلإ تنسحأ املاطف

 . ةطوغلاب هيلع هعايض درب رماو ! مهبيطخ اذه : يسرحلل روصنملا لاقف نإ ا - ل 0 200 ساس 5

 : مصتعملا يدي نيب ليمج نب ميمتل

 اع هلهذأ الو كلذ هلغَش اف توملا هب لزن ًالجر انيأر ام : داوُد يبأ نب دمحأ لاق
 ىفوأو ؛ تارفلا ءيطاش ىلع بلغت ناك هنإف ؛ ليمج نب مت الإ .هلعفي نأ بحي ناك

 نصرا



 «هيلع لخدو .ةماعلل سلجي نيح بكوملا موي يف مصتعم ا نينمؤملا ريمأ باب لوسرلا هب

 اهيلإ رظني ليمج نب يمت لعجف ءارضْحأف ,فيسلاو عّطنلاب اعد هيدي نيب لّثَم املف

 ىأرو ءاهسو امسج ناكو .هبوصُيو هيف رظنلا عصي مصتعملا لعج لعجو «ًائيش لوقي الو

 ٌرذع كل ناك نإ ءميمت اي :لاقف .هرظنم نم هناسلو هنانج نيأ رظنيل هقطنتسي نأ

 .اهب لدأف ةجح وأ هب تأف

 ءيش لك نسحأ يذلا هلل دمحلا :لوقأ ينإف نينمؤملا ريمأ يل نذأ دق ذإ امأ :لاقف

 ريمأ اي .نيهَم ٍءام نم ةلالّس نم هّلسن لعج مث ءنيط نم ناسنإلا قلخ أدبو .هقلخ
 ربكو ةريرجلا تمّظَع دقلو «ةدئفألا عدّصَتو .ةنسلالا سرخُت بونذلا نإ «نينمؤملا

 كنم اههُيرقأ نوكي نأ وجرأو ,كّماقتنآ وأ كوفع الإ قبي مو .نظلا ءاسو « بنذلا

 :لوقي أشنأ مث مث . كقئالخب امههبشأو ,كنانتمآب اهالوأ كيلإ امهعرسأو

 تئقلتأ اَعيَح نم ينظحالُي ًانماك عطنلاو فينسلا نيب توما ىرأ

 تلفُي هللا ىضَق امم ءيرما ّيأو يلتاق ٌمويلا كتأ ينظ ربكأو

 (7)تَّلصَم هينيع نيب ايانملا فيسو ةجحو رذعب يِلَدُي يذلا اذ نمو

 تكسأو هيف ُفيسلا لع لَسُي فقؤم َبلْعَت نب سؤألا ىلع زعي
 تقوم :يش توملا نأ ُمْعأل يننإو تومأ نأ نم يعْرَج امو

 تتقفتت ةرسح نم ٌمُهُداِبكأو ماكل د همم ينل نك

 اوتوصو .ةوجولا .كلتاوشمح دقو ! ىَمَنَأ نيح نيح مهارأ ينأك

 اونوم ٠ تم نإو مهنع ىدّرلا ُدوُدَأ ةطبغب نيضفاخ اوشاع تشع نإف

 تّمشيو ٌّرَسُي نالَذَج ّرخآو ُهَحوُي هللا ُدِعِبُي ال لئاق مكف

 دقف .بهذا .لَّدَعلا فيسلا قبسي نأ ميت اي هللاو داك :لاقو مصتعملا مسبتف :لاق

 . ةيبصلل كتكرتو «2ةوبصلا كل ترفغ

 .روهشمو لولسم :تلصم )١(

 .شيطلاو لهجلا :ةوبصلا (؟)

 كرا



 ا :هنبا لتق دعب هللا ديبع وبأو يدهم ا

 يف ناك ول هنإ :هنبا لتق امل هللا دبع يأل لاق يدهملا نينمؤملا ريمأ نأ يكحو
 زواجت ام ,كدلو نع حفصلا هب بجي ءافو ,كتعاط نم هانفّرعت امو كتمدخ حلاص

 ديبع وبأ لاق .هبرب رفكو هيبقع ىلع "7”صكن هنكلو ؛هريغ ىلإ هب كلذ نينمؤملا ريمأ
 مدح نحنو .كطخّسو كاضرب لوصوم اهيلع انُطْخُسو انسفنأ نع اناضر :هللا

 . ربصنف ةءاسإلا ىلع انبقاعُتو ءركشّتف ناسحالا ىلع انبيثُت « كتمعن

 :دم نبا رفعجو روصنملا

 يلع :بجاحلا عيبرلل لاقف «ةنيدملاب رم روصنملا جح امل :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 فشك الف ءرضحف هيلع ّحلأ مث هب "7لطُمَف .هلتقأ مل نإ ُهللا ينلتق , دم نب رفعجب

 ملس ال :لاقف ءمّلسو بّرقت مث ,هيتفشب رفعج سمه ,هيدي نيب لّثَمو هنيبو هنيب رتسلا
 اي :لاق . كلتقأ مل نإ هللا ينلتق ؟ يكلُم يف لئاوغلا لع لمعت .هللا ودلع اي كيلع هللا

 يلتبا بويأ نإو ,ركّشف يِطْعَأ .هيلعو دم ىلع هللا لص ناملس َّنِإ ,نينمؤملا ريمأ

 سكنف . . مهب ىّسأت نم قحأو .مهنم ثرإ ىلع تنأو ٍءرَفَغَف مظ فسوي نإو ءربَصَف

 تنأف هللا دبع ابأ ّيلإ :لاقف هسأر عفر مث .فقاو رفعجو .ايلم هسأر رفعج وبأ

 هحفاص مث .29ةلئاغلا ليلقلا ,ةيحانلا ٌيلسلا )ةجشاولا ٍمحَّرلا وذو «ةبارقلا ُبيرقلا

 هيلع لبقأو ,.هضعب نع هل فرحناو هشارف ىلع هعم هسلجأو «هلامثشب هقناعو ,هنيميب

 .هنذإو هتزئاجو هتوسك هللا دبع يبأل لّجع « عيبر اي :لاق مث .هلئاسيو هثداحُي ههجوب

 الإ عيبر اي.انارأ ام :لاقف ءهبوثب تكسمأ هنيبو ينيب رتسلا لاح املف : عيبرلا لاق

 . كتجاح لس .ءرسيأ هذه :لاقف .هنم ال ينم هذه ! كيِلَع ال : تلقف .انسبح دقو

 َتْمَصَه تلخد ْذِإ كتيأرو ,كيلع يرادأو كنع عفدأ ثالث ذنم ينإ :هل تلقف

 .روضحلا نع هفلختل بابسألا تفلتخا يأ :هب لطم (؟١)
 .ةكبتشملا ةلصتملا ةبارقلا :ةجشاولا ()
 .دقحلاو دانعلاو ّرشلا : ةلئاغلا (:)

 ع



 بحأف ءهنع يل ىتغ الو ناطلس مداخ انأو «كنع ىلجنا رمألا تيأر مث مث « كيتفشب

 ينفنكاو «مانت ال يتلا كنيعب .ينسرحا مهللا : تلق ءمعن :لاق .هينملعت نأ كنم

 كل لق لع اهتمعنأ ةمعن نم مكف ,يئاجر تنأو ُكِلْهَأ الو ,ماَرُي ال يذلا كظفحب

 ,ينلذخت ملف يربص اهدنع للق اهب تيلتبا ةّيلب نم مو ينمرْحَت مف يركش اهدنع

 ىلصو ءريدق ءيش لك ىلع كنإف مرش نم كريخب ٌذيعتسأو ءهرخت يف "”أاردأ كب
 - .«مّلسو هلآو دم انديس ىلع هللا

 :دشار نب ديزيو كلملا دبع نب نابلس

 نب ناولس علخ ىلإ اعد نميف ناكو «ًابيطخ دشار نب ديزي ماق امل :لاق ينئادملا

 ةفالخلا تضفأ اماف .هناسل عطق ناملس رذنف . ديلولا نب زيزعلا دبعل ةعيبلاو كلملا دبع

 ا 6 ءاركتل طاصلا فرط ىلع سلجف « دشار نب ديزي هيلع لخد ؛هيلإ

 نمو : لاق ءرفغف ردقو ءَرَكَشف يطغأو ءربصق لب : ل هلع هللا ينك نك ,نينمؤملا

 .هنع افعف . دشار نب ديزي : :لاق ؟تنأ

 , ش :هسبح لجرو ديشرلا

 كميعن نم يضمي موي لك نإ :هيلإ بتك ةسبح لاط املف ء الجر ديشرلا سبح

 .هقلطأف هلل مكحلاو بيرق دمألاو .ةلثم يسؤب نم يضمي

 :بذعي ناقهدو يرسقلا دسأ

 , جارختسالا رود نم رادب « ناسارخ يلاو وهو يرسَقلا هللا دبع نب دسأ رمو

 مسقت مهاردب مه رمأف هنودجتسي نيكاسم ٍلسأ لوحو « هسبح يف بع '"' ناقهدو

 نم قتاو هللا لإ رصالاةل ل رفح دس اي .مولظملا ةوعدل جرفنت تاومسلا

 .ملقالا سيئر وأ ءرجاتلا :ناقهدلا (؟) .زرتحاو ىقتا :اردأ )١(

>30 



 نم ثايغلا ءاطبإب َرتغي الف ءمخو هعرصم ملظلا نإ .هللا ىلإ لاهتبالا الإ هل 2" ةنُج ال

 - فكلاب دسأ رمأف.ًامثإ اودادزيل موقل ىَلمُأ دقو ءباجأ ٍبيجُي نأ ءاش ىتم رصان

 . ةلع

 :هتصاخ نم. لجرو نومأملا

 ,ةمرُخلا يدق نإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءهتصاخ نم لجر ىلع نومأملا بتَع
 .هنع يضرو .تقدص :لاقف .ةءاسإلا نم اهنيب ام ناوُحْمَي ةبوتلا ثيدحو

 :هخبطم بحاصو سراف كولم نم كلم

 بحاص هل ناكو .ةمقّتلا ديدش ةكلمملا يظع سراف كولم نم كلم ناكو

 هيدي ىلع ماعطلا نم ةطقن تطقس خبطملا بحاص هماعط هيلإ برق [لف ,خبطم
 لاقف .هيدي ىلع ةفحصلا أفكف ,هُلتاق هنأ خبطملا بحاص ملعو ؛ههجو كلملا اه ىوزف

 اف ,.كُدي اهب تأطخأ ةطقنلا طوقس نأ تملع دق :هل لاق هاتأ |ملف .هب ّلع : كلملا

 يف يتمرُح ميدقو ينس يف ىلثم لتقُي نأ كلملل تيبحتسا :لاق ؟ ةيناثلا يف كرذع

 فطل ناك نئل :كلملا هل لاقف ,ىلتق هب نسُحيل يبنذ مظعأ نأ تدرأف .ةطقُن

 .هوّلَخو ةدلج ةئام هودلجا ,ةبوقعلا نم كيجنمب وه ام لتقلا نم كيجنُي راذتعالا

 :كلملا دبع نب. دممو نومأملا

 , مهعايض ضبق نيح نومأملا ىلع حلاص نب كلملا دبع نب دم لخد :لاق ينابيشلا
 ليلسو «كتلود بيبر ,كيدي نيب كلملا دبع نب دم ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 هللا حنمتسن :لاق معن :لاق ؟ مالكلا يف نذأتأ ؛ كتحود ناصغأ نم نصغو ؛ كتمعن

 نم كرمع يف ديزي نأ هلأسنو ؛ كئاقبب اناصقأو اناندأ ةياعرو «انايندو انئيد ةطايح

 ذئاعلا ماقَم اذه .انراصيأو انعامسأب ىذألا كّيقيو ءانراثآ نم كرثأ يفو « انرامعأ

 ,هتجاح يف ملكت مث .كِلدَعو كتمحر ىلإ ريقفلا «كّلظو كفنك ىلإ براحلا ,كلضفب
 ْ . اهاضقف

 . يماحلاو عردلا :ةنجلا )0(

 اناحا



 :جاجحلاو بويأ نب ديبع

 : هيلإ بتكو هنم برهف ءاهانج ةيانجل جاجحلا هبلطي ناكو , بويأ نب ديبُع لاقو

 ةقيقح لس وأ مونلا معط ينقذأ
0 

 ...تحبصأف ٌراطتساف يداؤف َتَعَلَخ

 نيحأ ىنعملا اذه يف لحأ لقي مو

 ٍينتمُل كنأ َنْغّللا تيبأ : يناتأ

 ةليئض ينترواس ينأك تبف

 هتكرتو ءيرُْما بن ينَْلَكأ

 يكردُم وه يذلا ليللاك كنإف

 ْ :ًاضيأ هيف لاقو

 ُهَمْلَت الًاخأ قئتسب تسلو

 هَتَْلَظ دبعف ًامولظم ُكأ ْنِإف
 ةبير كيفنل ْكّرَنَأ مف ْتْفَلَح
 ةيانج يع تغلب دف دق تنك نثل

 ةروس كاطعأ هللا نأ َرَت ملأ

 ٌبكاوك كولملاو ُسمش كنإف

 : ةيرثطلا نبا لاقو

 ُهَتْمِلَع ًائيرب اَمإ اَءَرْما ينهف

 (0اَيئانَّب لّصفف تماق ْنإف ىَلع

 (”اًيمارت ٌرافقلا ديبلا هب ىّمارت

 :رذنملا نب نامعنلل ينايبذلا ةغبانلا لوق :

 عِماسملا اهنم َكَتْسَت يتلا كلتو
 00 عقان مسا اهباينأ نم قرا نم

 0 عتار وهو ةريغ ىّوكُي ٌرعلا يذك
 عساو كنع ىأتنملا نأ تلخ نإو

 اه ؟ْبَّزهملا لاجرلا يأ ْتَعَش ىلع

 بتعُي كلثمف بْنَع اذ كت نإو

 ذم ءرملل هللا ءارو سيلو

 بذكأو شغأ ىئاولا كُْعلْبمَل

 0 ُبذبذتي اهّنود ِكَلَم لك ىرت
 بكوك نيهنم دْبَي ل تعلط اذإ

 اَبتعَأو هنم بات ًائيسُم امإو

 .تتبث :تماق )١(

 .فوخلا نم علخناو عله :راطتسا (؟)
 ضيبو دوس طقنب ةطقنملا يهو ءاشقر عمج :شقرلا .محللا ةقيقدلا ةّيحلا :ةليئضلاو .ينتبئاو :ينترواس ()

 ْ 1 ْ .نماكو عمتج : عقانو

 .برجلا :رعلا (4)

 .بويع نم هيف ام ىلع هيقبتست ال :ثعش ث .ىلع هّملت ال (0)

 .برطضي :بذبذتيو «ةيلاعلا ةلزنملا :ةروسلا (1)

 ا



 ابَّبَطَت هدَجَي ْمَل اًملف ًابيبط هئادل مَغَبَت ٍءاد يذك تنكو

 : دنه : نب ورمعل يدبعلا قّرمملا لاقو

 () قّرحم نباو ٍنزم ءام نبا كيلإ اهتيضو َلَحُي ام ودغتو حور

 يقرشُم يقيرب .مارجإ ريغ ىلع اننْرُم نبا نإ َنْعلَلا تْيَبأ ًافَحأ
 قرأ الو يكرذأف ّآلإو 2لكآ َريخ نكف ًالوكأم تنك نإف
 ٍقَّحَلُي ال لطاب نم ْعضت اهمو لقت لُقَت اهم سانلا ٌديِمَع تنأف

 .رادلا موي بلاط يبأ نب يلع ىلإ هباتك يف نافع نب ناهثع تايبألا هذهب لثمتو

  :لكوتملا فطعتسي تايزلا نبال

 ,لكوتملا سبح يف. وهو توملاب سحأ امل .تايزلا كلملا دبع نب دم بتكو
 : اهيف .لكوتملا ىلإ ةعقرب

 مولا يف نيعلا كيرث ام لاك موي ىلإ موي نمف ليبسلا يه
 موق ىلإ موق نم لق اينذ لود اَنإ اه يور نّلجغت ال

 يم ع 5

 ..ًاعيم هودجوف .هقالطإب رمأ اهأرقو لكوتملا ىلإ تلصو املف

 اي : : لجر ةبوقع دارأ دقو ءروصنملل ةبتع نب ورمع نب ةيواعم نب ورمع لاقو

 ءفصنملا تح زواج دق لضفتملاو « لضف زواجتلاو .لدع ماقتنالا نإ ,نينمؤملا ريمأ

 ل 3 0” 6 ١ . تاجردلا عفرأ غلبي نأ نود نيبيصنلا 22 سكوأ هسفنل يضري نأ نينمؤملا ريمأ ذيعت نحنو

 لاقف ..مالك . مارهش مهل لاقي هداوق نم دئاقو ةوعدلا بحاص ماسم يبأ نيب ىرج

 .صقنألا :سكوألا 00 .بتقلل ناطبلا ةلزنمب :جدوهلل نيضولا )1١(
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 لّصنتيو عرضتي لعجف ءهنم ناك ام ىلع مدن مث , ظّلغلا ضعب اهيف ٌةملك ُهدئاق هل

 «ناطيش بضقلا امنإ ءأطخأ مهوو قبس ٌناسل ؛ كيلع ال :ملسُم وبأ هل لاقف . هيلإ

 هيف كتكراش دقفف ًادمعتم بنذلل تنك نإف «كنع يلاتحا لوطل لع كنج امنإو

 هللا حلصأ :لاقف .لاح لك ىلع انوفع دقو ,كعسي رذعلا نإف ًابولغم تنك نإو

 حدي ال بنذلا مع َنإف :لاق . لجأ :لاق . ًارورغ نوكي ال كلثم وفع نإ  ريمألا

 «تنسحأف تأسأ كنإ ! كل ًابجع : : ماسم وبأ هل لاقف .راذتعألا يف حلأو . نكسي يبلق

 . ءيسأ تنسحأ الف

 :هنع يضر دقو فلد وبأو نرمأملا

 الخ دقو هل لاقف «هلاقأ م مث هيلع بتَغ ناك دقو ,نومأملا ىلع فلد وبأ لخد

 ام كل رفَغو نينمؤملا ريمأ كنع يضر دقو لوقت نأ تيسَع امو «فلد ابأ لق ؛ هسلجب

 .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟تلعف

 ٌرُطَقَي ةشاشنلا ةام نم كهجوو  يسلجَم رشبلاب كنم ينذَت يلايل

 رظنت رهدلا فلاس يف اهب لإ َةَرَم تنك يتلا نيْعلاب ّيِل ْنمف

 ىلإ هل داع مث .ةعاطلا ىلع كُنابقإو .ةحصانملا ىلا كُّءوجر اهب كل :نومأملا لاق

 .هيلع ناك ام

 :فلد يبأو نومأملا نيب

 :لوقت يذلا تنأ :ًاموي نومأملا هل لاقو

 اقارعلا وتشأو لابجلا فيصأ .لاعقلا ٌيورسك ُْوُرْملا يتإ

 امنإ نينمؤملا ريمأ اي هل لاق !ةمرُح بجاو تيضق الو ؛ ةعاطقحل تمّدَق كارأ ام

 . كل بجي ام ضعب الإ كتعاط يف يمد ٌةقاره امو «كّمدخ اهيف نحنو كتمعن يه

 :ةلبج نبا كيف لوقي يذلا تنأ :لاقف .نومأملا ىلع فلد وبأ لخدو

 'هرضتحمو هيداسب: ند فئلُد وبأ ايندلا انإ

 نيا



 هرثأ ىلع ايندلا تّلو يفلُذد وبأ ىَلو اذإف

 ينكلو ؛ 20 دجتسم قلمو ءرعاش بذكو ءروز ةداهش .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
 :هيخأ نبأ هيف لوقي يذلا

 ْمِساق ٌُسانلا الو ايندلاب ٌحّركْلا اف ىنغلا بلط يف ضرألا ُبوجأ ينيرذ
 .هللا دبع نب مساق همسا ناكو .فلد يلأ لزنم : خركلا

 ةدئاز نب نعمو روصنملا

 نميلا لهأ كمْلظ نم كنع ليق ام نظأ ام :ةدئاز نب نعمل روصنملا لاقو
 كنأ كنع ينغلب :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كلذ فيك :لاق ؟اقح الإ مهيلع كفاستعاو
 وهو ,تيبلا هدشنأو .رانيد فلأ هلاق تيبل ًارعاش تيطعأ

 مام

 نابيش ونب رجف ىلإ ًارجف هب تديز يذلا ةدُئاز نب نْعَم

 :هلوق ىلع نكلو ءرانيد فلأ ةتيطعأ دق :نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق
 نمحّلا ةفيلخ نود فيسلاب العم ةّيمشاهلا موي تلز ام
 نانسو ٍدْنهُم لك مقو نم هءاَقو تنكو هتزوح تعنمف

 ابأ سلجا :لاقو هسأر عفر مث  ةرصخملاب (9 تّكني لعجو روصنملا ايحتساف: لاق
 ش . ديلولا

 :قرس يبارعأو كلملا دبع

 : لوقي ًاشنأف هدي عطقب رمأف ءقرس يبارعأب ناورم نب كلملا دبع يتأ

 اهئيشَي ًاناكم ىقلت نأ كوفعب اهّديعأ نينمؤملا ريمأ اي يدي
 و

 اهّنيمَي اهثقراف يلاهش ام اذإ ةبيبح تناكو ايندلآ يف ٌريخ الو

 : ا اكسل سكب :لاق .ىبساكو يدحاو .نينمؤملا ريمأ اي :همأ تلاقف ؛هَعْطَق الإ ىبأف
 .رفحي :شكني (؟) .ركملاو عادخلا :قلملا )١(
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 نم .هلعجا ,نينمؤملا ريمأ اي : تلاق . هللا دودح نم دح اذهو .كل ناك بساكلا

 .هنع افعف !اهنم هللا رفغتست ىتلا كبونذ ضعب

 ' مدقتم مامذب كولملا ريكذت

 . :سرشأ نباو نومأملا
 ش

 كل ّلمأ :نالّمأ يل ناك :ةفالخلا هيلإ تراص امل نومألل سرشأ نب َةماَت لاق

 .هيف كنم نوكي ام يردأ الف كب ٍلمأ امأو .ةتغلب دقف كل يلَمأ اَمأف ,كب لمأو
 .هتصاخو هراّمْس نم هلعجف .تلّمأو تْوَجَر ام لضفأ نوكي :لاق

 ْ :شربألاو كلملا دبع نب ديزي

 دبع نب ماشه ىلإ ةفالخلا تراصو كلملا دبع نب ديزي تام امل :لاق يعمصألا

 نأ كعنم ام ,شربأ اي :هل لاقف .يبلكلا شربألا الإ ءادوجس هباحصأ ّرخ ءكلملا

 نإف :لاق :انّتكرتو انع تبهذ كنأل ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟اودجس امك دجست
 باط نآلاف :لاق .معن :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي لعفت وأ :لاق ؟ يعم كب تبهذ

 . دجس ُم , دوجسلا

 :ةفالخلاب .هئنهي هناوخإ نم لجرو رفعج وبأ

 :هناوخإ نم .لجر هيلإ بتك رفعج يلا ىلإ ةفالخلا تراص الو
 نباكُت ام دباكُت انك ىلألا كتاطب اتإ

 .دعابت نمل داعبلاو ةو  ادصعلاب فرجُتف ىَرُتو

 29 ُئذجاه ُليللاو ًةئيِبَر ك يلع قَّقَش نم تيبّتو .
 دعاوملا كنم هب تقَّس اسم ءافو ُناوأ اذه ٠

 .نكاس دجاهو .ودعلا بقرت يتلا ةفاشكلا شيجلا ةعيلط :ةئيبرلا )١(
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 :بييبحلا ٠

 يف هقحلأو هب اعد مث .تقدص تقدص :اهنم تيب لك ىلع رفعج وبأ عقوف

 :ىنعملا اذه يف رعاشلا بيبح لاقو .هتصاخ

 ' نّرحلا يف كاساو نمل رورسلا دنع ظ ةَيساوُث نأ يلاوملا ىلؤأ َّنإو

 نشخلا نطوملا يف مهُفَلأَي ناك نم اوركّذ اولّهَسأ ام اذإ ماركلا نإ

 00 ناطلسلا نم صلختلا نسح ظ

 | :نايح نب نامثعو لهس نب سابعلا

 ملف ءريبزلا نب هللا دبعل ةنيدملا يلاو لهس نب سابعلا ناك :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 لهأ ىلع ةظلغلاب هرمأو يّرلا ناّيح نب نامثع لو ,ناورم نب كلملا دبع ُسانلا عياب
 ىلع لهس نب. سابعلا اذه : لئاق هل لاقف ءاهلهأو ةنتفلا ركذب اموي ضرعف .2" ةنظلا

 . هنلتقأل هللاو !يليو :ناّيح نب نامثع لاقف .هل لمَعو ريبزلا عم ناك ؛هيف ام

 هئاسلج نم اسان تيتأف «بّيغتلا ّيب ّرضأ ىتح ُتبَيغتف , كلذ ينغلبف : ساّبعلا لاق
 الإ كُرُكذَي ام هللاو : اولاقف ؟ناورم نب كلملا دبع يم دقو فاخأ يلام :مه تلقف

 هءاشع ترضحو تركت ولف «طسبنآ الإ بنذ يف هماعط ىلع ملك اًلقو , كيلع بخت
 .هتملك و

 هللاو » : محلو ديرث تاذ ةمخض ةنفجب تأ دقو .هماعط ىلع تلقو ,تلعفف :لاق

 يف فوطي وهو ءاهيلع "”نوسّواكتي ُسانلاو « دبعم نب ناّيَح ةنفج .ىلإ رظنأ ينأكل
 19 هّطِمُي اف هب قلعتيل كسحلا نإ ىتح ّرخلا ةيدرأ بحسي:. اهحلاصم دّففتي هتيشاح
 غرفي امدعب اذهو .ءانعو ةقشمب الإ اهب نولقتسي ام ةغبرأ نيب ئداهت ةنفجب ىتؤُي من

 فارشأ نم يراطلاو .هلهأ نم رضاحلا يتأيف .هنع نوحّنتيو ماعطلا نم سانلا

 )١( ةمهتلا : ةنظلا .

 )١؟( .نوحازتيو نومكارتي :نوسواكتي ١ ) )9.هدعبيو هليزيأ :هطيي 20000000000
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 هتدئام نم وندلاب رخفلا الإ وه امو . ماعطظلا ىلإ ةجحاح نم مهرثكأب امو. ,هموق

 . هديل ةكراشملاو

 انأو : تلق ؟تنأ نم :يل لاق .هللاو لجأ : تلق ؟كلذ تيأر تنأ !هيه :لاق

 ءالهأو اًبحرم :لاق .يراصنألا دعس نب لهس نب سابعلا :تلق .معن :لاق ؟نِمآ

 .هدنع ينم هجوأ لجر ةنيدملاب امو كلذ دعب ينتيأر دقلف :لاق .قحلاو فرشلا لهأ
 سانلا سواكتيو زخلا ةيدرأ بحسي دبعم نب ناّيح تيأر تنأ :كلذ دعب هل ليقف

 ةّيناوُكَذ ٌةءابع هيلعو انيشغو ةاملا كلذ انلزنو هتيأر دقل هللاو :لاقف ؟هتدئام ىلع
 .هقرسي نأ ةفاخم انلخر نع هدوُذن انلعج دقلف

 :ةقارسو راتخملا نيب

 موي ًاريسأ يقرابلا سادرم نب ةقارس ذخأ :لاق ةديبع وبأ انثدح :لاق متاح وبأ

 ٠ | :ةقارس لاقف ؛راتخملا ىلإ ىرسألا يف مّدقف « عّيَبسلا ةلاّبَج

 دجّسو ىّلصو ىَّبَل نم َرْيخو َدَعَم ريخ اي َمْويلا لع نْنمآ

 . هليبس ىلخو راتخملا هنع اعف

 ع ع 5

 كنع ْفْعَأ ملأ :هل لاقف .اريسأ ٌراتخملا هب يتأف ثعشألا نب قاحسإ عم جرخ مث

 كنع ْفْعَأ ملأ :هل لاقف .اريسأ ٌراتخملا هب يتأف ثعشألا نب قاحسإ عم جرخ مث.
 :لاق ؟ملو :لاق .هللا ءاش نإ لعفت ال هللاو ال :لاق . كّدلتقأل هللاو امأ ؟ كيلع ْنمأو

 عام ع

 م .كعم انأو ارجح ًارجح قشمد ةنيدم مِدهت ىتح ماشلا حتفت كنأ ينربخأ ينأ نأ

 م

 :هدشنا

 انّيلع تناك ًةلمَح انْلمَح .انأ قاحخمإ ابأ غلبأ الأ

 29 اَنْيَحو ًارطب انّجورُخ ناكو اتم ءافعّضلا ىرت ال انجَّرخ

 ٠ "”انتقتلا ال ىَبلا مم مشو | الق مهفصت يف مُماَرَن

 )١( دارجلا يذلا .كالهلا :نيحلاو ..ةمعنلا ىلع دّرمتلا :رطبلا .
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 () انيّدَّتعاو ةّموكحلا يف انْرجَل  انّردَق ولف َتَرَدَق ذإ حِجْسأف

 ًانْيَد َدْقَتا تلعَج نإ ٌرُكْشأس ينلإف ينم ًةَبوَت لقت

 :لاقف ءراتخملا هب يتأو اريسأ ذخأف ,ةقارس هعمو ثعشألا نب قاحسإ جرخ مث
 ءالؤه ام هللاو اَمأ : قارس لاقف .ةثلاث هذه .هللا ودع اي كنم يننكمأ يذلا هلل دمحلا

 «ضيب بايث مهيلع اموق انيأر انيقتلا امل انإ ؟مهارأ ال ...مه نيأف !ينوذخأ نيذلا

 .ضرألاو ءامسلا نيب ريطت "9 َقْلُب ليخ مهتحتو

 .سانلا ربخيل هليبس اولخ راتخملا لاقف

 ٠ :لاقف هلاتقل اعد مث
 (7تاتمْصُم ٌمُهُد َقْلُبلا نأب يع راتخمللا غِلْبُم نَم الأ

 (تاهَّرَتلاب لاع انالك ٌةهايأَرَت ملام ينبع ىرأ

 تاّمملا ىتح ٌمُكَلاَعَق ًارذن تلعَجو ُمُكيْحَوب ترفك

 :ىرسألا ضعبو ةدئاز نب نعم

 لاقف موقلا ٌرغصأ هيلإ ماقف ء ىرسألا نم ةعامج لتقب رمأ دق ةدئاز نب نعم ناك

 لتقتأ : نعم اي :لاق اوقّس الف ؛ ءاملاب مهل رمأف ؟ ًاشاطع ىرسألا لتقتأ نعم اي :هل

 .مهقالطإب نْعَم رمأف ؟ كنافيض

 :نازمرهلاو باطخلا نب رمع
 ع ء م 0 3 ع

 ْ .وفعلا نسحأ :حجسأ 001(

 .ضايبو داوس اهنول يف يتلا :قلبلا (؟)
 .رخآ نول اهنول ظلاخي ال يأ :تاتمصمو «تارمضم » لوصألا ضعب يف ()
 .لوقلا نم لطابلاو .عفن وأ لئاط اهءارو سيل يتلا لاوقألا : تاهّرتلا (5)

 قي



 وهف .ءام نم ةبرشب نينمؤملا ريمأ اي يل ترمأ ول :لاق فيسلا هيلع ضرُع املف ,هلثقب
 ؟ برشأ ىتح ْنمآ انأ :لاق هديب ءانإلا راص املف ؛ اهب هل رمأف . أفلا ىلع ىلتق نم ريخ

 كل ::لاق .جلبأ ٌرون نينمؤملا ريمأ اي تافولا :لاقو هدي نم ءانإلا ىقلأف . معن : لاق

 ال نأ دهشأ نآلا :لاق هنع عفر املف .فيسلا هنع اعفرآ , كرمأ يف رظنأ ىتح ٌفّقوتلا

 !كحيو :رمع هل لاقف .هلوسرو هدبع ادم نأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 يمالسإ نإ لاقي نأ نينمؤملا ريمأ اي تيشخ :لاق ؟كَرَخَأ اهف ؛مالسإ ريخ تملسأ

 هيف تناك ام تّقحتسا اهب ًامولُح َسرافل نإ :رمع لاقف .توملا نم ًاعزَج ناك امنإ

 لمعيو سراف ضرأ ىلإ شويجلا جارخإ يف كلذ دعب هرواشُي رمع ناك مث .كللملا نم
 . هيارب

 :ثعشألا نبا عم رسأ نم ضعبو جاجحلا

 لجر لاقف ؛مهلتقب َرَمُأ ,ثعشألا نبآ عم اوجرخ نيذلا ىرسألاب جاجحلا يتأ ام

 ثعشألا نبا ركسع يف تركذ :لاق ؟ يه امو :لاق .ةمرُح يل نإ .ريمألا هللا حلصأ

 هيف اولوقف , نعطَم هبسن يفام هللاو ال : تلقف ؛ هنود تضّرعف .« كيوبأ يف تّمتشف

 لإ ىرسألا بَرَقُأ ىلإ تفتلاف [لاق ] ؟تركذ ام معي نمو لاق .هّبسن اوُعَدو

 هللا حلصا - قدص :لاق ؟لوقي ايف لوقت ام :جاجحلا هل لاق .هملعي اذه :تلقف

 .هتداهش ظفحل اذه نعو .هتَرّصْنل اذه نع ايلخ :لاق .ٌريو  ريمألا

 :نيصصلتملا ضعبو متاح نب حور

 قيرط يف اصّصلتم ناك لجرب متاح نب حور تأ :لاق ظحاجلا رحب نب ورمع
 ؟ يه امو :لاق . ءاضيب دي كدنع يل ءريمألا هللا حلصأ :لاقف ؛هلتقب رمأف ,قاقرلا

 كل زّفحتي ملف «لفتحُم سلجملاو لشهت ينب انيلاوم عمج ىلإ ًاموي تئج كنإ :لاق
 «كردق فرشو .كمرك ْضْخَم الولو ,هيف تسلج ىتح يناكم نم تمقف دحأ

 رمأو ءقدص :متاح نبا لاق .اذه لثم دنع هذه كّترَكذ ام ,كتّيلَوأ ةهابنو

 . اهايإ هنّمضو ةيحانلا كلت هالوو هقالطإب
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 اي :لاقف ؛هقنع برضب رمأ ,لابجلا يف عطقي ناكو ,فلُد ينأب نومأملا رفظ الو
 هيدي نيب فقو مث .ًاتايبأ رّيَحو عكرف . لعفآ :لاق .نيتعكر عكرأ ينعد نينمؤملا ريمأ

 (0 ٌعوُرَدلا ةنع تنمصملق ًاعزرد كت ينذختاو

 معِيرَّسلا مُهَّسلا انأف ودع للك يب مراو

 . اهحلصأف « ةيحانلا كلت هآلوو هقلطأف

 :قارعلا لهأ نم ريسأو ةيواعم

 هعمل د هع ع عار كا سلام 3
 يننكمأ يذلا هلل دمحلا :لاقف « قارعلا لها نم ريساب نيمص موي ةيواعم يأ

 نأ نم مظعأ ةمعن يأو :لاق !ةبيصُم اهنإف ءةيواعم اي كلذ لقت ال :لاق !كنم

 ! مالغ اي هقنع برضأ ؟ةدحاو ةعاس يف يباحصأ نم ةعامج لتق لجر نم هللا يننكمأ

 امثإو : يلتقب ىضرت كنأل الو ,كيف يلتقي مل ةيواعم نأ دهشا مهللا : ريسألا لاقف
 لعفي مل نإو .هلهأ وه ام هب لعفاف لعف نإف ؛ايندلا هذه ماَطُح ىلع ةبلغلا يف ىنلتقي

 .هلهأ تنأ ام هب لعفاف

 . هنع ايلخ ؛تنسحأف توعدو .تغلبأف تيبس دقل !كحيو :هل لاق

 :راتخملا باحصأ نم لجرو ريبزلا نب بعصم

 اهيأ لاقف .ةقنع َبَرضَت نأ راتخملا باحصأ نم لجرب ريبزلا نب ُبعصم رم
 اذه كهجوو ,ةئسحلا هذه كتروص ىلإ ةمايقلا موي موقأ نأ كب َحبقأ ام ءريمألا
 :لاق ؟ ينلتق مف اذه لس .ّبر يأ :لوقأو كفارطأب قلعتأف .هب ءاضتسُي يذلا

 لاق .فلأ ةئام هوطعأ :لاق . ضْفَخ يف يتايح نم يل تبهو.ام لعجا :لاق .هوقلطأ

 .تدعتباو تصلقت :تصلق )١(
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 ءامظلا ههجو نع تّلجت هللاَّنِم باهش ّبعنمم انإ

 ًءايربك الو ىثخُي توُرِبج هيف سيل ةجحر كلم هكلُم

 ءاقّتالاٌه مه نم حلل فأْد قو روُمألا يف هللا ىقتي

 ؛ هيلإ نسحأو .هموزلب رمأو . ةعينصلل ًاعضوم كيف ىرأ :لاقو بعصم كحضف

 .لتق ىتح هعم لزي ماف

 :هلتقب رمأ لجرو كلملا دبع

 ام جوحأ نوكت ام ّرعأ كنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءلجر لتقب كلملا دبع رمأ

 .هنع افعف .هّللا ىلإ نوكت

 :جراوخلا نم ىرسأو جاجحلا

 :لاقف باش مهيف َمِدقف مهقانعأ برضب رمأف جراوخلا نم ىرسأب جاجحلا يتأ

 . فيجلا هذهل ٌفأ:لاقف .وفعلا يف تنسحأ مف بنذلا يف 'انأسأ انك نئل جاجح اي هللاو

 .لتقلا نع كسمأو ؟اذه لثم لوقي نم مهيف ناك ام

 جاجح اي هللا كازج ال :مهنم لجر هل لاقف .مهلتقب رمأف ء ىرسأب جاجحلا يتأو

 ىتح باقرلا بّرضف اورفك َنيِذّلا ُمتيِقَل اذإف 8 :لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ًاريخ ةّنّسلا نع

 .هباتك يف هللا لوق اذهف .(27 4 ءاَدف امإو ُدْعَب ام امإف قاثولا اوُدّشَف مهومتنَحنَأ اذإ

 :قالخألا مراكم نم هّموق هب فصَو اهف ميرعاش لاق دقو

 دئالقلا َلْمَح قانعألا َلَقْنَأ اذإ ُمُهُّكُفَن نكلو ىرَسألا ُلّيقَن امو

 كسمأو ؟قفانملا اذه ينربخأ امب ينوربخُت نأ متزجعأ !مكحُيو :جاجحلا لاقف

 )١( ةيآلا دمج ةروس 1.
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 ٠ :ةيرورحو جاجحلا

 ؟هذه يف نولوقت ام :هباحصأل لاقف «ةّيروُرَج جاجحلا يتأ :لاق يدع نب مثيلا
 مل :اهل لاقف .ةيرورحلا تّمّسبتف ! اهّريغ اهب لّكنو ءريمألا هللا حلصأ .اهلتقا :اولاق
 : جاجح اي كئتارزو نم ريخ نوغرف كيخأ ارزو ناك دقل :تلاقف ؟ تُمَّسبت هت

 ٍلتق ٍليجعتب كنورمأي ءالؤهو ماخأو هجر :اولاقف ىسوم لتق يف مهراشتسا

 . اهقالطإب رفأو جاجحلا كحضف

 يب سيلأ :لاق . اهعوقو ًاكيطب ةريط كّنريطألل ؛ هللا قتآ : يفقثلا سنويل ةيواعم لاق
 .هللا رفغتسأف :لاق .معن :لاق ؟هللا ىلإ عجرملا كبو

 دبع هل لاقف «ًايريبُز ناكو «ناورم نب كلملا دبع ىلع موزخم ينب نم لجر لخدو
 َدُر دقف نينمؤملا ريمأ اي كيلإ َدُر نمو :لاق ؟ كيبقع ىلع كّدر دق هللا سيلأ :كلملا

 ٍءيرمآ ىلع :ناهلس هل لاقف ؛كلملا دبع نب ناهلس ىلع ماسُم يلأ نب ديزي لخد
 وه مأ مهج رعق يف ٌرقتسا جاجحلا نظتأ هللا ٌةنعل ةمألا ىلع كطّلسو كأّرجو كرّم
 , كيبأو كيخأ نيب ةمايقلا موي يتأي جاجحلا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ اهيف يوب
 .تكش ثيح رانلا نم هعضف

 ينْفْعَأ :لاق ؟نيسُحلا يفو ّيف لوقت ام : دابع نب سيقل دايز نب هللا ديبع لاق
 كوبأ ءيجيو هل عفشيف ةمايقلا موي هوبأ ءىجحي :لاق .لوقت نأ دب ال :لاق .هللا كافاع

 . ضرالاب

 :نيسحلا يف رمعي نباو جاجحلا

 ّْنِإ لوقت يذلا تنأ :هل لاقف ءرمعي نب ىبحي ىلإ جاجحلا ثعب :لاق يعمصألا
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 وأ تلق امم جرخملاب يئيتأتل ؟هللا لوسر نبا هم هللا لوسر مع نبا يلع نب يسحلا

 :لاق .معن :لاق ؟ نمآ انأف جرخملاب ُتكِج نإو :رمعي نبا هل لاقف ! كَقْنُع نيرضأل

 كّبر نإ ءاشن نَم تاجرد ُمفْرَن هموق ىلع يهاربإ اهانيتآ انَبَجُح كلتو# :أرقا
 هتّيرذ نمو لبق نم انيده ًاحونو انْيَدَه الُك بوقعيو قحسإ هل انْيَمَوو يلع ٌيكح

 اًيركزو .2نينسحملا يزجت .كلذكو نورهو ىسومو فسويو بويأو ناملسو دواد

 ؟ مَع دمج نم نيسحلا وأ ؛ عهاربإ نم ىسيع : : 9 ٌدعبأ نمق 07 6 ىسيعو ىِبحَي
 ءاضق هالوو .طق ةيآلا هذه تأرق ام ينأكل هللاو : جاجحلا هل لاقف هتنب نبا وه 10

 .تام ىتح ًايضاق اهب لزي ملف ءهدلب

 :ىليل يبأ نباو جاجحلا

 لاقف , جاجحلا ىلع ليل يلأ نب نمحرلا دبع لخد :لاق هدانسإب ةبيش نبا ركب وبأ

 اذهف نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ّبّسي لجر ىلإ اورظنت نأ حدر نإ :هئاسلجل

 بس نوكأ نأ ريمألا اهيأ هللا ذاعم : نمحرلا دبع لاقف .نمحرلا دبع ينعي م دنع

 :ىملاعت هللا لاق :هللا باتك يف تايآ ثالث كلذ نع ِنْرِجْحَيل هنإ ,نينمؤملا ريمأ

 هللا نم ًالضف َنوغتبَي مهلاومأو ٌمهرايد نم اوجرخأ َنيذلا َنيرجاهملا ءارقفلل»

 مث .مهنم ناهثع ناكف 0 4نوقداصلا مه كئلوأ ةلوسرو هللا نورّصنيو ًاناوضرو

 . نودي الو مهيلإ ٌرَجاه نَم َنوُتِحُي مهلْبق نم َناميإلاو راّدلا اوُهّوَبَت نيذلاو» : لاق

 قوي نمو .ةصاصخ مهب ناك ولو مِهِسُفنَأ ىلع َنورِْؤُيو اوتوأ امم ًةجاح ٌمهرودُص يف
 نم اوءاج نيذلاوإ» :لاق مث .مهنم يبأ ناكف ( «نوحلفملا مه كئلوأف هسفن ّحّش

 انيولق يف .لّعجت الو ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انّير نولوقي مهدعَب
 .تقدص :لاقف .مهنم انأ تنكف ( «ًيحر فور كنإ انَّيَر اونمآ نيذلل الغ

 )١( م8 ةيآلا ماعنألا ةروس . )١( لوصألا ضعب يف ٠أقرب«.

 ١*( م ةيآلا رشحلا ةروس .

 ٠١. ةيآلا رشحلا ةروس (0) .و ةيآلا رشحلا ةروس ( 3 8 25 3

 عل



 : لئاو يبأ نب مصاعو جاجحلا

 ؟ كمسا ام :يل لاقف جاجحلا لإ ثعب :لاق لئاو يلأ نب مصاع نع ةناوَغ وبأ
 تلق ؟دلبلا اذه تطبَه ىتم :لاق !ىمسآ فرع ىتح ريمألا لإ لسرأ ام :تلق

 :لاق .ينافك هّتعِبَت اذإ ام هنم أرقأ : تلق ؟نآرقلا نم أرقت ام :لاق . هّلهأ طبه نيح
 ها قرخأ يبكي نمتست يب نيت نإ : تلق . يلمع يف كب نيعتسأ نأ ديرأ ينإ

 اق .مَّحقتأ ينمحقت نإو لإ بحأ وهف ينْعَدَت نإو ؛ ءوسلا ناوعأ فاخَي فيعض

 ذا مركأ ىوخأو تلق كامحقأ كوش يدجو نإو :كاتحقأ كريغ دجأ مل نإ

 ليللا نم 9 ٌراعتأل ينإ هللاو كل مهتبيه طق ًاريمأ اوباه سانلا تملع ام ينإ : ريمألا

 فيك !هيه :لاق .لمع ىلع كل تسلو اذه ؛حبصأ ىتح كركذ نم مونلا ينيتأي اهف
 مد ىلع أر جأ وه ًاقلَخ ضرألا هجو ىلع معأ ال هللاو يإ :لاقف ؛ هيلع تدعأف ؟تلق

 اودشرأ :لاقف ءرصبأ ال ينأك قيرطلا نع تلدعف تمقف :لاق .فرصنا «ىنم

 : مجامجلا ىرسأو جاجحلا

 هللا دبع نب فرطمو « يبعَشلا رماعب مهيف يتأ مجالا ىرسأب جاجحلا يتأ ال

 ريبج نب ديعس ناكو «ةّيقتلا نايري فرطمو يبعشلا ناكو « ريبُج نب ديعسو ريخشلا

 , مجالا ىرسأ يف جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع ُباتك مدقت دق ناكو ءاهاري ال
 .هليبس يخيف انيلع مهجورخ يف رفكلاب مهنم ّرقأ نمف .فيسلا ىلع مُهَضِرْعَي نأ

 عم انيلع بَل نمم تنأو : يبعشلل جاجحلا لاقف .هقنع برضيف نمؤم هنأ معز نمو
 .«لزنملا انب © تن 1 اًنن ءريمألا هللا حلصأ : :لاقف .رفكلاب كسفن ىلع دهشا ؟ ثعشألا نبا

 نكن مل ةنتف انتَطَبَحو ءرهسلا انلحتكاو «فّؤَحلا 29 انسّلُحَتساو «بانجلا انب َنَرَحأو

 مكجورخب متْررب ام : تقدص دقل !كوبأ هلل : لاق . ءايوقأ ٌةرَجَف الو « ءايقتأ ةررب اهيف

 .خيشلا ليبس اوُلَخ ءمتيوَق الو انيلع

 اليل شارفلا ىلع بلقتلاو رهسلا :راعتلا (؟) ١ .يأرلا فيعضلا قمحألا :قرخألا )١(

 انمزلا :فوخلا انسلختسا (4) .دعب :ايت ()
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 قش نَم نإ ءريمألا هللا حلصأ :لاق ؟رفكلاب كسفن ىلع رقثأ :فّرطملل لاق م

 ريدجل نيملسملا فاخأو , ةعابجلا قرافو ,ةعببلا ثكنو ,ءامدلا كفسو .اصعلا

 .هليبس ىَلَخَف .رفكلاب

 تنمآ ذنم ترفك ام :لاق ؟رفكلاب كسفن ىلع ٌرقتأ :ريبج نب ديعسل لاق مث

 .هقنع برضف .هللاب

 يتأ ىتح ,هلتَق ىَبَأ نمو ؛هليبس ىّلخ رفكلاب ّرقأ نمف ,ىرسألا ضرعتسا مث
 ىضري ال خيشلا نكل :لاق ' معن :لاق ؟تنأ ٌرفاكأ :باشلل لاقف .باشو خيشب

 نم مظعأ تملع ول هللاو ؟جاجح اي ينعداخت يسفن نَعأ :خيشلا هل لاقف .رفكلاب

 .هليبس ىَّلخو جاجحلا كحضف .هتلقل رفكلا

 : قدزرفلا لاق , ناولس ماقو جاجحلا تام لف

 اهلادي ٌددعلا ناك ةلود اوقل بستعم لآ جاجحلا رفن نشل

 (7 اهلابس ًاحلك راثلا يف مهاتومو ةلذأ مُهنم ًءايحألا حبصأ دقل

 اهلاتفنا باذعلاب مهيلع راصف مهريغب تارئادلا نوري اوناكو

 © اهتالجا اهُيلع حاولأ دنلا هب 2 ىّمر وأ نيّصلاب ناك نّم ىلإ ينكلأ

 (9 اهلامخ قارعلا لهأ نع تامقف اندنع لدعلاو مالسإلا ىلإ مله

 :عاقرلا نباو كلملا دبع نب نابلس

 عاقرلا نب يدع يدي عمجا :ندرألاب هلماع ىلإ بتك كلملا دبع نب نايلس يلو الا
 . كلذ لعفف هب سخني نَم هب لكوو ,ءاطو الب بتق ىلع لإ هب ثعباو ,هقنع ىلإ
 دترا ىتح هكرتف .هيف حور ال ءاقلإ هدي نيب ىقلُأ كلملا دبع نب نابلس ىلإ ىهتنا اف
 : ديلولا يف لئاقلا تسلأ .كب لزت امل لهأ تنأ :هل لاق مث .هخور هيلإ

 . عرشلا :لالجلاو . نفسلا : جاومألاب ديريو .ينلسرأ : ينكلأ 0

 . يأرلا يف داسفلا :لابخلا ()
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 ًاعبت ُهدعب عارِل نوكن نأو ٌةَدقفنو ىَقْبن .نأ يّبر ذاعم

 :تلق امنإو .تلق اذكه ام .نينمؤملا ريمأ اي هللاو ال :لاق

 اعبت مهدعب عارل نوكن نأو مُهدقفنو ىَقبن نأ يّبر ذاعم

 .هليبس ىّلخو ةلصب هل رمأف ,كحضتسآو ناملس هيلإ رظنف

 :يدهملا يدي نيب عيبرلاو كيرش

 ناكف ؛ةضراعم .يدهملا بجاح عيبرلاو يضاقلا كيرش نيب ناك :لاق يبتعلا

 يضاقلا اكيرش همانم يف يدهملا ىأر ىتح .هيلإ تفتلي الف يدهملا هيلع لمحي عيبرلا

 ريمأ اي :لاقف .هايؤر هيلع ّصقو عيبرلا اعد همون نم ظقيتسآ |ملف .هنع ههجو ًافورصُم
 لخد املف ؛هب ىلع : يدهملا لاق . ضحم يمطاف هنإو كل فلاخم ًاكيرش نإ ,نينمؤملا

 ريمأ اي هللاب كذيعأ : كيرش هل لاق .ّيمطاف كنأ ينغلب ,كيرش اي :هل لاق هيلع

 ينعأ ينكلو :لاق .يرسك تنب ةمطاف ينْعَت ْنأ الإ .يمطاف ريغ نوكت نأ نينمؤملا
 اذاف :لاق !هللا ذاعم :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي اهنعلتفأ :لاق . ِهَنِلَم دمحم تنب ةمطاف

 , اهنعلي هنإف - عيبرلا ينعي اذه نعلاف :لاق .هللا ةنعل هيلع :لاق ؟ اهنعلي نّميف لوقت

 اي :كيرش هل لاق .اهنعلأ ام .نينمؤملا ريمأ اي هللاو ال :عيبرلا لاق .هللا ةنعل هيلعف

 لاق ؟لاجرلا سلاجم يف نيلسرملا دّيس ةنباو نيملاعلا ءاسن ةديسل كّركذ اهف , نجام
 كافقو ينع فورصم كّهجو نأك يمانم يف كتيأر ينإف ءاذه نم يتعد :يدهملا
 : كيرش لاق .ًاقيدنز لتقأ ينأك ينمانم يف تيأرو يلع كفالخب الإ كلذ امو ءّيلِإ

 ,هيلعو دمع ىلع هللا تاولص قيدصلا فسوي ايؤرب تسيل نينمؤملا ريمأ اي كايؤر نإ

 :لاق ؟يه امو :لاق .ةنّيب ةقدنزلا ةمالع نإو .مالحألاب لّحتسُت ال ةءامدلا نإو

 تنأ !هللا دبع ابأ هللاو تقدص :لاق .ّيغبلا رهّمو .مكحلا يف اشرلاو ءرمخلا برش

 . كيلع ينلمح يذلا نم ٌريخ هللاو

 ريمأ لامو هللا لام تنخ :عيبرلا هل لاقف ,يدهملا ىلع يضاقلا كيرش لخدو

 .كَمهَس كاتأل كلذ ناك ول :لاق .نينمؤملا
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 :يبراحملا عماجو جاجحلا

 ًابيطخ ًاحلاص ًاخيش عماج ناكو - جاجحلا ىلع ينراحملا عماج لخد :لاق يبتعلا

 ريغ يف اهتينَب طساو ةنيدم ىنب ذإ جاجحلل لاق يذلا وهو ناطلسلا ىلع ًائيرج ًابيبل

 حبقو قارعلا لهأ ةعاط ءوس وكشي جاجحلا لعجف  كدلو ريغ اهُثروتو ؛كدلب
 ' « كبّسنل كوئنش ام مهنأ ىلع .كوعاطأل كوّبحأ ول هنإ اَمأ : عماج هل لاقف . مهبهذم

 «كيلإ مهُبرقُي ام ىلإ كنم مهّدعِبُي ام كنع عدف ؛كسفن تاذل الو .كدلبل الو

 .«كديعو دعب كٌعاقيإ نكيلو ,كقوف نمم اهّطعُت كنود نمم ةيفاعلا سمتلاو
 الإ يتعاط ىلإ "7 ةعيكللا ينب درأ نأ ىرأ ام :جاجحلا لاق .كِدُعو دعب كديعوو
 :جاجحلا لاق .رايخلا بهذ فيسلا ىقال اذإ فيسلا نإ ,ريمألا اهيأ :لاق .فيسلاب

 اي :لاقو بضغف .هللا هلعجي نمل يردت ال كنكلو .لجأ :لاق .هلل ذئموي ٌرايخلا

 :عماج لاقف .براحُم نم كنإ .2)ةانه

 ارجأ نمّطلا نم ىسمأ نقلا ام اذإ ًابراحُم اّنكو انيَمُس برحللو
 : عماج لاق . كهجو هب برضأف كاسل علخأ نأب تممه دقل هللاو : جاجحلا لاقف

 نم انيلع نوهأ ريمألا بّضغف هللا انبضغأ كانْشَشَع نإو ,كانبضغأ كانقّدَص نإ

 نيب ّرمف « عماج لسناف رمألا ضعبب جاجحلا لغشو . نكسو . لجأ :لاق .هللا بضغ

 اهيف 27 ةبكبك ٌرصبأف «قارعلا فوفص ىلإ اهزواج ىتح ماشلا لهأ نم فوفصلا

 هوأر الف ؛قارعلا دزأو .قارعلا ٍممّتو .قارعلا سيقو «قارعلا ركب نم ةعانج
 امك علخلاب هوُمُع !مكحُيو :لاق ؟ كنع هللا عقد كّدنع ام :هل اولاقو هيلإ (؟ اوُيأَرْشا

 اهبأ .متيداعتو متعجارت مترفظ اذإف ؛مكاداع ام يداعتلا اوعدو .ةوادعلاب مكمعي

 لهو . َيِلْغَتلا نم كل ىّدعأ وه يسيقلا اهمأ «يدزألا نم كل يدعأ وه « يميمتلا

 .مكنم هعم ىقب نمب الإ مكنم هأوان نمب رفظ

 . هراجأف ثراحلا نب رَفْرِب راجتساو , ماشلا ىلإ كلذ هروف نم عماج برهو

. 
 )١( ناسنالا مسا نع اهب ىتكي ةملك نه :هانه اي (؟) . ةميئللا :ةعيكللا

 .مهقانعأ اوتمو اوعلطت :اوبأرشا (4) .سانلا نم ةعومج :ةبكبك (؟)
 اكدوا



 :خيش يبأ نباو ديلولا نب ماسمو ديشرلا

 نب مسُم ناكو .مهتعيشو ةمطاف دالوأ لتقي ديشرلا نوراه ناك لاق يبتعلا

 رمأ مث .هنم برهف ءهبلطب رمأف «عّيشتلاب هدنع َيِمر دق .يناوغلا عيرص .ديلولا

 دنع ديلولا نب مسمو وه دجو مث ىهنم برهف ةكماربلا بتاك خيش نب سنأ بلطب

 يأ :لاق .نيلجرلاب يتُأ دق ,نينمؤملا ريمأ اي :هل ليق اب يتأ الف دادغبب هن
 ذرفظأ يذلا هلل دمحلا :لاقف . ديلولا نب ماسُمو .خيش يأ نب سنأ :ليق ؟نيلجرلا

 :لاقو هل َقَرف ؛ هنول رّيغت دقو مسُم ىلإ رظن هيلع الخد الف .اهّرضحأ .مالغ ايإ ام
 | :لئاقلا تنأ ءملسم اي .هيإ

 | سابعلا ينب نع ٌحَمطَي هارأو اشحلاو يلع ينبب ىوملا سنأ

 : نينمؤملا ريمأ اي لوقأ يذلا انأ لب :لاق

 سانيإلا رئاس نم ًاَشحوَتْسُم اشحخلا يف ةموُمْعلا ينبب ىوملا سنأ
 ٍسابعلا ينب اي كلذب ىلؤوأ متنك ٌلئاضفلا تلماكت اذإو 3

 ريمأ اي هقبتسا :هئاسلج ضعب هل لاقو هتهيدب ةعرس نم نوراه بجعف :لاق

 يف ًائيش لق :هل لاقف .ًابجع هنم ىرتسف هنحتماو .سانلا رعشأ نم هنإف نينمؤملا
 ىلإ ةجاحلا موي كعوَر هللا خرفأ ,"7 يعور ْحِرْفَأ ءنينمؤملا ريمأ اي :لاقف . سن
 ش :لوقي أشنأ مث .طق ةفيلخ ىلع لُخدأ مل ينإف .كلذ

 "ظنت ٌرادقألاو ُظَحلَي توملف >0 سّنأ ىلإ قوش نم فّيسلا ملت

 ٌردتقي نيح ٌرفع توملل سيلو هتردُق دنع وفعَي توملا نم ىضمأ

 سنأ لق نم غرف اذإ ىتح هب مه ام ىري الثل ,هرهظ ءارو نوراه هسلجأف :لاق
 هل لاق ىتح ٍ؛ْدز هل لاق ةديصق نم غرف اماكف .كل رعش رّعشَأ يندشنأ :هل لاق

 .قّوشتلاو قوذتلا : ظّملتلا (؟) .ةلزأ :يعور خرفأ )١(
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 :هلوأ يذلا هرعش هدشنأف . ٠مم و اهتيوب إف« لشزلا اهي ل وقت يتلا ين دشنأ

 :هلوق ىلإ ىهنا ىتح
 لخولا يف ِدّبقملا يشم هب تّشت براش َةباَوُك انم تَلَع ام اذإ

 يف ىثمي ىتح هتديق نأ تيضر امأ !ماسم اي كحيو :لاقو نوراه كحضف

 .هليبس ىلخو ةزئاجب هل رمأ مث ! لخولا

 :ذهلفلا لتقم دعب تشويو يرسك نيب

 هيلإ كنم حيرتسأ تنك :- هّديملت ذهلفلا لتق دقو - ينغملا ت تشوُيل يرسك لاق

 تحت حرطُي نأ رمأو , يعتمت رطَش كردص (9 لْغَتو كّدسح بهذأف « كيلإ هنمو

 تنأ تيهذأو كعّتمت رطش تيهذأ دق انأ تنك اذإ «كلملا اهيأ :لاقف . ةلّيفلا لجرأ

 |ف ؛هوعد : يرسك لاق ؟كيلع يتيانج لثم كسفن ىلع كتيانج سيلأ ءرخآلا رطشلا

 .ةدملا لوط نم هل لعُج ام الإ مالكلا اذه ىلع هّلد

 :حلاص نبا بوقعيو ديشرلا

 ديشرلا ىلع موي تلخد : :لاق ءسابع نب هللا دبع نب ىلع نب حلاص نب بوقعي

 هبضغ مهفأ تنك دقو هيلع يلوخد ىلع تمدنف « 29 ِدّيرَتُم ظّيغتم وهو نينمؤملا ريمأ

 ّيلإ تفتلاف . تسلجف أموأ مث . (© دآن ٌةيهاد : : تلقف ؛ دري مف تمّلسف ءههجو يف

 ةمكحلاب قطن دقلف « بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع هلل :لاقو

 2. | :لوقي ثيح

 يمهاثلا رجازلا َماقم تْيصع ًادْنع ًاهَّنَس يتميش نع يرجاّرلا اهّيأ اي

 .رأثلا :لحذلا )١(

 . مهجتم : ديرتم عر .هدقح :ردصلا لغن 0(

 .هديدش يأ :دآن ةيهاد (5)
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 يهاب وأ تئش ام مهب رخفاف مؤللا يف مهتموُرأ موق نم كنإف ريصقأ

 ءارفأب يي دقو امري رثَشلاب تقطت اذإ ًاهاوفأ ٌرْمشلا ني
 يهاّدلا ةليحلا يذ نع قزَرلا فّرصُيو 2هتليح لضف نم ال ةرملا قَررُي دق

 هابشأب اًورْنَأ نإو اوسيلو اًورْنَأ مه لوصأ ال موقل َتبِحَع دقل
 هلل دمحلا» هيلع يلوقوآلإ مدع الو ًاموي ىنغ نم ينلان ام

 وأ كلثم يماسُي نأ ٌةردقملا هيلع تغلب يذلا اذ نمو ,نينمؤملا ريمأ اي :تلقف
 .كمأو كيبأ ينب نم هلعل :لاق ؟هينادي

 :تيمكلاو ماشه نيب ةملسم طسوت

 هنم برهف ماشه هبلطف «ةيمأ ينبب ضرعيو مشاه ينب حدمي ديز نب تيمّكلا ناك

 هل كلملا دبع نب ةملسم ناكو .ماشه فوخ نم رارقلا هب رقتسي ال .ةنس نيرشع
 دبع نب ةملسم جرخ املف .اهيف هّدري الو هل اهيضقي موي لك يف ٌةجاح ماشه ىلع
 نّميف ديز نب تيمكلا هاتأو ,هيلع نومّلسي ُسانلا ىتأ ,هدوُيص ضعب ىلإ ًاموي كلملا
 :دعب امأ .هتاكربو هللا ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع مالسلا :لاقف «ىتأ

 ٌرغاص ٌرِيغ كتإ ٌنأتو ٌرئاز فوقو رايدلاب فق
 :هلوق ىلإ ىهتنا ىتح

 "0رِشان تئش نإ تمل د يلولا يأ نب ملم اي
 زواجملا راجلا ةّقَذ كِل ابح نم يلابح تقلع
 ةياصلا ىلإ ٌرومألاو ة-َمأ ىلإ ُتْرِص َنآللاف

 ٌرئاح سمألاب ِدَتْهُمك ب -يصمل هب تكك ّنآلاو

 نم لبقأ يذلا . "باحلجلا ٌيكدنملا اذه نم !هللا ناحبس :ةملسم لاقف

 .ثعاب :رشان )١(

 .ريبكلا .خيشلا ّيدنملا يأ :باحلجلا ّيكدنملا (؟)
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 . ديز نبا تيمكلا اذه :هل ليق ؟رعشلا مث دعب امأ مث ,مالسلاب أدبف سانلا تايرخأ

 ركذف . هتبيع لوط هيف ناك امو هربخ نع ةملسَم هلأسف .هتغالبو هتحاصفل هب بجعأف

 ىلع هلخدأ ىتح هب هجوتو .هتامأ ةملسم هل َنِمضَف ؛هيلع نينمؤملا ريمأ ظخس هل

 هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي .كيلع مالسلا :تيمّكلا لاقف .هفرعي ال ماشهو , ماشه

 ءيدتبم : تيمكلا لاق اذه اي هلل دمحلا ,معن : ماشه لاق هلل دمحلا .هتاكربو

 .هباتك ةحتاف هلعجو .هتكئالم هب َرَمْأو ,هّسفن دمحلاب صخ يذلا ,هعدتبُمو دمحلا
 ؛ ًائيمتسم رصبأو «ًائيقي ملع نم دج هدجأ ؛ هتنج لهأ مالكو .هركش ىهتنمو

 هدبع ًادمح نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو .طسقلاب ًامئاق هسفنل هب دهش امب هل دهشأو
 دنع ةمّلَظ تاَّمهَلْدُمو ,ةريخ 7 تاوّبه يف سانلاو هلسرأ .ّيمألا هلوسرو .ّيرعلا

 دّبعو ؛هليبس يف دهاجو ءهتمال حصنو ءهب رمأ ام هللا نع ْغّلبف ,لالضلا ةببأ رارمتسآ
 .ماسو هيلع هللا ىلص .نيقيلا هاتأ ىتح هّير

 ءاهرطخ يب 2 َمألْذا ,ةركس يف ترحو ,ةريح يف تهت نينمؤملا ريمأ اي يفإ مث»

 ةملّظلا يف تْعّكَسَتو « ةلالضلا ىلإ "” َتْيَطْوَطقاف ؛ اهيواغ ىنباجأو « اهيعاد يل ّباهأو

 ءبئاتلا قطنمو .ذئاعلا ماقم اذهف .قدص ريغب ًالئاق .قحلا نع ًارئاح .ةلاهجلاو

 هر متلقأ رئاع نم مك ءنينمؤملا ريمأ اي مث «ىمعلا لوق دعب ىدهلا رّصبمو
 .همرج نع متوفع مرتجمو

 »هوس 1١

 يف كب باهأو ةياوغلا كل نس َنَم !كحيو :تيمكلا هنأ نقيأو ماشه هل لاقف

 ؟ ةيامعلا

 حيرك نينمؤملا ريمأو . ًامزع هل دِجي لو يبسنف ةنجلا نم مدآ يبأ جرخأ يذلا » :لاق

 ردهو .مكحتساف محتلا تح ضعب ىلإ هضعب تقفّلف . ًاقرفتم ًاياحس تراثأ ةمحر

 .كلاسملا اهب تيمع ترشتناو ّوجلا يف تعطس اذإو «تاربغلا :تاوبطلا )١(

 .مهدا :مألدا (؟)

 . ةعرس عم هيشم ف براق : ىوطقا مف
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 يورف «تيقْسأو ترضخآو تّلضخآو تيوّرف ضرألا لزنف ؛هقرب ًالألتو .هّدعر
 ةملظلا كب هللا ءاضأ نينمؤملا ريمأ اي تنأ َكّدُعَت كلذكف . اهئاشطع ألتماو . اهتابظ

 مهف .مهّبولق كفوخ َرَعْشَأ موق ءامد كب نقَحو ءاهيف ") سومٌّعلا دعب ةيجادلا
 اذإ ,برحلانباو برحلا كنأ اوملَع دقو . كتريصب و كمزح نم نوملغي امل نوكبي
 ٌراعسم ,كّشأج طبرتساو .كّسأِب ّرع . . "”ماهاب ٌرفاغملا تضعو .قّدَحلا تّرمحا

 يوذ يأر نع هيأرب ٍنغتسُم . ءاركثلاب ليخلا يرغُم . ءادعألاب يصب فاكو ءفاته

 هيلع مَّمَتو . ءاقبلا نينمؤملا ريمأل هللا لاطأف .بيصُم محو «بيرأ يأرب .بابلألا

 ٠ ْ . ءادعألا هب عفدو . ءامعتلا

 .ةزئاجب هل رمأو ماشه هنع يضرف

 :يرسقلا دلاخ نم ةريبه نبا صالخ

 ٍقَأ ءقارعلا يلاو وهو يرسَقلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ ةريبُه نباب يتأ امل : لاق يبتعلا
 « ضرألا ىلإ لاجرلا هتقلأ دلاخ يدي نيب راص املف .ةعرذم يف ًادّيقم ًالولغم هب

 نَم ىلع اهب اومعنأ دق ةمعنلا هذهب كيلع اومعنأ نيذلا موقلا نإ .ريمألا اهيأ :لاقف

 . سبحلا ىلإ هب رمأف « كدعب نَم كيف اهب نتسي ةنسب ف نتست نأ هللا كدشنأف ٠ كلبق

 .هريرس تحت ٌرفحلا جرخ ىتح ًايادرس ضرألا تحت هل اورفحف هتاملغ ةريبه نبا رمأف

 ءكلملا دبع نب ةملسم ىت 37 ىتح .. اهّلوادُي ٌسارفأ هل تّدعأ دقو ًاليل هنم جرخ مث

 .هايإ هبهوف .كلملا دبع نب ماشه نم ٌةملسم هبهوتساو .هراجأف هب راجتساف

 :هل لاقف .ةريبه نبا هدنع دجو .ماشه ىلع يرسقلا هللا دبع نب دلاخ مدق [ملف

 :كلذ يف قدزرفلا للقف .ةّمألا ةمون تمن نيح :هل لاق .©7تقبأ ذبعلا قابإ

 اجّرْخَم كل اهنطب الإ قّبي مف اهّدُهظ دس دق ّضرألا تيأر اَن

 .مالظلا دادتشا : سومعلا )10

 هل ةياقو برحلا يف سأرلا ىلع سبلي ام :رفاغملا (؟)
 .تبره :تقبأ (*)
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 اَجّرفف مف تاملظُم ثالث يف ىوت امّدعب سنوي هادان يذلا توعد

 () اجَلْذَأ َنيح اهلثم راس راس امو  َةلّيل تّرس دق ضرألا تحت تحّبصأف

 اًجوجعأ لآ نِم بيتل كح ىوس ةعافش كيلع نت مو تّجَرخ

 هل نودّمحَيو هنوئنهي كلملا دبع نب ُماشه ُهَنّمُأ امدعب ةريبه نبا ىلع سانلا لخدو
 : ًالثمتم لاقف ,هيأر

 ايئال يفلا ىلع ٌمَدْعي ال َوْعَِي نمو ُهَرْمَأ ٌسانلا ِدّمحَي ًاريخ قلي نَم

 ؟ يقيرط يف تكرذأ وأ يل ضرُع ول مكلوق ناك ام :مهل لاق مث

 : يماطقلا لوق اذه لثمو

 7 لَبحلا ءيطخملا مألو يِهتشَي ام هل نودئاق ًاريخ َقْلِي نَم ُساّنلاو

 :ةريبه نبا صالخ نع ةملسم يصخل

 ةريبه نبا ثيدح عمست نأ بحتأ : بجاحلا عيبرلا يل لاق :لاق راّوس نب هللا دبع

 .هءاجف هئوضو ىلع موقي ةملسمل ناكيصخل لسرأف :لاق .معن :تلق ؟ ةملسم عم

 نم موقي كلملا دبع نب ةملسم ناك :لاق .ةملسَم عم ةريبُه نبا ثيدح انثّدح :لاقف

 ىلع املا بصأل ينإف ؛نينمؤملا ريمأ ىلع لخدف .حّبصُي ىتح لّقنتيو ًاضوتيف ليللا
 . ريمألاب و هللاب انأ : قاوّرلا ءارو نم حئاص حاص ذإ ؛أضوتي وهو ليللا رخآ نم هيدي

 :لاقف . هُتربخأف تعجرو هيلإ تجرخف .هيلإ جرخآ !ةريبُه نبا ُتْوَص :ةملسم لاقف
 تنأو هللاب انأ :لاق . ريمألابو هللاب انأ :لاقف .ًاساعن ديمي لجر اذإف لخدف .هلْخْدُأ

 انأ :لاق مث ًاثالث اطاق ىتح .هللاب تنأو هللاب انأ : لاق . ريمألاب و هللاب انأ : : لاق مث . هللاب

 ماعطلا ًبحأ هيلع ضرغا مث ؛ ءلّصْيَلو هكضوف هب قلطنا : يل لاق مث هنع تكسف . هللاب

 هظقوت الو - ءاسنلا تويب ْيدَي نيب ةّقّمعل - ةفّصلا كلت يف .هل شرفاو هب هتأف هيلإ

 ةبرش :لاقف ماعطلا هيلع تضّرَعو ,ىّلصو أضوتف هب تقلطناف .ماق ىتم موقي ىتح

 .لكشلا :لبلا (؟) ٠ .ةملظلا :جالدإلا )١(
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 ماشه ىلإ ادغف .ةتملعأف ةملسم ىلإ تئجو . مانف هل تشرفو . .برشف 5" ! قيوس

 ءتَيضُق : : لاق . ةجاح يل , نينمؤملا ريمأ اي: : لاق همايق ناح اذإ ىتح .هدنع سلجف

 اذإ ىتح ؛ ًافرصنم ماق مث .نينمؤملا ريمأ اي تيضر :لاق .ةريبُه نبا يف نوكت نأ الإ
 ةجاح يف ينثتست نأ ينتدّوع ام نينمؤملا ريمأ اي :لاقف عجر .ناويإلا نم جرخي نأ داك

 ال :لاق . ءانثتسالا لع تثدحأ كنأ سانلا ثدحتي نأ هركأ يلإو ؛ يجئاوح نم

 .هنع افعف ةرييه نبا وهف :لاق .كيلع ىنثتس وثتسأ

 يغرتلا ةعلا ةليضف

 :هئوضو بحاصو نومأملا

 طقس ذإ هيدي ىلع ءاملا بصي وه اهيبف . هئوضَو بحاص وهو .مداخ نومأللل ناك

 :لوقي هللا نإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هيلع نومأملا ظاتغاف .هدي نم ءانإلا

 نع َنيفاعلاو# : لاق . كنع يظيغ تمظك دق :لاق . (9 # ظّيعلا نيمظاكلاو

 بهذا :لاق . (9 4َتينسْحملا بحي هللاو» :لاق .كنع توفع دق :لاق . "7 «ساّنلا

 .رح تنأف

 :بقوع لجر يف زيزعلا دبع نبا رمعو ةويح نبا

 ,نينمؤملا ريمأ اي ةويَح نب ءاجر هل لاقف . لجر ةبوقعب زيزعلا دبع نب رمع رمأ
 .وفعلا نم هّبحُي ام لعفاف ٍءرّمْظلا نم بحت ام لعف دق هللا نإ

 هللا دبع هل لاقف .زاجحلاب ةيمأ ىنب لتق ىلع ىلع نب هللا دبع مزع :لاق يعمصألا
 يف لتقلاب تعرسأ اذإ :مهنع هللا يضر .بلاط يبأ نب يلع نب نّسح نب نسح نبا

 .كنع هللا ٌفْحَي فعاف ؟ كناطلسب ىهابت نمق كئافكأ

 )١( >.بارشلا نم عون :قيوسلا )١( ةيآلا نارمع لآ ةروس ١١1.

 ةيآلا نارمع لآ ةروس (2) .١1*غ ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟) +١١.
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 يدهملاو مرخ نبا
 مههزغي نأ دارأو ماشلا لهأ ضعب ىلع بتَع دقو ,يدهملا ىلع ميرخ نبا لخد

 نألَف «ءيسملا نع زواجتلاو ,بنذلا نع وفعلاب كيلع ,نينمؤملا ريمأ اي لاقف « ًاشيج

 .فوخ ةعاط كعيطت نأ نم كل ٌريخ ,ةَّيَحَم ةعاط برعلا كعيطُت

 :هقنع برضب رمأ لجر يف كاّسلا نباو يدهملا

 رجأ نم ناك نإف :هنع وفعت :لاق ؟هيلع بي اف ٠ :لاق .قنعلا بر هيلع بجي

 . هليبس ىّلخف .كنود نبع ناك رزو نم ناك نإو ءينود كل ناك

 : نيسوبح يق ةريبه نباو يبعشلا

 تي رفملاف لج مهتسبح تدك إو مهي

 :ءامد اهنيب شيرق نم ناّيحو نايفس وبأ

 دحأ يقب اف ؛نايفس وبأ لبقأف ,شيرق نم نّْيَّيح نيب ءامد تعقو :لاق ىتعلا

 نم لضفأ وه اهف وأ قحلا يف مكل له . شيرق رشعم اي :لاقف . هعفر الإ هيأر ٌمضاو

 موقلا نداهتف .وفعلا ءمعن : :لاق ؟قحلا نم لضفأ * يش لهو :اولاق ؟قحلا

 مظ ام :بلهملا نب ديزيب هرفظ دعب ةكتاع نب ديزيل ةمخط يبأ نب مه لاقو

 .كّوفع افع
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 :بقاعم لجر يف ةلاضف نباو رفعج وبأ

 نأ لجرب رمأ ذإ . طاّسلا يف اسلاج رفعج يبأ دنع تنك :ةلاضف نب كرابملا لاقو

 نيب دانم ةمايقلا موي ناك اذإ : هلع هللا لوسر لاق .نينمؤملا ريمأ اي : تلقف ؛ لتقُي

 .بنذُم نع افع نم الإ ٌمدقتي الف مّدقتّيلف دي هللا دنع هل تناك نَم لأ : هللا يدي

 . هقالطإب رمأف

 .ةبوقعلا ىلع ٌمهردقأ وفعلاب سانلا قحأ :سيق نب فنحألا لاقو
 . بضع اذإ هللا بضغ نم دبعلا نوكي ام ُبرقأ » : ِهََِم يبنلا لاقو

 نمو . نادت نيدت اكو . مَحْرَن محَراو . حجْسأف َتْكلَم : : املاثمأ ايف برعلا لوقتو

 . هب ري ًاموي رب

 سفنلا فرشو ةمهلا دعب

 ناَفُحو ,ظيلغ ءاسك هيلعو ,ديلولا ىلع معْطُم نب ريبُج نب عفان لخد
 خيشلا اذه لس :هيدي نيب مداخل لاقف ؛ ديلولا هفرعي ماف .سلجو مّلسف .27 نايساج

 هلأسآو هيلإ ْدُع :لاقف .هربخأف ديلولا ىلإ داعف . 9 ْبْرْعا :هل لاقف ,هلأسف .وُه نم
 ريبج نب عفان :لاق ؟تنأ نم :هل لاقو ديلولا كحضف . كلذ لثم هل لاقف «هيلا داعف

 . معطم نبا

 «تبأ اي :لاق ؟ ًادايز ريمألا كب يصوأ الأ :هللا ديبُع هنبآل نايبظ نب دايز لاقو

 .تيملا وه يحلاف تّيملا ٌةيصو الإ يحلل نكي مل اذإ

 ىصوأ يأ نإ :لاق ؟كوبأ كب يّصْوأ نَم ىلا : ديعس نب ورمعل ةيواعم لاقو

 .ههجو الإ هنم هئاوخإ دقي الأ :لاق ؟كيلإ ىصوأ َمبو لاق !يل صوي ملو لإ
 قثوأ هب انأ مهس يننانك يف ام :نايبظ نب دايز نب هللا ديبُعل عمسم نب كلام لاقو

 تنك نئلو اهّنلوُطأل امئاق اهيف تنك نئل هللاو امأ : كتنانك يفل ينإو :لاق .كب ينم

 .اططش هللا تلأس دقل :لاق .ةريشعلا يف كّلثم هللا رَّثَك :لاق . اهتقرخأل ادعاق اهيف

 .دعتبا :بزعا ١ )١( .نشخلا ظيلغلا :يساجلا (1)

17 



 ينحدمو اكلم يناجه ,قدزرفلا نم ًاسفن فرشأ تيأر ام : بّلهملا نب ديزي لاقو

 . ةقوس

 يلاو وهو يحايرلا ءاقرو نب 'باتع ىلع نايبظ نب دايز نب هللا ديبع مدقو

  تثأسأ الو ,كدجأف تنسحأ ام هللاو : : هل لاقف ؛ افلأ نيرشع هاطعأف « ناسارخ

 1 . ءاضغملا بحأو  ءادعبلا برقأل كنإو ؛كّمولأف

 يمدن طق ٍءيش ىلع تمدن ام هللاو :لئاقلا وه اذه نايبظ نب دايز نب هللا ديبعو

 .دحاو .موي يف برعلا كولم نم نيكلم تلتق دق نوكأف هَقنُع تبرض دق نوكأ

 :ةفلع نبا ةمه نم

 ناكو ةيدابلا نكسي ايبارعأ ناكو ؛ يملا َةَفَلُع نب ليقع ٌةمه سانلا فرشأ نمو

 هل لاقف هدالوأ دحأل هتنبا ناورم نب كلملا ٌدبع هيلإ بطّخو ,ءافلخلا هيلإ رهْصُي

 .كدلو (" َءانَجُه ينبنَج

 ةفلع نب ليقعو زيزعلا دبع نب رمع
٠. 7 1 5 

 ٠
 طاو لا هما نام#

 هللا حبق . .ةرم ينب يف لاوخأ هل ناك ةيمأ ينب نم لجرل زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 نأ لبق هل لاقف هيلإ لبقأف «ةفّلغ : نب ليقع كلذ غلبف .ةرم ينب نم كيلع بلع ًاهبَش

م لجر ىلع تبضغ كنأ نينمؤملا ريمأ اي ينغلب : : مالسلاب هثدتبي
 لاوخأ هل كمع ينب ن

 مألأ هللا حبق : :لوقأ انأو !ةرم ينب نم كيلع بلَغ اهّبش هللا حبق : تاقف «ةرم ينب يف

 ةيدابلا نم لبقأ يذلا خيشلا اذه نم بجعأ ىأر نم :زيزعلا دبع نب رمع لاقف

 ريمأ اي هللاو :ةرُم ىنب نم لجر هل لاقف ؟فرصنآ مث انمتش الإ ةجاح هل تسيل

 .نيقرطلا ٌمألأ هللاو نحن .هّسفن الإ ممْش امو ,كمّتش ام نينمؤملا

 .ةيبرع ريغ مهَمأ نيذلا :ءانجهملا )١(
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 :ليخع ةريغ نم

 نوعتتو نلت ناش نب رن نقل نب قع نب ١ . لاق يتم ورمع يبأ

 طرتخآف !اهكحض رخآ يف تقهشف ف تكحض هل ًاتنب ةفّلغ نب ليقع عمسف ثيغلا

 :لوقي وهو اهيلع لمحو فيسلا

 قيهش اهرخآ ةكحضل قورق لجر ينإ تقرف

 : ليقع لاقو

 رضع ةزكو نادبعو فلأ رفا لإ قيس نإد فا
 ٌربقلا لإ يراهصأ بحأ

 هيلإ رهصُي ناكو ؛ارويغ الجر ير ا ةفّلع نب ليقع ناك : ىعمصألا لاقو

 ةريد نم اريد اولزنف :لاق .هعم ءابرجلا هتنبآب جرخ ('راتي جرخ اذإو . ءافلخلا
 : ليقع لاق اولحترا الف ع دعس ريد هل لاقي , ماشلا

 مجاهجلاب ةتئحطان ضرع ىلع املاطو ٍدَعَس ريد نم ًارطو تضق

 :لاقف .زجأ ٍِسلَمَع اي :هنبال لاق مث

 (") مئاهعلا ليم جالذإلا نم ىواشن ةَيتف نلمحَي ةاموكاب نحّبصأف

 0 مئاوقلاو اطملا يف ىّشمت ًاراقغ ًةةيِدَخْرَص مُهاَقْسَأ ىركلا نأك

 تناعتساف ؛اهوحن ىّوهو فيسلا ذخأف ؟رمخلا ْتْعَن ام تنأ كيردُي امو :لاق
 رعي 1 1 هامرف :لاق ,هبرضي نأ دارأف :لاق .اهنيبو هنيب لاحف «سلَمَع اهيخأب

 .ثانإلا نم ّةلإ نوكي الو نيثالث وأ نيرشع وأ ةرشع سمخ وأ ةرشعلا ىلإ ةرعبأ ةثالث : دوذلا )١(
 .رفقلا :ءاموملا (*) .رجاتي :راتمي (؟)
 .رهظلا :اطملاو .ماشلاب ةدلب ةدخرص ىلإ بسنت رمخ : ةّيدخرصو. . ساعنلا .: ىركلا (5)
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 ,بارعألل ءام ىنذأ اوغلب اذإ ىتح .هوكرتو اًوضَمو .كربف هيذخف 7 لتخاف مهسب
 كراب ليقع اذإف ءاولعفف .ءاملا مكعم اوذخو اهوكردأف ًاروزج انْطَقْسَأ انإ :مهل اولاق

 :لوقي وهو

 ملكي لاجرلا َلاطبأ َقْلَي نم

 .برعلل لثم اذهو .فورعم لحف مّرخَأو .ةعيبطلا ةنشنشلاو

 :جرزخلاو سوألا

 م « ةليق انبا جرزخلاو سوألا مهو ءراصنألا : أمه مهفرشأو اسفن سانلا زعأ نمو

 ىلإ مهوعدي عّبُت مهيلإ بتكو .كولملا نم دحأ ىلإ ةيلهاجلا يف طق ةواتإ اودؤي
 :هيلإ اوبتكف ؛اولعفي مل نإ مهدّعوتيو هتعاط

 للذتملا لزلملاب ةناكمو انلاتق ٌمورَي مك ٌعَّبت ٌدبعلا
 ' 5 < ملا سى ع و و ف 1 م

 لسرملا ما رظبب لوسرلا ضع انضرأب ماني ال سانا انإ

 مّمذتف ءاليل ىّرقلا هيلإ نوجرخيو ًاراهن هنولتاقُي اوناكف ,برك وبأ عّبَت مهازغف
 ْ . مهنع لحرو مهلاتق نم

 ال هنأك هل مّهجتو ؟ تنأ نم :هل لاقف ,كلملا دبع نب ناولّس ىلع قدزرفلا لخدو

 موق نم انأ :لاق .ال :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ينفرعت امو :قدزرفلا هل لاقف .هفرعي

 .برعلا سرفأو «برعلا ملحأو ,برعلا دوُجَأو ,برعلا ٌُدوُسأَو .برعلا ىفوأ مهنم

 .كراد َنَمدْهَأْلو كرهظ نعجوأل وأ تلق ام َنَئيِبَتل هللاو :لاق .برعلا رعشأو

 هّسوق نَهَر يذلا ةرارز نب بجاحف برعلا ىفوأ امأ ؛نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق

 لوسر ىلع دفَو يذلا مصاع نب سيقف برعلا دوسأ امأو ءاهب ىقَوف برعلا عيمج نع

 .اههمظتناو امههيف ذفن :هيذخف لتخا )١(
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 ءاقرو نب باتعف برعلا مْحَأ امأو .ربولا دّيس اذه :لاقو هءادر هل طّسَبف هدي هللا

 اذنأهف برعلا رعشأ امأو  يدعّسلا لاله نس شيرحلاف برعلا ّسرْفَأ امأو . يحايرلا

 .نينمؤملا ريمأ اي كيدي نيب

 اندنع كل اف «كيبقَع ىلع عجرأ لاقو .هركنُي لو هرخف نم عمس ام نابلس متغاف

 :لاقو قدزرفلا عجرف .ريخ نم يش

 عِشاجُم يف ةّلق نم الو .كيلإ انل تّضّرع ةجاح نم ال كانيتأ

 :رخفلا يف قدزرفلا لاقو

 (")اهّلاعن ًاقاقر اهيشاوَح ًاقاتع مهتازُجُح ىرت يموق مراد ونب

 () اهلاقص اهنع عابطألا الج فويس مهنأك ناّيلا باَدُه نوري

 بم لات #0 01 مآ ,

 ناكم لكب ىّفْخَت ال سمشلاك يىنتدجو ماركلا نع تلأَّس اذإو

 :رميحأ نب رماعو قرحم ادرب

 مهيلإ جرخأف .رذنملا نب نامعُتلا دنع برعلا دوفو تعمتجأ : ةديبع وبأ لاقو

 يدعّتسلا رميحأ نب رماع ماقف . اههسَبلَيَلَف ةليبق برعلا ّزعأ مقيل : لاقو .قّرحُم ىَدرُ

 زعلا :لاقف ؟ برعلا ٌزعأ تنأ مب :ناععنلا هل لاقف ؛رخآلاب ىدتراو |مهدحأب رزتأف

 يف مث ءبعك يف مث ىدعس يف مث ءمبمت يف مث ءرازن يف مث ,ّلعم يف برعلا نم ددعلاو
 .سانلا تكسف .ينَرفانيلف برعلا نم اذه ركنأ نمف ؛ةلدهب يف مث ءفوع

 :لاق ؟ كتيب لهأو كسفن يف تنأ فيكف , كموق يف كّلاح هذه :نامعنلا لاق مث

 عضو مث .يدهاش اذهف يسفن يف انأ امأو ؛ةرشع معو .ةرشع لاخو ,ةرشع وبأ انأ

 .نسحلا وهو قتعلا نم :ًاقاتعو .ناسنالا نم راحزإلاو لاورّسلا دقعم يهو ,ةزجح عمج :تازجحلا )١(

 .الج يأ لقص نم :اهلاقصو أدصلا وهو عبط عمج :عابطألا (؟)
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 . دحأ هيلإ مقي مف .لبإلا نم ةئام هلف اهناكم نع اهازأ نم :لاق مث ضرألا يف همدق

 : قدزرفلا لوقي هيفف . نْيدْرَبلاب بهذف
 لدهبتي مل ليس ام اذإ ٌمالغ كلام لآ الو ٍدْمَس يف مَن اف

 ٍلّصَحملا ديدّعلاو َدَعَم دجمب قّرَحُم ْيدْرُب ُناّتلا بَهَو مه

 :مهيف سوأ رعشو ةانم دعس تبسب

 مهنمو .ةيلهاجلا يف ةضافإلا تناك ,ةانم ديز نب دعس نم تيبلا اذه لهأ يفو

 : يدعّسلا ءارْغَم نب سوأ مهيف لوقي نيذلا ناوفص ونب

 اناوفَص لآ اوزيجأ لاقي ىتح مهفقوم فيرْعَتلا يف نوُميرَي الو

 انارخأ دنع آلإ ُبَِيَعَت الو انلَّوأ دنع ّآلإ ْسمشلا عّلطت ام

 : ىنعملا اذه لثم يف قدزرفلا لاقو

 اوفقو سانلا ىلإ انأمزأ نحن نإو انَّملَخ َنوريسي انرس ام سانلا ىرت

 :رخفلا ىف ةدينمل

 برعلا ءاسن نم تءاج نم : لوقت قدزرفلا ةمع ةعصعص كنب ةدينه تناكو

مه دنع اهراخ عضت نأ اهل لحي يتعَيرَأك ةعبرأب
 ةعصعص يأ ءاهل "'يتمرصف , 

 تاذ تيمسف !ردب نب ناقرُيّزلا يجوزو « سباح نب عرقألا يلاخو « بلاغ يخأو

 .رامخلا

 لتق امل هنأ كلذو .يناسارخلا نيسُلا نب رهاط ,ٌةتمه تدعبو هسفن تفرش نممو

 . هَعْلَح رهظُي مو ناسارخ هيلع عنتمأ هب ردغي نأ نومأملا فاخو عةديبز نب دم

 ىلوم ناك هنأل ءادم نيسحلا ع نب رهاط لتقب رختفي يعازخلا يلع نب لبعد لاقو

 :يعازخ هنإ لاقيو «ةعازخ

 .نيثالثلا ىلإ نيرشعلا نيب ام لبإلا نم ةعطقلا :ةمرصلا )١(.
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 زجاع ةَّطخ نومأما ينموسيأ

 ام لثم قئالخلا سأر ىلع يفوُي

 مه مه نيذلا موقلا نم ينإ

 هلو لوط دعب كّلحت اوعفر

 : نيسحلا نب رهاط لاقو

 تَوَح ام تيهنأف اينّدلا ىلع تّبضَع

 امنإو نينمؤملا ريممأ تلتق

 ىرت اهك أقم راد يف تحبصأو
 و 5-1

 ةكتف يسأر م يف تَّيقب دقو

 :ةملسم نب ديزي نب دمحخ هباجأف

 ًايضار تنك الف اينّدلا ىلع تبتع
 ٍرَْرَق َمْقَف اي تنأ ام وأ تنأ نمق م0

 انءامد انقره انيديأب نحنف

 تنَج امو كيلع ينجت ام معلتس

 ٌةكتف كسأر مأ يف تيقب دقو

 :رهاط نب هللا دبع لاقو

 لوصوم ءاضغإلا َنِمْدُم

 بعت يف ضيبلا نيِدَّمو
 ىمر ثيح نيهجولا وخأو

 ! دم سأر سمألاب ىأر ام َوأ
 (0 دَقْدَقلا سور ىلع لابجلا يفوت

 دمقمب كوفّرشو كاخأ اولتق
 ” دهوألا ضيضحلا نم كوذقنتساو

 7 فِلاتملا ىدحإب ينم اهتبتعأو

 فئالخلل هدعَب ًءانع َتيقَب
 فئاوطلا كولم نم اهيف ّينأك

 ِفِلاخُم يأرل وأ ٍدّشَرل اَمإف

 9 ىناكب َقّلعَت مل اثم تنأ اذإ

 (0 فحازتلا دنع توملا ىدابت ٍلوثك

 فئالخلا لتقب رخفت الف كادي

 فصاح ىدحاب الإ تبتع
6. 

 لول بتتعلا ميدمو

 لوطم ٍضسييل ميرغو

 ىلا لوخدم وهف هاوهب

 .ضرألا نم عفترا ام :دفدفلا )١(

 . ضافخن الا: ريثكلا ناكملا : دهوألا ضيضحلا (؟)

 . اهب ةرطاخملاو سفنلا فالتإ نم :فلاتملاو . اهتيضرأ :اهتبتعأ (8)

 رقرقلاو .ةامكلا أدرأ نم برض :عقفلا (5)

 .ةطيحلاو كشلل ريثم يأ :لوخدم (1) .لحنلا ةعاجج :لوثلا (0)

 .ةدهو بنج ىلإ ةعفترم ضرأ :
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 هل ِتَّحَّمَط اع يرصقأ

 هد كيب مهب لح
 ًاَفَلَع برشُم بضع ء لك

 مهتوعد د نسيسحو

 هبل ءافك ال نم ينأو

 تلّصَح يذلا يأرلا بحاص

 ًافّرَش اًرُدلاب مهنم َّلَح
 اذإ هنع َكاِنألا حِصفت

 ادغ م موي رابجلا هب لَس

 هدي ُهَقرْفَم ْتَلَع دإ

 هتلكلك ٌعولخملا نطبأ

 هئٌعرصم ُبْرَتلاو ىَوقَق

 هلباب ّرحن ًاشيج داق
 مصهتذفنأ هلل اوّبيهو

 هتوص حابت َكَلَم

 ةئئات هنم تعزن

 سو يف .و

 هب هيلإ ىَمْنُي ُهْرْنَو

 لوتئسم ّريخلا دري دق

 "ليلاهتبلا ٌرُغلا يفّلس
 (9 ليقاصم َتافَرَشم

 "لولفم ّدحلا ٌرارغو

 لوبجب رمألاو مشاه

 لوبقم قحلاو ءهدعت

 اولوق هّدجم ىماسُي نَم

 ليصاحت ا ٌموقلل هيأر

 ليجبتو رع هتود

 لوهجمب ةءابنألا تكْأ

 0 كيبابألا ُدْرْلا ُةّلرح
 0 لوقصم ُضيبأ اهطون

 (0ليواقملا هُيلاوحو

 لوّصلاو ُضْرَعلا هنع قاض

 ليم الو ُليزاعَم ال

 لوذبم ّرمدلا ٌهادَتو

 (0 لومأمو ٌبوهرم ّرُهو
 (9 لولطم هينجَي ْمَدو

 )١( ماركلا ةداسلا :ليلاهبلا .

 )١( .ةلوقصملا فويسلا :ليقاصملا تايفرشملا
 ) )4:قرفو تاعامج :ليبابألاو ,ليخلا :درجلا

 .ردصلا :لكلكلا (1)
 .ةذوعلا يهو ءةميمت عج :مئاتلا (8)

 . مدلا :قلعلاو «فيسلا :بضعلا ()

 .اهب قلع ام :اهطون (0)

 . ءانيجلا :ليملاو مهل حامر ال نيذلا :ليزاعملا (7)

 .كوفسم :لولطمو «رأثلا :رتولا (8)
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 هيلإ رذتعا مث ,هدنع مهرّثآو هباحصأ نم ناكو ,ةملسم نب ديزي نب دمحم هباجأف

 :هلوق الإ هتباجإ ىلإ هْعَدَي مل هنأ معزو

 اولوق .هدجم ىماسي نم

 :ةلزنمو ةرثأ هدازو فلأ ةئامب هل رمأف

 ليقلاو لاقللا كْمَرَم ال
 ةفرغعأ تنك يل ىوَه ام

 ىمكتحأو تئشام ىمكحاو

 لد ىلإ كنع يل نيأ

 الذغ موي كاليلد نإ

 ةهببلااط ّرقولا َلاَنيو

 هج

 لوصوم كريغ ىَوهت
 00 لوبتم دمعلا ُنوخي ال

 لوبقم كنم ليدب ال
 لوهأم كنم يريمضو
 9«2لوبطع سمشلاك ةداغ

 لولحب رصمخلا قاطنو

 "لوكشم نبا ٌحانَجو

 لوسغم عمدلاب اهلحك
 ليصحت كلطالغأل ام

 ليوأت ِكَحيَو انلو

 لولطم ٍلتاقلا ٌمَدو

 لوقصم حْممُرلا نانسو

 «9ليكاثملا اوُلْسَت ام دعب

 .بحلا همقسأ يذلا :لوبتملا )١(

 .دّيقم :لوكشم (9) .قنعلا ةليوطلا ةئلتمملا ةليمجلا ةيتفلا ةأرملا :لوطعلا )١(
 .نمزلا رورمب تنكسو تأده دق نوكت يأ :ليكاثمللا ولستو ءرأثلا :رتولا (4)
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 لوُص اهعاب يف نكي مل ًادي تْلُط عولخملا اخأ اي
 لييبابألا لّيخلا تلاج تريك يذلا ٌةاعَنبَو

 ٌليعافألا كلت تلعف قنفد يذ يغ عرببو

 ليواَرَس هيّنئاَحل ام ' امهْدقوُم رانلا تنب نب ااي

 لوغ ٌمُهَتلاغ ّبَعصُم ْنَمو ُهوبأ نم ٌنْيَسُح ْنَم

 ("ليواقألا ٌكتَطْصَت نيح ٌهَقَدْمُأ  لوقلا َرْيْخ نإ

 كولملا تالسارم

 اهرحني نأ رمأو .ةكم ىلإ رئازج ٌرشع نميلا كلم يدهأ :لاق ءهيبأ نع يِتعلا
 ال «لجرلا اهيأ :هل تلاقف « ةبتُع تنب دنبب ٌسورَع نايفس وبأو تمدقف ؛ يشرق ّرعأ

 كّجوز يِعَد .هذه اي : اهل لاقف . كتوفت نأ اهلعل يتلاةمركملاهذه نع ءاسنلا كّنَغْشَي

 وبأ جرخ ىتح اهلقُع يف تناكف !هّنْرَحَن الإ يريغ اهرحن ام هللاو !هسفنل ٌءراتخي امو

 . اهرّحنف عباسلا مويلا يف نايفس

 :ةيواعمو رصيق نيب

 ال نمع ينربخأ :ةيواعم ىلإ رصيق بتك .:لاق «َّيِمْرَجلا ةيريوُجلا ينأ نع ريهز

 ءايشأ ةثالث نعو .ةربق هب راس نمعو .هل ةريشع ال نمعو .هل بأ ال نّمعو هل ةلْبق

 ةروراقلا هذه يف لإ ثعبأو ؛ ٍءيش الو « ءيش فصنو « ءيش نعو «مِحَر يف قلت م

 .ءيش لك رزَبب

 هل ةلبق ال نَم اًمأ :لاقف «سابع نبا ىلإ ةروراقلاو باتكلاب ةيواعم ثعبف

 ةربق هب راس نم امأو . مدآف هل ةريشع ال نَم امأو . ىسيعف هل بأ ال نَم امأو .ةبعكلاف

 ةّيحو ,دومث ٌةقانو , ميهاربإ شبكف ء محر يف قلخت ١ ءايشأ ةثالث امأو . سنويف

 هل سيل لجرلاف «ءيش فصن امأو ؛هلقعب لمعي لقع هل لجرلاف .ءيش امأو .ىبموم

 .براضتتو مدتحتو رثكت :كطصت )١(

 ىلإ



 الو هب لمعي لقع هل سيل يذلاف ,«ءيش ال امأو .لوقعلا يوذ يأرب لمعيو لقع

 . ءيش لك ٌرزب اذه :لاقو ءام ةروراقلا المو .هريغ لقعب نيعتسي

 باتكلا هيلإ لصو املف ؛رصيق ىلإ ةيواعم هب ثعبف «ةيواعم ىلإ هب ثعبف

 .ةوبنلا تيب لهأ نم الإ اذه جرخ ام :لاق ,ةروراقلاو

 :زيزعلا دبع نب رمع ىلإ دنهلا كلم نم

 :هيف ًاباتك زيزعلا دبع نب رمع ىلإ دنهملا كلم ثعب :لاق دامح نب مبعن

 يذلاو ,كلم فلأ ًةنبا هتحت يذلاو . كلم فلأ نبا وه يذلا كالمألا كلم نم

 ,روفاكلاو زوجلاوةّوَلَألاو دوعلا ناتبنُي نارهن هل يذلاو .ليف فلأ هطبرم يف

 هللاب كرشُي ال يذلا برعلا كلم ىلإ ؛ اليم رشع ىنثآ ةريسم ىلع هحير دجوي يذلاو

 نأ تببحأ دق ة ؛ةيحت اهنكلو ةيدهب يه امو ,ةيدهب كيلإ تثعب دق ينإف دعب امأ

 .مالسلاو .مالسإلا قمهفيو ينمّلعي الجر لإ ثعبت

 .باتكلا :ةيدهلاب ينعي

 :قشمد ةسينك مده يف ديلولاو مورلا كلم نيب

 : مورلا كلم هيلإ بتك 2. قسم د ةسيئك ديلولا مده ام :لاق يثايرلا

 ,كوبأ أطخأ دقف ًاباوص ناك نإف ءاهكرت كوبأ ىأر يتلا ةسينكلا تمده كنإ

 .كّرذع ايف أطخ ناك نإو

 موقلا منغ هيف تّشْفن ْذِإ ثرحلا يف ِناَمُكحَي ْذِإ ناهلّسو دوادو9» :هيلإ بتكف

 20 «ًالعو ًاكُح انْيتآ ًالكو ناَمْيلَس اهانْمّهفف .نيدهاش مهمكحل اًنكو

 .ال4 ةيآلا ءايبنألا ةروس )١(
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 هيلع بره يذلا لمجلا محل تلكأ :ناورم نب كلملا دبع ىلإ مورلا كلم بتكو

 .فلأ ةئامو فلأ ةئام ًادونُج َكَتَيزْغَأل .ةنيدملا نم كوبأ

 بتكيو هدعوتيو نسحلا نب هللا دبع ىلإ ثعبَي نأ جاجحلا ىلإ كلملا دبع بتكف

 هظحلي ًاظوفحم احول لجو َّزع هلل نإ » : نسحلا نب هللا دبع لاقف ,لعفف .لوقي امب هيلإ

 ام لعفيو لِذّيو زعُّيو تيمّيو اهيف يبحُي الإ ةظحل اهنم سيل .ةظحل ةئاثلث موي لك

 «!ةدحاو ةظحلب اهنم كينيفكي نأ وجرأل ينإو .ءاشي

 . مورلا كلم ىلإ كلملا دبع هب بتكو «ناورم نب كلملا دبع ىلإ جاجحلا هب بتكف :

 .ةوبنلا مالك نم الإ اذه جّرَخ ام :لاق هأرق املف

 نم بايثو «ةيرويس بالكو «ةّيعَلَق فويسب ديشرلا نوراه ىلإ دنملا كلم ثعب
 . دنلا بايث

 ىرُي ال ىتح ديدحلا اوسبلو نيفص اوفْصف كارتألا رمأ ةيدهلاب لسرلا هتتأ ايلف

 هذه :اولاق ؟هب متثج ام :مهل لاقف هيلع اولخدف لسّرلل نذأو .قدحلا الإ مهنم

 هليخل ةريثك عقاربو ًالالج اهنم عطقي نأب عاّطَقلا نوراه رمأف .اندلب ةوسك فرشأ
 ام :بجاحلا مهل لاق مث .مهسوءر اوسكنو اومّمذتو ,.مههوجو ىلع لسّرلا َّبَّلِصَ

 ةماصمّصلاب نوراه اعدف .اهل ريظن ال ةيعّْلَق فويس هذه :هل اولاق ؟ اذه ريغ دنع

 طقُي اك افيس ًافيس هيدي نيب فويسلا هب تعطقف ءبركي دعم نب ورمع فيس

 ؛هيف لف ال اذإف فيسلا ّدح مهيلع ضَرَع مث ةرْفَش هل ينننَت نأ ريغ نم ,لجُفلا
 .مههوجو ىلع موقلا بّلصف

 - الإ عبس اهاقلي ال ةيرويس بالك هذه :اولاق ؟اذه ريغ دنع ام :مهل لاق مث

 رمأ مث .متركذ ارك يهف هترقع نإف ءاعُبس يدنع نإف :نوراه مهل لاقف .هثرقع
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 يف عّّسلا اذه لثم اندنع سيل :اولاقو .مهاه هيلإ اورظن الف ,مهيلإ جرخأف دسألاب

 «ةثالث ُْبّلكألا تناكو . هيلع اهّلسرنف اولاق . اندلب عابس هذه :نوراه مهل لاق ! اندلب

 متئش ام بالكلا هذه يف اوّنمت ىمه لاقو «نوراه اهب بجعأف .هّتقّرمف هيلع تلسرأف
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 امم اذه : مهل لاق .انفويس هب تعطق يذلا فيسلا الإ ىنمتن ام اولاق . اندباب فئارط نم

 اونمت نكلو .مكيلع هب انْلْحَب ام كلذ الولو ,حالسلاب مكيداهن نأ اننيد يف زوجي ال
 فحتب مهل رمأ مث .هيلإ ليبس ال :لاق .هب الإ ىنمتن ام :اولاق .متئش ام كلذ ريغ

 . مهتزئاج نسحأو « ةريثك

 :نيسحلا نب رهاطو نومأملا نيب

 ذخأو نومأملا نع ناسارخب نيسحلا نب رهاط ضبقنآ امل :لاق يدادغبلا رفعج وبأ
 عم هيلإ هادهأ مث ءاعلا نونف هملعو .«بادآلا نسحأب ًافيصو نوفأملا هل بدأ ءهّرذح

 هدعوو « ةعاس مس هاطعأو « هَّمسَي نأ ىلع هأطاو دقو قارعلا فئارط نم ةريثك فاطلأ

 ةيدهلا لبق «ةيدهلا رهاط ىلإ لصوأو ناسارخ ىلإ ىهتنا املف ؛ةريثك لاومأب كلذ ىلع

 «ةلازّتلا يف ةعسوتلا نم هيلإ جاتحي ام هيلع ىَرْجْأو ,راد يف فيصولا لازنإب رمأو
 :هيلإ بتك .هناكمب فيصولا )مري الف .ًارهشأ هكرتو

 .نينمؤملا ريمأ ىلإ ينَدَرَف الإو .ينلبقاف ينلبقت تنك نإ .يديس اي

 هرمأ .هيف ناك يذلا سلجملا باب ىلإ ىهتنا الف .هسفن ىلإ هلصوأو هيلإ لسرأف

 هيدي نيبو هسأر عّرقو ضيبأ دبل ىلع سلج دقو .سلجملا باي دنع فوقولاب

 انإف ءكّرْيَغ نينمؤملا ريمأ هب ثعَب ام انلبق دق :لاقف .لولسم فيسو ءروشنم فحصُم
 ىرت ام الإ هبتكأ باوج يدنع سيلو .نينمؤملا ريمأ ىلإ كانفرص دقو ,كلبقن ال
 .اهيف ينتيأر يتلا لاحلاب هملْعَأو مالسلا نينمؤملا ريمأ غلبأف .يلاح نم

 هآر يتلا ةلاحلا هل فصوو هرمأ نم ناك امب هملكو نومأملا ىلع فيصولا مدق املف

 : نومأملا لاقف .مهنم لحاو هّمَلعَي ماف .هانعم نع مهأسو كلذ يف هءارزو رواش . اهيف

 ٠ هنأ انربخي وهف ,.ضيبألا دبللا ىلع هسولجو هّسأر هعيرقت امأ :هانعم تمهف دق ىنكل
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 فيسلا امأو ؛انيلع هل ىتلا دوهعلاب انركذي هنإف ,روشنملا فحصملا امأو ؛ليلذ دبع

 .لم :مرب )١(
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 باب انع اوقلغأ . كنيبو ينيب مكحي اذهف ٌدوهعلا كلت تّتكُن نإ :لوقي هنإف ,لولسملا

 هيف وه ام هيث يف هوجيهت الو هركذ

 . نومألملا ىلع .سانلا فخأ ناكف

 ناكو .هسيح نم يدتسلا نبا قالطإ يف نومأملا ىلإ نيسحلا نب د رهاط بتكو

 بتكو هل هقلطأف ؛هسبَحو اهنع هلزعف رصم ىلع هلماع

 هع 3 |مف يالوُممو تنأ ىخأ

 هاوهأ انأ ينإف  رمألا نم ىوُمت امو

 هللا كل ُهللا كل  كاذ ىلع هلا كل

 هيلإ
0 

 0 ةاض

 هاض

 رع رع #

 ,2غ



 هج تاجا هع
 ا تتسالاومجحلاه 2

 بدألاو ماعلا يف ةتوقايلا باتك شرف

 كولملا ةبطاخم يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع وبأ لاق
 فيطلو لّصوتلا نسحب مهيلإ فلزتلاو .مهمكح عيدب نم هيف اوننفت امو مهتاماقمو
 .مهبهاذم فالتخآو مهقطنُم عرابو «يفناعملا

 ٌرادم امهيلع ناذللا نابطقلا |مهنإف ؛ بدألاو ماعلا يف هقيفوتو هللا دمحب نولئاق نحنو

 ةعيبطلاو ةيكّلملا ةعيبطلا نيب امو ,ناويحلا رئاسو ناسنإلا نيب ام قرفو «ايندلاو نيدلا

 هللا لعج دقو ؛ حورلا دامعو . بلقلا رونو ,ندبلا جارسو ,لقعلا ةّدام امهو ؛ ةيميهبلا

 ةلاجإف . ضعب نم ًادلوتُمو ضعبل ًادَّمَع ءايشألا ضعب هناطلس مظعو هتردق فيطلب

 .ركفلا َةّيوَر هّبنت ركذلا رطاوخو ءركذلا رطاوخ ثعبت ساوحلا هكردت اهف مهولا
 يف موقي ءيش لكف .لمعلا بابسأ مكحت ةدارإلاو .ةدارإلا نماكم ريثت ركفلا ةّيورو
 لبقتُم لقعلاو .ًالمع مث ,ةدارإ مث .ًاركف مث .ًاركذ نوكي مهولا يف لثمُيو لقعلا
 .ائيش كلذ ريغ يف لمعي ال .ىماعلل

 . عفن لمعتسا امو رض هنم لمح اف ؛ لمغتسا معو . لمح مع : ناملع ماعلاو

 يف عمسلاو ناولألا لّيقت يف رصّبلاك مولعلا لّبقت يف لمعي امنإ لقعلا نأ ىلع ليلدلاو
 ول ريغصلا لفطلاو .هل لقع ال نمك ناك ائيش مّلعُي مل اذإ لقاعلا نأ : تاوصألا لبقت
 انإ :لاقف معاز معز نإف باوّدلا لضأو مئاهبلا هلْبأك ناك ًاباتك هنقلتو ًابدأ هفرعت مل
 ةنطف ةبنأو ايأر َّدَّسُأ نوكيف هملع ةلق يف هلقع لمعتسي وهف ماعلا ليلق القاع دجن
 هانركذ دق ام هيلع انتجح نإف .لقعلا ةلق عم ماعلا ريثكلا نم رداصمو دراوم نسحأو

 اك



 .بلقلا هظفحي هريثك نم ٌريخ لقعلا هلمعتسي معلا ليلقف ؛هلامعتسآو ماعلا لْمَح نم

 مَع دق كريغ نإف :هل ليق .ماعلاب :لاق ؟تكردأ ام تكردأ مب :بلهملل ليق

 .لمعتسا لع اذهو لمُح مع كلذ :لاق .تكردأ ام كردُي ملو تملَع امم رثكأ

 قئاس الب دئاق ناك اذإف ؛ دْوَذ سفنلاو قئاس لقعلاو دئاق ملعلا : ءاكحلا تلاق دقو

 ًاعوط () تبانأ اعمتجا اذإو «ًالامثو ًانيمب تَدَحأ دئاق الب قئاس ناك نإو , تكله

 .ًاهرك وأ

 معلا نونف
 نأ نيملسملل يغبني ال ام ماعلا فانصأ نم :نومأملا دنع وهو نوراه نب لهس لاق

 .لالحلا ضعب نع بغري امك ماعلا ضعب نع ِبعُرُي دقو .هيف اورظني

 اذه ناك نإف ءماعب سيلو ًايلع ءيبثلا سانلا ضعب يّمسُي دق :نومأملا لاقف

 الو .هتياغ غلبت الو ىهّرْعق رَبْسُي الو هُرْوَغ كردي ال معلا نإ ًاضيأ تلق ولو
٠. 

 هسماو

 مهألاب أدباف كلذك رمألا ناك نإف ؛تقدص .هؤازجأ طبضنت الو ,هلوصأ ىصقَتسُت

 ًادصق ًالدع كلذ نكي ,20لفّتلا لبق ضرفلابو .دكوألاف دكؤألاو , مهألاف

 .اليمج ًابهذمو

 ,هتياهن ىلع فوقولاو هتياغ يف ًاعمط ملعلا بلطأ تسل : ءاكحلا ضعب لاق دقو

 .تركذ امل ٌةجو اذهف .هلهج ْعَسَي ال ام سانا نكلو

 بتك سرد بورحلا باحصأ ماعو .ريخلاو بسنلا كولملا ماع :نورخآ لاقو

 هنع ىَهنُيو الع 2يشلا ىمسي نأ امأف .باسحلاو ُباتكلا راجتلا ماعو ءرّيسلاو مايألا

 .تباجأو تنعذأ : تبانأ )١(

 .ةالصلا يف بجاولا ىلع داز ام :لفنلا (؟)

 في



 .نايدألا ماعو «نادبألا مع :ناملع ماعلا :هنع هللا يضر سيردإ نب دم لاقو

 ,ًادحاو ًانف بلطيلف ًالاع نوكي نأ دارأ نَم : :ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع لاقو

 .مولعلا يف نئفتيلف ًابيدأ نوكي نأ دارأ نمو

 مل ةفسلفلاب نيّدلا بلط نَم :ةثالث نم نومَلْسَي ال ةثالث : يضاقلا فسوي وبأ لاقو

 بئارغ بلط نمو ءرقفلا نم مسي مل ءايميكلاب لاما بلط نمو .ةقدنزلا نم ماسي
 .بذكلا نم ملسي مل ثيدحلا

 ءيش لك نم اوذخف .هب طاحُي نأ نم ٌرثكأ معلا : ىلاعت هللا همحر نيريس نبا لاقو

 . هئنسحا

 هلهج ْعَسَي ال ام فرعت نأ نيدلا اع نم كافك : |مهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 .لثملو دهاشلا يوُرت نأ بدألا مع نم كافكو

 :رعاشلا لاقو

 هادي تينَف نإو هتباتك ىقبتس الإ بتاك نم امو
 ُهرَت ْنأ ةمايقلا يف كرسي يش ريغ كّنكب بكت الف

 . بيرغلاب تلنو 0 ملا تلصَو : يعمصألا لاقو

 نم ٌرثكأ نمو 9 هلَّذَب رعشلا نم رثكأ نمو ,هَقَّمَح وحنلا نم ٌرثكأ نم :اولاقو
 هفّرُش هقفلا

 :ءيناه نب ْنسحلا ساون وبأ لاقو

 "”اكلق رختب الفنم ةكئاك بذهم ٌةاوُرلا ةرَِخَت ام

 اكحضيف ْتِيقَل نَم َثّدَحَأ اّيك مهنع ْبتكأ ةاملعلا ٌعّبَتَنأ

 .لوقلا ليمجو ةبّبحملا رداونلا :حلملا )١(
 .رادتسا :لتف ءهكلس :دقعلا . مظن (*) .اصيخر الذتبم هلعج :هلذب )١(
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 ماعلا بلط ىلع ّضحلا

 دقف ٍمِلَع دق هنأ نظ اذإف ءماعلا ّبلَط ام ًااع لجرلا لازي الو : هَ ىننلا لاق

 .( لهج

 . (١ جمه مهرئاسو « مّلعتمو ملاع سانلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 دادملو . بلطي امب اضر .ماعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ » : هتيم هنعو

 .«هللا ليبس يف ءادهشلا ءامد نم ٌريخ ءاملعلا ٌُمالقأ هب ترج

 حاولأ ف هبتكاو 2 كقنع لوح ملعلا فل : مالسلا امهيلع ناملس هنبآل دواد لاقو

 . كتيلح َبدألاو كلام ماعلا لعجا :ًاضيأ لاقو

 .نيمحي ام ناسنإ لك ٌةميق :هنع هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع لاقو

 هب نسحي ناك نإ :لاق ؟ماعتي نأ خيشلاب نسحي له : ءالعلا نب ورمع يبأل ليقو

 .ماعتي نأ هب نسحي هنإف شيعي نأ

 راغص اونوكت نإف ءمعلا اوبلطا ّينَب اي :هينبل ىلاعت هللا همر ريبُرلا نب ةورغ لاقو

 .مكنع ىنغتسي ال نيرخآ موق ٌرابك اونوكت نأ ىسعف مكيلإ جاتحُي ال موق

 يف رظنلا نم اورثكأ ءّىب اي :ًادلو نوعبرأ هل ناكو ءهدلول دنملا كلم لاقو

 «ملاعلا هيقفلا : ةبرغ يف نوشحوتسَي ال ةثالث َنإف ؛ افرح موي لك يف اودادزاو « بتكلا

 .يأرلا جراخم ريثكلا ناسللا ولحلاو , عاجشلا لطبلاو

 .قاّرو وأ ٍداَرَر دنع الإ قاوسألا يف اوسلجت نأ مكايإ :هينبل بلهملا لاقو

 .ملعلل قاّرولاو «برحلل َداّرزلا دارأ

 :رعاشلا لاقو

 بابحألا كتاخ نإ هب وهلت 2 ُباتك َتْوَّلَخ اذإ سينألا معن

 باوصو ٌةمكح هنم ُداَفُتِو هتعّدوتسا اذإ ارِس ًايِشْمُم ال
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 :رخآ .لاقو

 هِبْتُك يف ملاع ةهزث ّذَلأ»و ٌةَّرسسم ةذل بلاط لكلو

 ' ةربقملا يف سلاج وهو ءرمع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نب هللا دبعب لجر رمو
 نم عتمأ الو ءربق نم ظَعْوَأ ال هنإ :لاق ؟ انهه كسّلجأ ام :هل لاقف ,باتك هديبو

 . باتك

 تكس نإ موق نم كلعل «ةبؤر اي : يركبلا ةباّسنلا يل لاق :جاجّعلا نب ةبؤر لاقو
 :لاق . كلذك نوكأ الأ وجرأ ينإ : تلق ؟ينومهفي مل مهتثدح نإو .ينولأسي مل مهنع
 «بذكلا هدكنو ,نايسنلا هتفآ :لاق !ينربخت :تلق ؟هتنجهو هدّكنو ماعلا ةفآ اف
 .هلهأ ريغ دنع هرشن هتنجهو

 ماع بلاط :ناعبشي ال ناموُهنَم : هيلع هللا ناوضر سابع نب هللا دبع لاقو
 .ايند بلاطو

 .ًايولطم تززعق ًابلاط تلَلَذ :لاقو

 كافك :لاق .هّعيِضَأ نأ فاخأو ماعلا بلطأ نأ ديرأ :ةريره يلأل لجر لاقو
 .هل ةعاضإ ماعلا بلط كرتب

 هذخأو .مّلعتلاب ماعلا امنإو «ًالاع دلوُي ال لجرلا نإ :دوعسم نب هللا دبع لاقو
 :لاقف رعاشلا

 ٌلهاج وه نمك مع وخأ سيلو ًالاع ٌدلوُي رملا سيلف مّلَعَت

 :رخآلو

 اع َقلخُي ءرملا سيلف مّلعت

 :رخآلو

 هّلهاج وه نمك ًارْمَأ ٌملاع امو يا



 :رخآ لاقو

 رطملا اهَّسَم ام اذإ ُدالبلا ايُحَت امك نيتّيلا بو لق يحي عل

 رمقلا ةملّلا داوس يّلَجُي امك هيحاص بلق نع ىمعلا ولحي < ماعلاو

 ىلع فخأو ,كسفنل ىهشأ وه ام ىلإ ماعلا فانصأ نم دصقأ : ءاركحلا ضعب لاقو

 .كيلع هتلوهسو هل كتوهش بسح ىلع .هيف كذافن ْنإف ؛ كبلق

 ماعلا ةليضف

 :بلاط يبأ نب يلعل

 سنخألا نارمع نب دمحأ نع ةيواعم نب رماع انثدح :لاق ناولس نب بويأ انثدح

 «فنخم يلأ نع «ينوكلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع .يمشالا حلاص نب ديلولا نع
 يل جرخف ءههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع يديب ذخأ : :لاق « يعخَتلا لّْيَحُك نع

 بولقلا هذه نإ ءُلْيَمُك اي : لاق مث . ءادعّصلا سفنت هنت (0 رَحّصُأ املف «ةناّبجلا ةيحان ىلإ

 : كل لوقأ ام ىنع ظفحاف اهاعوأ اهريخف , ةيعوأ

 .قعان لك ٌعابتأ «عاعَر ٌجَمَهَو ,ةاجّن ليبس ىلع مّلعتمو «يناّبر ملاع :ةثالث سانلا
 .قيثو نكر ىلإ اوئجلي ملو ءماعلا رونب اوئيضتسي مل نوليمُي حير لك عم

 هصقنت لاملاو «لاملا سرحت تنأو كسرحَي ماعلا :لاملا نم ريخ ماعلا «ليمك اي

 .هلاوزب لوزت لاملا ةعفنمو ,قافنإلا ىلع وكزَي ماعلاو .ةقفنلا

 ليمجو ,هتايح يف ةعاطلا ناسنإلا بسكي هب هب نادي نيد ملعلا ةبحم «ليمك اي

 هيلع ٌموكحم لاملو اح ملعلاو .هتافو دعب ةثودْحألا

 مهنايعأ ءرهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلاو , ءايحأ مهو لاملا َناَرْخ تام .ليمك اي

 ىلإ هديب راشأو  ًاَمَج ًالعل انه اه نإ اه ةدوجوم بولقلا يف مهلاثمأو .ةدوقفم

 نيدلا ةلآ هلمعتسي ,هيلع نومأم ريغ © ًانقل دجأ ىلب َةلَمَح هل تدجَو ول  هردص

 .ملعلا نم ًانقلم ًالتعغ يأ :ًانقل (؟) .ءارحصلا غلب :رحصأ )١(

 ١م



 الو قحلا ةلمحل ًاداقنم وأ ؛هدابع ىلع همعنبو ,هئايلوأ ىلع هللا ججحب رهظتسيو ءايندلل

 ءالؤه ىلإ ال .ةهبش نم ضراع لوأل هبلق يف كشلا حدقني ,2" هئانْخأ يف هل ةريصب
 راخدالاو عمجلاب ًامرغم وأ ,ةوهشلل دايقلا سلس ,ةذللاب ًاموهنم وأ .ءالؤه ىلإ الو

 ماعلا تومي كلذك .ةمئاسلا ماعنألا اهب ًاهبش برقأ ءيش يف نيدلا ةاعر نم اسيل

 وأ ءًاروهشم ًارهاظ امإ هللا ةجحب مئاق نم ضرألا ولخت ال ,ىلب مهللا .هيلماح تومب

 نوّلقألا هللاو كئلوأ ؟نيأو ءاذ مكو ؛هتانيبو هللا ٍجَجُح َلُّطَبَت الثل , ًارومغم ًافئاخ

 ؛ مهءارظن اهوعدوي ىتح هَجَجُح هللا ظفحي مهب ؛ًاردق هللا دنع نومظعألاو ؛ اددع

 حوُر اورشاب ىتح ناميإلا ةقيقح ىلع ماعلا مهب مجه .مههابشأ بولق يف اهوعرزيو
 اوبحصو .نولهاجلا هنم شحوتسا امب اوسنأو «نوفّرتملا نِّشْخَتسا ام اونالتساف ؛نيقيلا

 .ىلعألا قيفرلاب ةقلعُم اهحاورأ نادبأب ايندلا

 .مهيلإ ًاقوش .هآ هآ ,هنيد ىلإ ةاعدلاو .هضرأ يف هللا ءافلخ كئلوأ ,.ليمك اي

 2 .تكش اذإ فرصنا
 ءاملعلا لاب اف :هل ليق .ماعلا لاق ؟ لاملا وأ ماعلا : لضفأ اههيأ : دمأ نب ليلخلل ليق

 ةفرعمل كلذ :لاق ؟ ءاملعلا باوبأ ىلع نومحدزي ال كولملاو كولملا باوبأ ىلع نوم دْزي

 . ءاملعلا قحب كولملا لهجو كولملا قحب ءاملعلا

 .«ةدابعلا لضف نم ريخ ملعلا لضف »: هيَ يبنلا لاقو

 لهجلا عم هريثك نأ امك ءريثك ماعلا عم لّمعلا ليلق نإ »: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . ( ليلق

 هنع نوفني , 2” هنود فلخ لك ْنِم ماعلا اذهلمحي »: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .«نيلهاجلا ليوأتو .نيلطبملا لاحتناو ,نيلئاقلا فيرحت

 ىلإف ملعب دّكؤي مل زع لكو .ًابابرأ اونوكي نأ ءاملعلا داك : سيق نب فنحألا لاقو

 .ريصي ام لذ

 .رومألا نم يحاونلاو فارطألا وأ .هباشتملا :ءانحألا (1)

 .لدعلا يوذ ءاملعلا يأ :هلودع (؟)

 م



 . كولملا ىلع ماكُح ءاملعلاو ءايندلا ىلع ماكُح كولملا :يلؤدلا دوسألا وبأ لاقو

 «لض اهكرت نم :ءامسلا يف موجنلا ُلَثَم ضرألا يف ءاملعلا لَم :ةبالق وبأ لاقو
 .ريحت هنع تباغ نمو

 الو ,هملع نم 7 سبتقا هءاج نم :جارسلا لثم ملاعلا امنإ :ةنييغ نب نايفس لاقو

 . ائيش جارسلا رون نم ْسباقلا صقني ال اك .ًائيش هصقني
 .اعوج ملاعلا يقتلا سفن لتقي ال هللا نإ :ثيداحألا ضعب يفو

 ةورغلاو ءماعلا عم ةنورقم ةفرحلا تراص مب : يرصّبلا نسحلا يأ نب نسحلل ليقو

 ؛مكزجعأف ليلق يف ًاليلق متبلط نكلو .متلق امك سيل :لاقف ؟لهجلا عم ةنورقم
 لهأ نم فرتحا نم ىلإ مترظن ولو «ليلق مهو ماعلا لهأ يف «ليلق وهو ّلاملا مّتبلط
 .رثكأ مهومتدجول لهجلا

 اهلقعي امو »و ("' 4 العلا هدابع نم للا ىشخَي امنإ ا : ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 , 9 © نوملاعلا الإ

 : مهضعبلو .هوملظتف هلهأ ريغ هوطعت الو ,مهوملظتف هلهأ ماعلا اوعنمت ال : ليقو

 الاظ مهل مكحلا يف حبصأ اهبابرأ ةمكحلا عنم نم

 امشاغ المكحلا يف نوكي مهريغ يف ةمكحلا عضاوو

 (ظان هل رعشلا يف تنكو اارئاس الثم اموي تعمس

 الاع الو الع ابلاط ال ادغام اذإ ءرملا يف ريخ ال

 تولس اذإو «يقولس تممتغا اذإ :لاق ؟ ماعلا تيأر فيك . ءامءلعلا ضعبل ليقو

 .يتذل

 : يربربلا قباسل دشناو

 ا“ نَرَق يف نانورقم كوّنلاو لهجلاو هبحاصل ٌفيرشتو نري ماعلا

 دحاو كلم يف ناكولسم يأ :نرق يف نانورقم .قمحلا :كوثلا (4) .عع ةيآلا توبكنعلا ةروس ()

 م



 :هريغلو

 لمحت ءيش يأ ٌرصبأف لمح هنأ معاف معلا تبلط اذإو

 لضفأ وه يذلاب كداؤف لغشاف لضافتم هنأب تملع اذإو

 عبارلاو ,ظفحلا ثلاثلاو .عاتسالا يناثلاو , تمصلا ملعلا لوأ :لاق يعمصألا

 .هرشن سماخلاو « لمعلا
 .جمه يىقابلاو 2. ناكيرش ماعتملاو ملاعلا :لاقيو

 : دشنأو

 رجحلا غضاملا كفل نيلي الو ًادبأ ًايساق ًابلق معلا عفني ال

 هلهأل هلذبو .ةدابع هبلطو «ةنسح هملعت نإف ملعلا اوملعت : لبج نب ذاعم لاقو

 ,ةبرغلا يف بحاصلاو .ةشحولا يف سينألاو .ةنجلا لهأ ليبس رانم ماعلاو .ةبرُق

 حالسلاو , ءالخألا دنع نيزلاو . ءارضلاو ءارسلا ىلع ليلدلاو ,ةولخلا يف ثّدحملاو

 .مهاعفب ىدتقُيو .مهراثآ ىفتقت .ةمئأ ةداق مهلعجيف ًاموق هب هللا عفري . ءادعألا ىلع

 نم نادبألا ةوقو .ةملّظلا نم راصبألا حابصمو .لهجلا نم بلقلا ةايح ماعلاو

 هيف ركفلا ؛ةرخآلاو ايندلا يف العلا تاجردلاو ,رايخألا لزانم دبعلاب غلبي ؛ فعضلا
 . مارحلا نم لالحلا فرعيو .ماحرألا لصوت هبو . مايقلا هتركاذمو « مايصلا لدعي

 : يولعلا ابطابط نبالو

 ةتيزح يدنع لابلا بيتك يحضُيو 2ةنينأ يفخُي بلقلا ضيرم ٌدوسح
 ةنونف لاجرلا دنع نم عّمجأ ًابلاط ملعلا يف تحر نأ ىلع مولي
 ")تنويع ديفتسأ امم ظفحأو هَتنوُحو مالكلا راكبأ كلمأف

 هنونظ ميمذلا لهجلاب نسحُيو ىنغلا بلحي ال ملعلا نأ معزيو
 هنونسحي ام سانلا لك ةميقف يقتميقب يلاغأ ينعد يمنالايف

 .ركبلا ةاتفلا :نوعلاو .اهيلإ قبسي مل يتلا يناعملا يأ :مالكلا راكبأ )١(
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 هيف تبثتلاو ماعلا طبض

 نع هب 27 تنب يذلا مّلعلا اذه ام :هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نب دمحمل ليق

 .ةعرذم هتلعج ًاباتك تذخأ اذإ تنك :لاق ؟مّلاعلا

 .نيقيلا نع ةاماحم :لاق !ككش ٌرثكأ ام :ةلقصم نب ةبقرل ليقو

 بحأ كّكش :لاقف : هيف كّشأ :لاقف «ثيدح نع ينايتخّسلا بويأ ٌةبعش لأسو

 .ينبقي نم لإ
 . هثيدح لبقأ الو هئاعد ةكرَت يجترأ نم يناحصأ نم نإ : بويأ لاقو

 تظفح كلذ تلعف اذإف ءماعُي نمم مّلعتو . لهجي نم كّملع مَّلَع : ءاكحلا تلاقو

 .تلهج ام تملعو ؛تملع ام

 هللاو اذه :لاقف . يردأ ال :لاقف ؛ةلأسم نع يبعّشلا ًارماع َّيعخَنلا مب مهاربإ لأسو

 .يردأ ال :لاقف يردي ال امعع لكس ؛ملعلا

 .هلتاقم تبيصأ «يردأ الو ملاعلا كرت اذإ :سنأ نب كلام لاقو

 دقف « يردأ ال :لاقف « يردي ال امع لكس نم : صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 .ماعلا فصن زرحأ

 ال١ اولعجف ؛يردأ الو ,ةمكحُم ةيآو ءدّتسُم ثيدح :ةثالث ملعلا : اولاقو

 .لوقلا نم ًاباوص ناك اذإ ءملعلا نم « يردأ
 ..هريغ دنع سلجت ىتح كملعُم أطخ فرعت ال كنإ : دحأ نب ليلخلا لاقو

 .بويأ سلاج ىتح © ةّيضابإلا هيلع تبلغ دق ليلخلا ناكو

 .ةدومخ هراكملا بقاوع :اولاقو

 هيلع ُسوفنلا تهركأ امف هّلك ٌريخلا :اولاقو

 .هيف تقوفتو هب تدعب :هب تنب )١(

 .جراوخلا نم هقرف :ةّيضابألا )١(
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 ماعلا لاحتنا

 :لوقي لجو زع هللا نإف ءماعلا لحتني نأ دحأل يغبني ال :ءاكحلا ضعب لاق

 ملع يذ لك قوفو# :لجو زع لاقو 292 © ًاليلق الإ معلا نم متيتوأ اموإ»
 .."7 © مَع

 «ًايلكت ىلاعت هللا هملك ال هنأ .مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم نع ركذ دقو

 هيلإ هللا نّهف .هنم َمعأ ًاقلخ قلخَي مل هللا نأ هّسفن هتثدح .اهظفَحو ًةاروتلا سّردو

 . مالسلا هيلع رضخلاب هسفن

 نم لفسأ ىلإ شرعلا تحت امع ينولس :ماعلا ٌةهَّبَأ هتلخد دقو نابلس نب لتاقم لاقو

 نم لفسأ الو شرعلا تحت ابع كلأسن ام :لاقف موقلا نم لجر هيلإ ماقف .ىرثلا

 بلك نع ينْربَخأ :هباتك يف هللا ِهَرَكَذو ضرألا يف ناك اع كلأسن نكلو .ىزثلا
 ْ .هّمَحْفأَف ؟ هنول ناك ام .فهكلا لهأ

 ,مالغ اي :لاق مث . هتيسنف طق ًائيش تظفح الو طق ًاكيش تعمس ام :ةداتق لاقو
 .هللا هحضفف .كيلجر يف امه :لاقف .يلعن تاه

 :ىنعملا اذه يف ءالعلا نب ورمع وبأ دشنأو
 ناحتمإلا دِهاوش هثحضف هيفوه ام ريغب ىّلحت ْنَم
 :ىنعملا اذه فو

 هيعدي ام.هيدي يفام ناش هيف وه ام ريغب ىلحت نم
 هيف سيل ام هيلإ اوفاضأ هس يف امل ىواعدلا للق اذإو

 هيفْحُي ًابئاد ناك نإو س اسنلل رهظيس قفلا لحمو
 هليرتفي اب ُلااع هنأ هادعام ىعّدا يذلا بسحبو

 .م860 ةيآلا ءارسإلا ةروس )١(

 .ا/5 ةيآلا فسوي ةروس (؟)

 م1



 الو «ماعب الإ لقت الو ءكقوف نّم عزانُت ال : سود نم ىتفل ةبيش نب بيبش لاقو

 عدت الو «كلعف كلوق الو .كبلق يف ام كناسل فلاخي الو 29 لْيَت ل ام طاعتت

 ْ .ربدأ اذإ هبلطت الو ءلبقأ اذإ رمألا

حأ ظفحي مل ام ُتظفَح : :ةداتق لاقو
: دحأ سني ملام تيسْنأو ءد

 نآرقلا تظفح .

أو يتبحل ىلع تضبقو ءرهشأ ةعبس يف
ام تعطقف يدي تحت ام َمْطَق ديرأ ان

 . اهقوف 

 برضَي ناوشن ةعاسلا اذه ناك ول :لاقف «نآرقلا رسفي وهو يّدّسلاب يبعشلا رمو

 ؟هل نسحأ ناك امأ «لبطلاب هتسآ ىلع

 : نيلحتنملا شضعب لاقو

 يرزتم ٍدَقَع يفو يموق يلَهِجُي
 ولعلا مَكَحُم مهل ًالاثمأ نوّنمت

 مُهف ىلع هنم تنك الإ رهدلا ىَدَم ضماغ رلعلا ضماغ نم يل َّنَع امو

 : عاقرلا نب يدع لاقو

 ًانلاع لئاسأ ام قح تملَعو
 امدادزأ ىكل ةدحاو ماع نع

 هل حلصي امو معلا طئارش

 هنود نم رقتحي ال :لاصخ ثالث هيف نوكت ىتح ًالاع ملاعلا نوكي ال :اولاقو
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 . ىلاعت هللا نم فوخلا معلا سأر :اولاقو

 .هللا ىقتآ نَم ملاعلا امنإ :لاقف !ملاعلا اهّيأ (9 ينتفأ ٠ ؛ يعشلا ليقو

 نوكي الو ًادباع نوكيو «ًادباع نوكي الو ًالاع لجرلا نوكي :نسحلا لاقو

 . ًالقاع

 . القاع ًادباع ًالاع راسي نب ماسم ناكو

 .برحتو ربتخت ملا :لبت م00

 .ةعيرشلا رومأب ماعلا يهو ىوتفلا نم :ىنتفأ )١(

 مو



 .ةردق ىلإ وفع نمو .ماع ىلإ مح نم لضفأ .ءيش ىلإ يش نرق ام :اولاقو
 , ًاتومص ًاروقو .سلجملا نيزر «ةبيهلا ديدش نوكي نأ ملاعلا ةلآ مامت نم :اولاقو

 الو ,بضغي الو ٍبَخّصَي ال ,تاكرحلا نكاس «تاراشإلا ليلق .تافتلآلا ءيطب

 نم اهّلك هذه نإف ؛نيح لك يف همالك دنع "7 هتونثع حسمي الو .همالك يف 2رهْني ش

 3 <” علا تافآ
 :رعاشلا لاقو

 عباصألا لتقو نوئثع ةحسمو ةلئعُسو تافتلاو رهُبب هلم

 يلرع , ظافلألا لزج .قطنملا عيدب ناك :لاقف الجر ناوفص نب دلاخ حدمو

 ًاتومص «.ةوالطلا ريثك ؛لئامثلا ولُح .تاراشإلا نَّسَح .«تاكرحلا ليلق «ناسللا

 رمزلاب نكي مل ؛لصفملا قّبطُيو ءزحلا لقّيو ءربّدلا يواديو .برجلا أنه ءاروقو
 . عبات ريغ ًاعوبتم «قطنملا رذملا الو .ةءورملا

 :هنع هللا ىضر سنأ نب كلام يف كرابملا نب هللا دبع لاقو
 ناقذألا ُسكاون تولئاسلاف َةبْيه عَجارَي اف باوجلا ىَبأي

 ناطلُس اذ سيلو ُبيهملا وهف ىَقَتلا ناطلّس زعو راقولا يده

 :ًاضيأ هيف كرابملا نب هللا دبع لاقو

 محملا مالكلا راكبأ قاتفو ةلهأ ْنَيَز تّمصلا ام اذإ توُمَص

 (9 مدلاو محللاب ُبادآلا هل تطيسو ةّمكح لك نم نآرقلا ىعو ام ىَعو

 ع:
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 .بعتيو هسفن عطقني :رهبُي )١(
 .نيضراعلا دعب اهنم لضف ام وأ .ةيحللا :نونثعلا )١(

 .تطلخ :تطيس ()

 م4



 :لجرو كلملا دبع نيب

 هدنع دجو الإ ءيش نع هلأسي ال ناكو ,ناورم نب كلملا دبع ىلع لجر لخدو

 ملو ,هديفأ الع نينمؤملا ريمأ اي طق عنْمُأ مل :لاقف ؟ اذه كل ىَنأ :هل لاقف ءًالع هنم
 .هتيطعأو هنم تذخأ لجرلا تيقل اذإ تنكو .هديفتسأ الع رقتحأ

 ريغ هوعضو نكل «ءايندلا لهأ اوداسل مهملع اوناص ملعلا لهأ نأ ول :اولاقو

 .ايندلا لهأ مهقح يف ٌرّصقف هعضوم

 هلاعتساو ماعلا ظفح

 .اولمعاف ,متملَع اذإف ءاومّلعت : دوعسم نب هللا دبع لاق

 لزي امك .بلقلا نع هتظعوم َتََلَر هملعب لمعي مل اذإ ملاعلا :رانيد نب كلام لاقو

 , 20 افّضصلا نع املا

 .لمعلا بلطُي مل ماعلا الولو ءماعلا بلطي مل لمعلا الول :اولاقو

 : يئاطلا لاقو

 ميلاع ريغ لماع نم اودّمحَي مو لياع ريغ ملاع نم اودّمحي مو
 اوفرعت هللا باتك اوملعت .سانلا اهيأ :هيلع هللا ناوضر باطخلا نب ٌرمع لاقو

 .هلهأ نم اونوكت هب اولمعاو ءهب

 ناسللا نم تجرخ اذإو ,بلقلا يف تعقو بلقلا نم تجرخ اذإ ةملكلا :اولاقو
 . ناذآلا زواجت مل

 ةعبارلاو كايإو ؛ ًاعمتسم وأ  ًارلعتم وأ ءًاملاع نك :لاق «. كلام نع دايز ىورو

 . ًايقت نوكت عتح ًانمؤم نوكت الو , ًالماع نوكت ىتح ًالاع نوكت الو ؛ةكلهم اهنإف

 . ثيداحأ ةثالث موي لك ظفحتي حاّرجلا نب عيكو ناك :نسحلا وبأ لاقو

 .هتداعإ انلأسو طق ًاثيدح انعمس ام :نالوقي يرهزلاو ىبعشلا ناكو

 .ةردحنملا ءاسلملا ةرخصلا ءاوفصلا )١(

 دلحل



 هيف مهوقو ماعلا عفر

 .عفري نأ لبق ماعلا اوملعت :دوعسم نب هللا دبع لاق

 هضبقي نكلو ,سانلا نم هعزتني ًاعازتنا معلا ضبقي ال هللا نإ »: هع يبنلا لاقو

 . «ءاملعلا_ضبقب

 نم :هربق يف تباث نب ٌديز يروُو امل ء اهيلع هللا ناوضر سابع نب هللا دبع لاقو

 .ضبقي اذكهف ماعلا ضَبقُي فيك ىري نأ ِهَّرَس

 ملاعلا ىلع لهاجلا لماحت

 . هلهاج نيب رمأ ملاعل ليو :٠ هِي ينلا لاق
 .ًالهاج هرِضْحَأَف ًالاع محفت نأ تدرأ اذإ :اولاقو

 ريغب ملعتلا ىلإ ةعيرذ ةرظانملا لغجي هنإف :اجوجل الو الهاج رظانت ال :اولاقو

 نيب عاض ًالاع اوحرا ءرّقتفا ًاينغ اومحرا «لذ ًازيزع اوجرأ ٠ : هلع يبنلا لاق

 ش . «لاّهج

 الاف «هبيجيل ليلخلا هيف ركفف ؛ ءيش نع هلأسي دمحأ نب ليلخلا ىلإ ناسيك ءاجو
 :لوقي ليلخلا أشنأف .لوقت ام يردأ ال :هل لاق مالكلا حتفتسا

 اكتلَذَع لوقت ام لهجأ تنك وأ يتْرَذَع لوقأ ام ملعت تنك ول

 ٠ 1 :بيبح لاق

 هِلْهَج نم ُلهاج يتأ نظف هِلْذَع يف هُثَذَع لذاعو

 )هلك كيخأب ًاموي كل نم هلقع لكم َنوِسُفملا نَّبَغ ام

 .هقوقح ةصقتنملا :نوبغملا )١(



 مهميظعتو ءامعلا ليجبت

 :سابع نباو تباث نب ديز

 ال :لاقف ؛هباكرب سابع نب هللا دبع ذخأف «تباث نب ديز بكر :لاق ىبعشلا

 يفرأ : ديز لاق . انئاملعب لعفن نأ انْرِمُأ اذكه :لاقف . هَل هللا لوسر مع نب اي لعفت

 . انين مع نباب لعفن نأ انرمأ اذكه :لاقو ,اهلّبق هديب جرخأ الف . كدي

 .ةدابع ملاعلا ةمدخ :اولاقو

 مّلست نأ هتيتأ اذإ كيلع ملاعلا قح نم :هيلع هللا ناوضر بلاط ينأ نب ىلع لاقو

 ؛ كنيعب زمغت الو «كديب ريشت الو هَماَدُق سلجتو .ةّماع موقلا ىلعو ةصاخ هيلع

 اهنإف ؛لاؤسلا يف هيلع حلت الو ,هبوثب ذخأت الو ,.كلوق فالخ نالف لاق :لوقت الو

 .ءيش اهنم كيلع طقسي لازي ال يتلا ةبطرملا ةلخنلا ةلزنمب وه
 . 9 اتنعَت لست الو ًاهقَفَت لّسف ملاعلا ىلإ تسلج اذإ :اولاقو.

 لئاسملا صيوع

 ىهن :لاق نايفس يلأ نب ةيواعم نع يحب انّصلا نع دعس نب هللا دبع نع يعازوألا

 .تاطولغألا نع ِهَيِكَم هللا لوسر

 لأست ىتح اهكسمأ : لئاسلل لاق ةطولغأ اهيف ةلأسم نع لكس اذإ نيريس نبا ناكو

 .سيلبإ كاخأ اهنع

 هيلع ذري ماف ,بلعث يبان عزن مرَحُم نع سنأ .نب كلام سيق نب ورمع لأسو

 .زاجعإلا ا لئاسلا دصقي .ةكحاملا نم ٌعون :تنعتلا )١(
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 ام :لاقف ههجو هللا مّرك بلاط ينأ نب لع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لأسو

 تومي لجرلا نأ :رمع دارأ .اهنع كسمُي :لاقف ؟رخآ لجر دنع همأ لجر يف لوقت

 ىتح تيملا مأ نع كسمُي :ديري «اهنع كسي » يلع لوقو ءرخآ لجر دنع همأو
 .ثاريملا قيرط نم ءيربتست

 يف وأ هفخ يف وأ هبوث يف ناسنإلا اهدجي ةاصحلا نع سيق نب رمع لجر لأسو

 درت ىتح حيصت اهنأ اومعز : لجرلا لاق . اهب مرا :لاقف ,ءدجسملا ىصح نم هتهبج

 اهو !هللا ناحبس :لجرلا لاقف .اهقلح قشني ىتح حيصت اهعد :لاقف . دجسملا ىلإ

 .حيصت نيأ نمف :لاق ؟َقَلَح

 07 4# ىَوتَسا شررعلا ىَلَع ْنِمْحّرلاإ :ىلاعت هلوق نع سنأ نب كلام لجر لأسو
 لُجَر الإ كنظأ الو ؛لوهجم ٌفيكلاو .لوقعم ءاوتسالا :لاق ؟ ءاوتسالا اذه فيك

 . عوس

 مك دحأ ظقيتسا اذإ » :لاق هنأ منظم هللا لوسر نع ثيدحلا سنأ نب كلام ىورو

 هدي تتاب نيأ يردي ال ىكدحأ نإف ؛ اهّلسغي ىتح ءانإلا يف هّدي لْخدُي الف همون نم

 يذلا ةكم ضوح :سارهملاو  ؟هللا دبع ايأ سارقملا يف عنصن فيكف : لجر هل لاقف

 اورمأ .ميلستلا انمو .غالبلا لوسرلا ىلعو ماعلا هللا نم :لاقف - هيف سانلا أضوتي

 . ثيدحلا

 موجن ددع هتأرمآ قّلط لجر يف لوقت ام :امهنع هللا يضر سابع نبال ليقو

 . ءازوجلا بكوك اهنم هيفكي :لاق ؟ ءامسلا

 ءامسلا قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ :هيلع هللا ناوضر بلاط ينأ نب لع لئسو

 .ناكم الو لجو زع هللا ناكو .ناكملا ُبجوت نيأ :لاقف ؟ ضرألاو

 )١( ةيآلا هط ةروس 6.
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 فيصصتلا

 .عمسي ام رنغ يعيف عمسي ناك :لاقف ,فيحصتلاب الجر يعمصألا ركذو

 .هيف وه ام ريغ باتكلا يف أرقيو ءىَعَو ام ريغ بتكيو

 .اًينايرُس داع نيترم باتكلا خس اذإ ناك :لاقف فيحصتلاب الجر ٌرْخآ ركذو

 هللا ريغل ماعلا بلط

 .نسلألاب اوُباحَتو لمعلا اوعنُمو ملعلا سانلا َيِطْعَأ اذإ ؛ : هم يبنلا لاق

 .« مهراصبأ ىمعأو مُهمصأف هللا مهنعل  ماحرألا يف اوعطاقتو ,بولقلاب اوضغابتو

 ءاملعلا :لاق .هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟ سانلا ّرشب كربخأ الأ م: متم يبنلا لاقو

 . اودسف اذإ

 نأ هّررسي مل ضيرملا مهآر اذإ . سانلا عيبر ءاملعلا ناك : ضايع نب ليضفلا لاقو

 ةنتف مويلا اوراص دقو ؛اينغ نوكي نأ دوي مل ريقفلا مهيلإ رظن اذإو ءاحيحص نوكي
 . سانلل

 ايندلا يف نودّهْرُي ءاملع نامزلا رخآ يف نوكيس : مالسلا هيلع ميرم نب ىبسيع لاقو

 .نوهتني الو ةالولا نايتإ نع نوهني ؛نوبغري الو ةرخآلا يف نوبغرُيو .نودهزي الو
 : ءارقفلا نع نوضيقنيو .ءاربكلل نوطسّبتيو « ءارقفلا نودعّيو «ءاينغألا نوبَرقُي

 .نمحرلا ءادعأو نيطايشلا ناوخإ كئلوأ

 نأ نم ريخ ءةرخآلا هب بلطت امم حبقأب ايندلا بلطت نأل : عساو نب دم لاقو

 .ةرخآلا هب بلطت امم نسحأب اهبلطت

 كاذف .ناسللا يف ماعو . عفانلا ماعلا كاذف ء بلقلا يف ماع : ناملع ماعلا : نسحلا لاقو

 .هدابع ىلع هللا ةجح

 لب



 اولاق الإ نآرقلا ةلمح ىلإ الو هيقف ىلإ جرخت ال 20 ةينابزلا نإ »: هَ يبنلا لاقو
 مع نم سيل :لوقيف هللا ىلإ نوكتشيف .ناثوألا ةدَّبَع مكنود ءانع مكيلإ :مهل

 .ماعي مل نمك
 سانلل هبلط نمو هيفكي هنم ليلقلاف هسفنل ماعلا بلط نم :رانيد نب كلام لاقو

 .ءوس ةيعدأ يف 29 تارّبُغ الإ ماعلا بهذ :ةمربش نبا لاقو

 « ءايلعلا هب ىهابيل هبلط نم :رانلا لخد عبرأل ماعلا بلط نم :٠ هَ ىبنلا لاقو

 .«ناطلسلانم هب ذخأيل وأ .هيلإ سانلا هوجو هب ليمتسيلو « ءاهفسلا هب "' يراهلو

 هباحصأ ىلإ رظنف ءهفحصم دقتفا مث .هباحصأ ىكبأف رانيد نب كلام ماكتو

 .؟!فحصملا ذخأ نمف .يكبي مكلك !مكحيو :لاقف ,يكبي مهلكو

 لاق هللا نإ , دمحأ اي : جحلا قيرط يف نايلس وبأ يل لاق : يراوتلا يأ نب دمحأ لاق

 مهنم ينركذ نم ركذأ ال ينإف «ينوركذي الأ ليئارسا ينب ةمّلظ ْرم :نارمع نب ىسول

 ىَّبل مث هّلح ريغ نم لامب جح نم هنأ ينغلب !دمحأ اي كحيو !تكسي ىتح ةنعلب الإ

 نأ انْنمْوي اف ,كيديب ام يدؤت ىتح كُيَدْعَس الو كْيَبَل ال :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ؟ كلذ انل لاقي

 ءابدألاو ءاملعلا رابخأ نم باب

 يبأ نع لس سابع نب هللا دبع نأ ,ينشخلا مالسلا دبع نب دمح هللا دبع وبأ ىلمأ

 :اولاق .هيف تناك يتلا ةدحلا عم هلك اريخ هللاو ناك :لاقف ءهنع هللا يضر ركب

 هل خف بصن يذلا رذحلا ريطلاك هللاو ناك :لاق .هيلع هللا ناوضر رمع نع انريخأف

 , هللاو ناك :لاق .هيلع هللا ناوضر ناهيثع نع انريخأف :اولاق .هيف عقي نأ فاخي رهف

 .نيطايشلاو ةرفكلا :ةينابزلا )١(

 .عزانيو لداجحي :يرامي (*) . ةيقابلا اياقبلا : تارّبغل(؟)
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 هللاو ناك :لاق .هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب ىلع نع انربخأف.: اولاق . ًاماّوق ًاماّوص

 :بلاط يبأ نب يلعو يرصبلا نسحلل

 ! ايلع ضغبت كنأ نومعزي مهنإ ءديعس ابأ :لاقف نسحلا ىتأ الجر نأ اوركذو

 هللا يمارُم نم ًابئاص ًارهس بلاط يبأ نب يلع ناك :لاق مث ,هّنيحل تّآضخا ىتح ىكبف

 لوسر نم ةبيرق ةبارق اذو ءاهلضف اذو .اهتقباس ذو .ةمألا هذه يناّيَرو ءهودع ىلع

 لامل ةفورّسلاب الو ,هللا قح يف ةلولملاب الو هللا رمأ نع ©0) ةموكنلاب نكي م ؛ هَل هايم هللا

 يبأ نب يلع كاذ . ةنيب مالعأو , ةقنوم ضايرب هنم زافف همئازع نارقلا ىّطعأ ؛هللا

 . عمل اي بلاط

 ةينالع سانلا ةبشأ ناك :لاقف «يرصبلا نسحلا نع ناوفص نب دلاخ لّسو

 لجر نم هل اي .هّريغ هب رمأي امب هسفنل سانلا َذَخآو ةينالعب ةريرسو «ةريرسب

 .مهنيد نم هيدي يف ام ىلإ اوجاتحاو .مهايند نم سانلا يديأ يف امع ىنغتسآ

 اذه نسحأ ام :ةورع لاقف «ناورم نب كلملا دبعل ًاناتسب ريبزلا نب ةورع لخدو

 ماع لك هلكأ يتؤي اذه نإ ؛هنم نسحأ هللاو تنأ :كلملا دبع هل لاقف !ناتسلا
 3 ساش#ا ع

 . موي لك كلكأ يلؤت تناؤو

 لهأ نم لاجر يف ناورم نب كلما دبع ىلع تلخد : : يرهزلا باهش نب دم لاقو

 دقل : :لاقف ؛ ينفرعف , هيلإ تبستناف ؟ تنأ نم : يل لاقف ءانس مهّتدَحأ ينآرف , ةنيدملا

 ل اَفَع اذإ كّلثم «نينمؤملا ريمأ اي : تلق ! ريبزلا نبا ةنتف يف نيقاعن كمعو كوبأ ناك

 نم دنع :لاق «ةنيدملاب : تلق ؟ تأشن نيأ : يل لاق . برَتُي م حفص اذإو دعت

 .هرماوأو هللا ةعاط نع رّصقملا لفاغلا يأ :ةموثنلا )١(
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 نيأو : : يل لاق . بّسملا نب ديعسو ءبيؤُذ يلأ ن نباو ءراسي نبا دنع : : تلق ؟ تبلط

 . ءالدلا هرادكت ال رحب هنإف . ريبزلا نب ةورع نم تنك

 اوملعو ءانيغو اودهش هللا مهمحر :لاققف . يرصبلا نسحلا دنع ٌةباحصلا ركذو

 . ائفقو هيف اوفلتخآ امو ءانعبتا هيلع اوعمتجآ اف ؛انلِهَجو

 ادحا تيأر ام :لوقي يدهم نب نمحرلا دبع تعمس :ناهلس نب رفعج لاقو

 .كرامملا نبا نم ظَفَحَأ الو .نايفس نم دبعأ الو .ةبعش نم فشقأ

 « قارعلاب نيريس نب دمخو ةكمب حابر يلأ نب ءاطع : ةثالث لثم تيأر ام : لاقو

 . ماشلاب ةوح ِس ءاحرو

 ةيفاعلا لثم ناك : اقف ؟مكيف حابد نأ نب ءاطع ناك فيك ا ةكم لهأل ليقو

 دقفت ىتح اهّلضف فَرعُي ال يتلا

 00 2 عاسإاع ع عاش ع ع .
 ٌءادوس هماو .ىمع م . جرعأ لشا سطفا روعا دوسا حابر يلا نب ءاطع ناكو

 .هسفن نع الج مكت اذإ هنكلو جرعأ روعأ :سيق نب فنحألا ناكو

 ناكو .ةمئاق يعم دحأل تماق ام محّرلا يف تْمِحوُز ينأ الول :يبعشلا لاقو
 . امأوت

 هيقف هنإ : ليق . نموقأل ءاج نئا لاق . كيتأي نأ ديري ةداتق اذه : سوواطل ليقو

 22 4 يِتتْيَوْعَأ امب ٌبَرإ»9 ؛لاق ؛هنم ُهَقفَأ سيلبإ :لاق

 . هللأ دبعو 20 ىسوم وبأو . ىلعو رمعغ : ةعبرأ ةاضقلا : ىبعشلا لاقو

 يلأ نب نمحرلا دبع ؛ دجلاو بألاو نبالا : هِيَ يبنلا اوبحص ةثالث : نسحلا لاقو

 . يملّسلا سنخألا نب ديزي نب نعمو .ةفاحق يلأ نب ركب

 )١( ةيآلا رجحلا ةروس 9”.
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 ةعبسلا دحأ ناكو ءًارعاش ًاهيقف دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ناكو

 .ارجب هب ٌرجفأ اهنأكف هللا دبع نب هللا ديبُع تيقل اذإ تنك :يرهزلا لاقو

 نب. هللا دبع نب هللا ديبع نم ًاسلجم يل نأ ول تددو :زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 .ىنتفي مل دوعسم نب ةبتع

 نأ 29 رودصملل دب ال :لاق ؟رعاشلا هيقفلا تنأ :هل لاقف بيّسْلا نب ديعّس هيقلو
 يعم
 ته.
 . تعني

 :ههركي ءيش هنع هغَلبو زيزعلا دبع نب رمع ىلإ هللا دبع نب هللا ديبع بتكو

 يلوج هب قاضو هب تعطُق ٌلوق كنع يناتأ صفح ابأ

 0 يلاتع ْمُأ لواحت امب ديرت يىمغرأ يردأ الف صفح ابأ

 باغ عريب اذإ يِدوُم اف ّالإو ْبِْسَن ًابتاع كت نإف
 بارتلا يف ةّمحألا ُتِيَراوو اهي كنم َمظعأ تقّراف دقو

 يلايث مُهَدَعَي تسبلف ًاعم ٍينوّملسأو يلع اوُرَغ دقو

 لاق امبرو بتكلل ةساردلا ريثك املاع ءمشاه وبأ ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ناكو

 :هلوق نمو ءرعشلا
 عفان مّلعلاو ةَرَم كم نشب ٌعفِتنُم تنأ له

 عماس تنأ دّدسملا ي أرلاب كيلع ريشا َنِمو
 راش قلخلا لك هيف هلل اجَم ال ُضْوح توملا

 ٌغِاذ تنأ ام دصاح كنإف حرزاف ىقتلا َنِمو
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 .هريغ الو
 . هربجأ :همغرأ (؟) .لولسملا ءردصلا ضيرم :رودصملا )١(
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 «فارصنالاب ٌديعس مهف ءريبج نب ديعس هعمو .حئاون اهيف ةزانج يف نسحلا ناكو

 . كنيد يف كلذ عَرَسُأ ًانَسَح هل تكرت ًاحيبق تيأر الك تنك نإ :نسحلا هل لاقف

 تايفس ينملع :لاق . كرابملا نبا نع ةشئاع نبا نع ليعامسإ نب ىسيع نعو

 . ثيدحلا راصتخا يروثلا

 دق عفان اذإو ةقلح كلاّمل اذإف ةنيدملا تلخد :لاق ةبعش انثدح : يعمصألا لاقو

 .ةئامو ةرشع ينامث ةنس كلذو ءةنسب كلذ لبق تام

 نبا ىبحي نم ثيدحلاب فّرغَأ ناك ًادحأ هللا قلخ ام : دمم نب نسحلا وبأ لاقو

 . اذه اذو ءاذل ثيدحلا اذه :لوقيف تَبلُقو تطلُخ دق ثيداحألاب تؤي ناك ؛َنيعَم

 .لاق امك نوكيف

 .ينول امل ريغتيف ةملكلا عمسأل ينإ :كيرش لاقو

 نب ةويَح الإ ءركذ ام نود هتلَجو هنع يل ركُد نم لك :كرابملا نبا لاقو

 .نوع ابأو . حيرش

 ريعشلا قلأ ٌةويَح اي مق :همأ هل لوقتف «سانلل دعقي حيرش نب ةويَح ناكو

 .ثيدح فالآ ةثالث يروثلا نايفس نم يميَتلا نايلس عمّس :نسحلا وبأ لاقو

 هللا لوسر ناك :اموي هل لاقف .« بهذم لك دواد هئياب بهذي ناهلا نب ىبحي ناكو

 ناك مث ,روصنم ناك مث ,مهاربإ ناك مث ,ةمقلع ناك مث ,هللا دبع ناك مث ء هَل
 عبرأ ةنس دواد تامو ةمامإلل لهأ هنأ ىنعي .دواد اي مق ؛عيكو ناك مث ءنايفس
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 اولاقف ؟اذه نم :لاقف .أرقف جاجحلا ىتأف ؛اوبأف .برعلاب قحال انأ ,ىهت ىلثم

 :لاقف .هموق هاّحتف برع الإ َّمْوَي ال نأ ترَمأ :اولاق ؟هلام :لاق .باثو نب ىبحي

 برغملاو رصعلاو رهظلاو رجفلا مهب ىّلصف :لاق .مهب لصُي ءتّيهن اذه لثم نع سيل

 رمألا راص ذإ اًمأف ءِينوّلذتست ال نأ تدرأ امنإ : يريغ ًامامإ اوبلطا :لاق مع . ءاشعلاو

 .ةمارك الو ال ؟مكمؤأ انأف لإ

 : اولاقف .مهنم موق هيلع بصعتف ,هموقب ىلصي ناهلا نب ىبحي ناك :نسحلا لاقو

 مع عباصأ عبرأ هنم لسف فيسلاب ءاجف !كانّيَحَت تمّدقت نإ «كاضرت ال !انب لّصَن ال

 اننيب :اولاقف .هنم فيسلا تألم الإ ٌدحأ ينم ونّدَي ال :لاقو ,بارحملا يف عضو

 مهل لاقف .هانهركو انب لصُي ناك اذه نإ :اولاقف كيرش ىلإ هومّدقف . كيرش كنيبو

 هبشي دحأ ةفوكلاب لهو ! هللا ءادعأ اي :لاقف .ناهلا نب ىبحي : اولاقف ؟وه نَم : كيرش

 ينيد داك ّيَنُب اي : دواد هنبآل لاق ةافولا هترضح ايلف .هريغ مكب يّلصُي ال !ىبحَي

 .مهب لصت الف يدعَب كيلإ اوٌرطضا نإف .ءالؤه عم بهذي

 ةخيّطب الإ سرعلا ةليل يدنع ناك امو ءدواد َّمأ تجوزت : ناملا نب ىبحي لاقو

 هيف هفلت ءيش اندنع ناك اف ءدواد تَدّلوو ءاهفصن يهو اهفصن انأ تلكأ

 .هيف هانففلف نيتسحب ًءاسك هل تيرتشاف

 .ناتريفض دوعسم نبالو . ناتريفضىلعل ناك :دمحخ نب نسحلا لاقو

 :ةعرز وبأ يطعأ ام ّدحأ يطعأ ام :لاقف احْوَر ناورم نب كلملا دبع ركذو

 .ماشلا لهأ ةعاطو «قارعلا لهأ ءاهدو .زاجحلا هقف يطعأ

 ام هللاو :لوقيف ءريبزلاو ةعلطو نامثعو ًايلع ركذي ناك سنأ نب كلام نأ يورو

 () رفعألا ديرثلا ىلع الإ اولتتقا

 ناك هنإف يرصبلا نسحلا ديعس وبأ امأو :لاق ؛ لماكلا يف ديزي نب دمح اذه رّكَذ

 )١( مادالإب ءيلتمملا ديرثلا ديري .ضيبألا :رفعألا .
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 محّرتف نامثع ركذ هسلجم يف نكمتف سلج اذإ ناكو «ءمهمأر ىري الو ةموكحلا ركتُي

 تاولص نينمؤملا ريمأ لع لزي مل :لوقيف ًايلع ركذي مث ءاثالث هتلتَق نَعَلو ءاثالث هيلع
 يضمت الأ !كعم قحلاو مّكحُت ملو :لوقي مث .مكح ىتح معنلاب ًادّيوم ًارفظُم هيلع هللا

 ؟ كلابأ ال امُْدق

 حدملا ىنعم ىلع اهب يتأي برعلا ضعب نإف ءافج اهيف ناك نإو ةملكلا ذهو
 :يلارعأ لاقو ! كلابأ ال كتيعر رمأ يف رظنا :لوقيف

 اكلاَدَي دقف انيقست تنك دق 2 اكلامو انلام دابعلا بر

 !اكلايأ ال َثْيَعلا انيلع لزنأ

 ىَتأ ْنَم الإ 8 : لجو زع هللا لوق يف ينغلب :نايفسل تلق :يراوخلا يبأ نبا لاقو
 ىكبف :لاق .هريغ ّدحأ هبلق يف سيلو هللا ىّقلي يذلا هنأ ")4 ملس بلقب هللا

 .اذه نم نسحأ ةنس نيثالث ذنم تعمس ام :لاقو

 ءيش يأب :ٍتلقف .ةنيفس يف يثراحلا رضنلا نب دمح عم تنك :كرابملا نبا لاقو

 اي ةردابملا يه امنإ :لاق ؟رفسلا يف موصلا يف لوقت ام :تلقف ؟ مالكلا هنم جرختسأ

 .يبعشلاو مهاربإ ايتق ريغ ايتفب هللاو ينءاجف .يخأ نب

 سلجم يف رانيد نب كلامو عساو نب دم عمتجا :ضايع نب ليضفلا لاقو

 نمل عساو نب دم لاقف .رانلا وأ هللا ةعاط الإ وه ام :رانيد نب كلام لاقف ؛ةرصبلاب .

 ناك نمل عساو نب دم لاقف .رانلا وأ هللا ةعاط الإ وه ام :لوقن انك :هدنع ناك

 نأ ينبجعيل هنإ :رانيد نب كلام لاق .رانلا وأ هللا وفع الإ وه ام :لوقن انك :هدنع

 .هتوقي ام ردق ةشيعم ناسنإلل نوكت

 سيلو لجرلا حبصي نأ ينبجعُي سيل ,لوقت امك الإ وه ام :عساو نب دم لاقف
 .لجو زع هللا نع ضار كلذ عم وهو 2, ءاشع هل سيلو ىسميو ,ءادغ هل

 )١( ةيآلا ءارعشلا ةروس 49.



 .كّلثم ىنظعي نأ ىلإ ىنجوحأ ام :كلام لاقف

 نأ نايفس دارأف «قارطإلا ليوط ةركفلا ٌريثك ىف نايفس ىلإ سلحي ناكو

 () قاتع ليخ ىلع اوُرم انّلبق ناك نَم ْنِإ ءىتف اي :لاقف ؛همالك عمسيل هك

 انقوُحل عرسأ امف قيرطلا ىلع انك نإ ءهللا دبع ابأ اي :لاق .ةربق ريح لع انيقبو

 . موقلاب

 ال نممو نوفرعت نمم دحا نع مكثدحأ ام :لاق ةبعش نع :يعمصألا لاقو

 .مهنم ريخ نايلسم نوع نباو سنيو ُبويأو الإ نوفرعت

 يميتلا ناولسو . مهن بويأ : 5 عيت يأ نب مالس ي ينئحاو : : يعمصألا لاق

 فلأ : لاق نحل دبع يأ نب ةعيبد نع هت يأ نب ب عفان انثدح : :لاق يعمصألا

 .مكيديأ نم ةنسلا عزتني تالف نع نالف ءدحاو نع دحاو نم ريخ فلأ نع

 اي :هل لاقف ءهعم فرصناف شمعألا هيقلف «قيرط يف يعخّنلا مب مهاربإ ناكو

نو اوُمَتَأ نأ كيلع امو : :لاق !روعأو شمعأ : اولاق انوأر اذإ سانلا نإ مهاربإ
 ؟رجو

 . ملسنو اوملسَي نأ كيلع امو :لاق

 :ريبج نباو يعخنلا مه اربا

 نب ديعس نإ : 0 تلق :لاق «بدحألا لصاو نع  كدمخل ن نايفس ىدرو

 يداوب تررم نإ :هل لق :لاقف ؛هب ب يرمأ ام ديعسل ٠ تلقف :لاق . دراملا ءا ءاملا يف

 .هب للحاف يكوّتلا
 :رذانم نب دم لاقو

 .ةنسحلا ةعركلا : قاتعلا 10(



 باشللو لوهكلل ًةاصَو يدنع نإف ةاصولا غبي نمو

 )١( باد نب ثيداحأ اوورت الو نوع نبا نعو كلام نع اوذخ

 :رخآ لاقو

 دِيزَّنب د تيإ اَنِع يِياسا اهي
 ايزل قب 3 ف م ًالعو ًالح 0 تق .٠

 وبأ امأ لاق . امههنيب اوعمجيل يعمصألاو ةديبُع يبأ 3 اوثعب دق : ساون يبأل ليقو

 يف ُلُبلَبَف يعمصألا امأو :نيلوألا ريطاسأ مهيلع أرق هرْفس نم هوُنَكَم نإف ةديبُع
 . هريفصب مهمرطي صفق

 قاحسإ نبا امأ :لاقف .بأد نب ىسيعو قاحسإ نب دم روصنملا دنع اوركذو

 . ائيش نِسْحُي مل ءاربغلاو سحاد نع هتجرخأ اذإف بأد نبا امأو ؛ ةريسلاب سانلا ماعأف

 نسحلا مالك عمسيلف ,جرح الب او دارأ نم :ىلاعت هللا همحر نومأملا لاقو

 . ىلاطلا

 نم ْبَرْظَأَل هترشع بيطل هسيلج نإ :لاقف .يبلاطلا نسحلا نع يباتعلا لئسو
 . ءانغلا ىلع لمّثلا نمو .ءاَدّحلا ىلع لبإلا

 نارقلا ةلمح يف مهلوق

 لك همتخت كتيل :لاق .ثالث لك نآرقلا مخأ ينإ : يعخَتلا مهاربإل لجر لاقو

 .أرقت ءيش يأ يردتو نيثالث

 :ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 تعمس :لاق هنع هللا ىضر بلاط يلأ نب ىلع ىنثدح :روعألا ثراحلا لاقو

 يدملاب عصي ديزي نب ىبسيع وه ءرع ِي .ةنيدملاب ثيدحلا مضي ناكو ديزي ن .رعاشلا هدصقي يذلا باد نبا )١(

 .ةفيحص وأ باتك يف هلّجس يأ :ديقب هدّيق )١(
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 ام مكحو مكعب ام أبنو ,مكّلبَق ام بخ هيف هللا باتك : :لوقي هني هللا لوسر

 هنم عبشي الو 229 ءاوهألا هب غيزت ال يذلا وه «لزهلاب سيل لصفلا وه ؛ ؛ مكنيت

 نم هكرت نَم يذلا وه ؛ هبئاجع يضقنت الو ءدرلا ةرثك ىلع 7 قلخي الو ,ءاللعلا

 ركّذلاو « نيتملا هللا لّيح وه ؛هللا هّلضأ هريغ يف ىَدُهلا ىغتبا نمو هللا همصق راّبج

 .روعأ اي كيلإ اهذخ .« مقتسملا طارصلاو «ميظعلا

 . اهتاوخأو دوه ينتبيش :لاق .هللا لوسر اي بيشلا كيلع لَّجَع : هَ ينلل ليقو

 نارقلا جابيد ©) يماوحلا : دوعسم نب هللا دبع لاقو

 .نهيف قنأتأ (©تاثمد ضاير يف تعتر تعتر اذإ :لاقو

 هللا لوسر دهع يف ةيآلا انيلع لزنت تناك :اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاقو

 .اهظفحن نأ لبق ءاهّرُجزو اهّرْمأو اهمارحو اهلالح ظفحنف : هلع

 نوقرمي «'“ مُهيِقارت زواجي ال نآرقلا نوأرقي موق يتمأ يف نوكيس : ِهُنَع لاقو

 .ةقيلخلاو قلخلا رش مه قّيِمّرلا نم مهسلا َقرْمَي امك نيدلا نم

 نوكشيف «ناثوألا ٍةدبَع ىلإ مهنم نآرقلا ةلمح قاس ىلإ عرسأل ةينابزلا نإ :لاقو

 . ماعي ال نمك مِلَع نم سيل :لوقيف مهبر ىلإ

 رصم ىلإ ٍرصم نم ةلقني ةعاضب هذختا لجر :رفن ةثالث نآرقلا ةلح : : نسحلا لاقو

 .ةالولا هب ٌردتساو ءهدودح عّيضو هفورح ظفح لجرو «سانلا دنع ام هب بلطي

هللا مرتك ال نآرقلا ةلمح يف ُبرفلا اذه رثك دقو . هدلب لهأ ىلع هب لاطتسآو
 زع 

 ؛هانيع تلمهو .هتليل رهسف .هبلق ءاد ىلع هءاود عضوف نآرقلا أرق لجرو .لجو

 .باوصلا نع ديحتو ليمت :ءاوهألا هب غيزت )١(

 .ىلبي :قلخي (0)
 . لهسلا نيللا :ثمدلا (5) .ةينآرقلا روسلا حيتافم :ميماوحلا ()

 .ردصلا ىلعأ يف قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب يتلا ةمظعلا يهو «ةوقرت عمج :يقارتلا (6)
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 سهما

 ةلَمَح نم برضلا اذهل هللاوو .نزُحلا رعشتساو ءراقولا ىدتراو ,عوشخلا لّيرست
 . ءالبلا عَقَيو ءرصّنلا لزْيُيو ,ثيغلا هللا يِقْسَي مهب ءرمحألا تيربكلا نم لقأ نآرقلا

 لقعلا

 .ةبرجتلا لقع ىلإ ّمَّلس ةزيرغلا لقع نأل ؛براجتلاب لقعلا :لئاو نابحس لاق

 دهشم نم ٌريخ خيشلا يأر :هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع لاق كلذلو
 . مالغلا

 .هناش ىلع البقُم .هناسلل اكلام .هنامز لهأب املاع. .نوكي نأ لقاعلا ىلعو
 ا
 ا

 نإف ءرَّكَفَت ّمالكلا دارأ اذإف ؛ هيلق ءارو نم لقاعلا نابل : : يرصبلا نسحلا لاقو
 لوقي نأ دارأ اذإف ,هناسل ء ءارو نم قمحألا ٌبلقو ؛ تَكّنس هيلع ناك نإو لاق هل ناك

 .لاق هيلع ناك نإو .تكس هل ناك نإف .لاق

 :هفالكب بجعأ لجرو كلملا دبع نب نايلس نيب

 مالكب هدنع ملكتف « «كلملا دبع نب ناهلس ىلع لجر لخد :زاغلا نب دمحم لاقو

 .افوعضم هدجوف . ال مأ همالك رْدَق ىلع َهُلَقَعَأ رظنيل هربتخي نأ دارأف «ناولس بَجعأ

 رومألا ٌريخو ,ةنجُه لقعلا ىلع قطنملا لضفو ,ةمكح قطنملا ىلع لقعلا َلْضَف :لاقف

 : دشنأو ؛ اضعب اهضعب قّدص ام

 ٌرَوصُم َقْلَح ٌمسجلاو .ةلوقعمو ٌةناسل :نارغصألا ّآلإ رملا امو

 ()”ضخأ ٌدوعلاو دوعلا َقاذَم ّرمأ اّيرف قوُرَي امهنمرت نإف

 :ريهز لوق ىنعملا اذه يف ليق ام نسحأ نمو
 مّلكتلا يف هّصقَت وأ هتدايز تماص كل بجُعُم نم ىرت نئاكو

 مّدلاو محللا ٌةروص الإ قبي مف هّداؤف فصنو فصن قتفلا ناسل

 .هرارملا نم :ّرمأ )١(



 يف ةفأرلاو ء دبكلا يف كحضلاو ,غامذلا يف لقَعلا :هنع هللا يضر يلع لاقو

 هللاو ناك :لاقف « لع هلا نار باطخلا نب رمع نع ةيعش نب وقل لو

 ال بخلاو ©“ ”ّبَحِب تسل : : لئاقلا وهو . عدخُي نأ نم لقعأو ,عدخُي نأ نم لضفأ

 مجال

 لاتحي لقاعلا نكلو .هل لاتحأ رمألا يف عقو اذإ يذلا لقاعلا سيل : دايز لاقو

 .هيف عقي ال ىتح رمألل

 دق امب نوكي ام ةفرعمو «نظلاب ةباصإلا :لاقف ؟ لقعلا ام : صاعلا نب رمعل ليقو
 .ناك

 .هنيقي هعفني مل هئظ هعفني مل نم :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 :لاقف ءامهنع هللا ىضر سابع نبآ رّكّذو ,هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 .قيقر رثس نم بيَعلا ىلإ رظني ناك دقل

 .لفاغتُم نطف لقاعلا :اولاقو
 .لفاغت هاثلثو ةنطف هئلُث لايكم لقعلا :ةيواعم لاقو

 يبأ ةباتك نع هّلْزَع ذإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل ةبعش نب ةريغملا لاقو

 ته تهرك ينكلو . امههنم امههنم ةدحاو نع ال :لاقف ؟ ةنايخ نع مأ ينتَلْزَع زجَع نَعَأ «ىسوم

 2" .كلقع لضف ةماعلا ىلع لمحأ نأ

 طق ءيش يف تلخد ام : لاق ؟كلقع نم غلب ام : صاعلا نب ورمعل ةيواعم لاقو

 . هلم جورخلا تدرأو طق ءيش يف تلخد ام ينكل :ةيواعم لاقف .هنم تجرخ الإ

 )١( عداخملا :بخلا .



 الإ لثمتي ةرازولا ةبت ف راص نم نسحلا تعمس
 | 1 ترم وق ر 1 لهس ١ .٠ ٠ - ع

 * يي ولا لاقو ب نس ١ ام : يعمص 3

 : نيتيبلا نيذهب

 الإ تاَّذّللا نم تلقب اامو

 ًاليلق اوركُد اذإ اوناك دقو

 ٍلوقعلا يوذ لاجّرلا ةثداحم

 ٍليلقلا نم لقأ اوراص دقف

 قارولا دومحمل يوريو - رهاط نب هللا دبع نب دم لاقو :- قا

 ىنغلا بستكُي لقعلاب ام كرمَعل

 ةلضف ٌدَّمحُي لاملا ليلق نم مو
 ةمعن طق لهاج نم تقّبَس امو

 هاسو

 ةلقع َتْدَمْحَأ طْعُي ل نإ ّبلَلا وذو

 :رذانم نب دم لاقو

 اذاف اريثك سانلا ىرتو

 الو دصقلا يف كرمل لقي ال

 الو ًارِيخ دعو ًارش دعت ال

 1 :رخآلو

 عبييرا يف ءرلا لقع فَرعُي

 ةظافلأو ءهينيع رودو

 يتلا آل نفلخأ يرو
 هلاقع ىلع تاليلذ يذه

 هدعب نم ٌرلا حص حص نإ دعب نم ص حس
 هريبدب جرخم ىلإ رظناف

 اجحلا لمهأ طَّلَخ امبرف

 )١( .ةقاحلاو لهجلا :كوتلا '

 لقعلا بستكُي لاملا باستكاب الو

 لضف هل سيلو لام وذ رخآو

 لهجلا اهب ّرضأ آلإ دحأ ىلإ
 لعفلاو لوقلا هّئاز ىطعأ وه نإو

 ذدَعلا يف اوُلَق لقعلا لأ َدْع

 دعت ام لّجعو دولا فِلخُت
 دجأف ًارعش تلق ام اذإو

 كّرحلاو اهوأ هسشتشي

 كنلقلا رودي نهيلع دعب

 كل نيس نهنم اهرخآ
 كِللاك هناكرأ يف ّلقعلاو

 كله ام اذإ ملا كلهَيو

 كلم ام ىلإ سيل هلقعو

 0( 000 ا
 كسنلا يد يف كونلا نوكي دقو



 كل َّمأ ال لقاعلا ىلع للذاف لضاف نع َلاس ٌمامإ ْنِإف

 :ىرسكو ةذوه

 ريع ةميطللاو ماع لك يف ىرسك ةميطل ريجي يفنحلا يلع نب ةذوه ناكو
 :لاقف .ًاددع هل ىَّمَسف ءهينب نع هلأسف ,ىرسك ىلع دقوف - رّبلاو بيطلا لمحت

 ىتح ضيرملاو . عجري ىتح ُبئاغلاو ءربكي ىتح ريغصلا :لاق ؟كيلإ ٌّبحأ مهعأ
 اذه : هئاسلجل ىرسك لاقف .زبخلا :لاق ؟كدلب يف كؤاذغ ام :هل لاقف . 27 قيفُي

 .رمتلاو نبللا مهؤاذغ نيذلا يداوبلا لهأ لوقُع ىلع هلّضفي .زبخلا لقع

 :ركب ىشعأ هيف لوقي يذلا وه َيفنحلا ىلع نب ةذوهو
 9 اعضَو وأ جاتلا قوف بّصعت اذإ 2 بقتُم ريغ دجسَي ةّدوَه ري نم

 اعبط الو ًابيَغ ىرت ال اهُغاَرص اهّلصَق توقايلاب ٌليلاكأ هل

 . نمُيلل ناجيتلا تناك امنإو ءطق ّيَدَعَم جّوتتي مل :ورمع يبأ نع ةديبُع وبأ لاقو

 .هل مظنت ِتاَزَرَخ تناك امنإ :لاقف .يفنحلا ىلع نب ةذوه نع هّتلأسف

 .كولملا ىلإ بتك ابك مالسإلا ىلإ هوعدي ىلع نب ةذوه ىلإ ُهَنَِع ينلا بتك دقو

 :هل لاق مث ,لّبقأف ! لبقأ :لاق لقعلا قلخ امل لجو زع هللا نإ : ثيدحلا ضعب يفو

 كتعضو الو .كنم لإ ًبحأ ًاقلخ تقلخ ام .يلالجو ٍتزعو :لاقف .رّبدأف !ربدأ

 .ريدأ :هل لاق مث .رّيدأف .لبقأ :هل لاق قّْمُحلا قّلَخ املو .ّيلإ قلخلا ّبحأ يف الإ

 يف الإ كتعضو الو ,كنم ّيلِإ ضَقِبَأ ًاقلخ تقلخ ام ,يلالجو يتزعو :لاقف .لبقأف

 .يلإ قلخلا ضغبأ

 ؛لوقعلا لهأ نم دحأ هيف ُكشي الو ؛ لجو زع هللا ةفرعم ٌسانلا كّردأ لقعلابو
 , 9 هللا نلوقُيل مُهقلخ نم مهتلأس نئلو# : ممألا عيمج ف لجو زع هللا لوقي

 .ىفاعتيو ىفشي :قيفي )١(

 . 419 ةيآلا فرخزلا ةروس (م) .ءايحلا نم ءاحتسم :بئتم (؟)

 7و١



 .لقع يذل :اولاق "” رجح يذل ٌمَسَق9 :هللا لوق يف ريسفتلا لهأ لاقو

 .ةناهك لقاعلا نظ :اولاقو

 .ايندلا تّيرَخ لوقع مهَّلك سانلل ناك ول :يرصبلا نسحلا لاقو

 :رعاشلا لاقو

 بيسجب هموق يف نكي مل نإو القاع ناك نم مّرقلا عيفَر ّدَعُي
 بيرغب ةّدلب يف لقاع امو ةلقعب اهيف شاع ًاضرأ َلَح نإو

 . هسفنب هنيدو هلام هسفنو .هناطلسي هّلام ىقب لقاعلا : اولاقو

 .لبقملا قمحألل ىنم ىَجْرَأ رّبدملا لقاعلل انأ : سيق نب فنحألا لاقو

 هيلع ليربج هاتأ ءضرألا ىلإ مالسلا هيلع مدآ لجو زع هللا طبهأ املو :لاق

 اهنم راتختل لاصخ ثالثب كابح دق لجو زع هللا نإ مدآ اي :هل لاقف «مالسلا

 مهللا : مدآ لاق لقعلاو نيدلاو ءايحلا : لاق ؛ نه امو : لاق ؛نيتنثآ نع ىلختتو ةدحاو

 . عفترن نل:الاق ؛اعفترا : نيدلاو ءايحلل مالسلا هيلع ليربج لاقف . لقعلا ترتخا ينإ

 ثيح لقعلا قرافن الأ انرمأ انكلو ءال :الاق ؟ اتيصعأ :مالسلا هيلع ليربج لاق

 .ناك

 .ةدقع هل تسيل نمي اودتقت ال : لع لاقو

 .لقعلا نم هيلإ بحأ اقلخ هللا قلخ امو :لاق

 هيلإ جاي اههالكو .ةبرجتلا لقعو ةعيبطلا لقع :نابرض لقعلا :لاقي ناكو

 .ةعفنملا ىلإ يدؤيو

 بدألا لماك لقعلا رفاو حلاص ريزو نم كيلإ ًبحأ دحأ نوكي ال :لاقي ناكو

 )١( ةيآلا رجفلا ةروس 6.



 كعنامب سيل لقاعلا نإف ,هدعابت الف هب ترفظ اذإف ,رومألاب ريصب 2) نسلا كينَح

 .تفج نإو هتحيصن

 .لمع اهعم عيضي ال لعق ةزيرغ :لاقي ناكو

 «بدألا نسُحو «لامعألا حلاص :ةرمث اهالحأو الصأ ءايشألا لجأ :لاقي ناكو

 . لمعتسم لقعو

 لوق اذه دكؤي امو .ةدايزلا يف اهنم لقاعلاو ةياغ ال سيل براجتلا :لاقي ناكو

 ش ش :رعاشلا

 براجتلا لوُط لقعلا لاك ْنأ» هلهأل ٌنيز لقعلا َنأ رت ملأ

 .هتحيصنب قثي الو بوذكلا ةّدومب ّرتغي ال لقاعلا ْنِإ :ةمكحلا يف بوتكمو

 .لهجلا هلام سأرف ةّوتفلاو لقعلا هتاف نم :لاقيو

 .هسفن قمحألا كاذف هسفنل هيضرو « يشلا سانلا رّيع نم :لاقيو

 .ةعيطقلا عيرس قمحألاو ,ةدوملا مئاد لقاعلا :لاقي ناكو

 .هلهج هوّدعو .هلقع ءيرمآ لك قيدص :لاقي ناكو

 . ربكلاو لهجلا هنإف بجُعلا امأو .ةنوؤم يف هنم لقاعلاو حوحل بجعملا :لاقي ناكو

 نم ماظ نم القع سانلا صقنأو ,ةبوقعلا ىلع مهردقأ وفعلاب سانلا ىلوأ : ليقو
 .هنود وه

 «قدص هناز ماعو « ملع هناز محو ءمح هناز لقع نم نسحأب ءيش ام :لاقيو

 .قفر هناز لمعو .لمع هناز قدصو

 نم ريخلا فرع نم لقاعلا سيل :لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو

 .براجتلا هتمكحأو نينسلا هتبّرج يأ :نسلا كينح )١(

 لي



 .نيّرشلا ريخ فرع نم لقاعلا لب ءرشلا

 .لهاج قيدص نم ّيلإ ُبحأ لقاع ودع :لاقيو

 ناك اذإ هقارفو كايإو . 2 هيلإ لسرتساو مركلا اذو لقعلا اذ مزلا :لاقي ناكو

 نم سرتحآ نكل «مركلا دوم ريغ ناك نإو لقاعلا بحصت نأ كيلع الو ءاميرك
 همركب عفتناو ,هلقع دمحت مل نإو مركلا ةلصاوم عدت الو ؛هلقعب عفتناو هقالخأ نيش

 .ميثللا قمحألا نم هلك رارفلا ٌرفو .كلقعب هعفنآو

 .لقاعلا ةلص لثم قمحألا ةعيطق :لاقي ناكو

 .ام اموي هب هذقنتسا الإ ام ًالقع اًءرما ىلاعت هللا عدوأ ام :نسحلا لاقو

 ؟ يموق لضفأ تسلأ هللا لوسر اي :لاقف ِهقَِ يبنلا ىلإ عشاجم ينب نم لجر ىتأو
 نإو «نيد كلف ىقت كل ناك نإو ء.لضف كلف لقع كل ناك نإ : هلم ىبلا لاق

 .ةءورم كلف قلخ كل ناك نإو .بسح كلف لام كل ناك

 :رمعو ةيمأ نب ناوفص نيب

 خب «ةيمأ نب ناوفص انأ :ناوفص لاقف «لجر عم ةيمأ نب ناوفص رخافت :لاق

 نيد كل ناك نإ !كليو :لاقف .هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع كلذ غلبف .) خب

 «ةءورم كلف قلخ كل ناك نإو ءالصأ كل نإف لقع كل ناك نإو ءابسَح كل نإف

 ١ .رامح نم رش تنأف الإو

 .هقلخ هبسحو ,هلقع هتءورمو ,ةنيد لجرلا مرك : هلع ىبنلا لاقو

 لقاعلا ربتعيل ؛ لهجلاب قزرلا لّكوؤ .لقعلاب نامرحلا لجو زع هللا لّكو :لاقو
 .ةليح قزرلا يف هل سيل نأ معيف

 .هل دّدوتو هنم بّرقت :هيلإ لسرتسا )١(

 .رخفلاو حدملاو اضرلاو باجعإلاو ميظعتلل لعف مسإ : خب خب (؟)

 ١٠



 ءرهاق ناطلس :ةسمخ هيف سيل ًادلب لزي نأ لقاعلل ىغبني ال :رهمجرُرُي لاقو

 . ملاع بيبطو راج رهنو .ةمئاق قوسو .لدع ضاقو

 الو (ةهعنم فاخي ام لأسي الو . هئاجرب فنعي فنعي ام وجري ال لقاعلا : : ًاضيأ لاقو

 . هيلع ةردقلاب نيعتسي "ل ام نهتمي

 حالص ىلع نوعأ اهّيأو ,.لقعلا ةيكذت ىلع نوعأ بابسألا يأ :ينارعأ لكس

 .ةعانقلا ةريسلا حالص ىلع اهنوعأو ءمّلعتلا لقعلا ةيكذت ىلع اهُنَوْعَأ :لاقف ؟ةريسلا

 .ريبدتلا دنع :لاقف ؛لقعلا هيف ربتخُي نأ نطاوملا دوجأ نع لكسو

 وهف لقعلا نذإب لمع ام لك ام :لاقف ؟باوصلا ريغب لقاعلا لمعي له :لئسو

 .باوص

 عفانم يأ : لثسو .ريبدتلا نسُح :لاق ؟ لقاعلا لقع ىلع لدأ ءايشألا يأ : لكسو

 .بونذلا بانتجا :لاق ؟ مظعأ لقعلا

 نم فعأو ء طوسلا نع اهب ىنغ ال باودلا نم نوكي ام 20ُهَرْفَأ :رهجرزُب لاقو

 نع هب ىنغ ال لاجرلا نم نوكي نّم لقعأو «جوزلا نع اهب ىنغ ال ءاسنلا نم نوكت
 .بابلألا يوذ ةروشم

 تنأف ىغبني ال امع كلقع كابن اذإ :لاق ؟فرعُي ىتم لقعلا نع يبارعأ لكس

 .لقاع

 فرع لقعلاب و . لطابلاو قحلا نيب هب قّرفن بلقلا يف روث لقعلا : ٍمَِلَم هلع ينلا لاقو

 بولق يف ًارون هللا هلعجو . ماكحألا عقاومو مالسإلا عئارش تفرعو  مارحلاو لالخلا .

 .ىدر نع مهدصيو .ىده ىلإ مهي دهم هدابع

 .:لجو زع لاقف .لوقعلا يوذ الإ بطاخي مل ىلاعت هللا نأ لقعلا ردق ةلالج نمو

 .طاشنلا :هرفلا )١(



 . القاع يأ ."7 #ًايح ناك نَم رذنيلا» :لاقو .20 4 بابلألا ولوُأ ركذتي امنإ»
 .لقع هل ناك نمل يأ .© «بلق هل ناك نم ىركذل كلذ يف نإ :لاقو

 َربلا ىلإ قباسيو هنود وه نمل عضاوتيو ءملَظ نمع ملكي لقاعلا : هَلْ يبنلا لاقو

 .(9 اهبكنتو هللاب مصتعا ةنتف هل تضرع اذإو هزهتنا ِرَب باب ىأر اذإو .هقوف نم

 .هل لقع ال نم نيد الو .هلقع ءرملا ماوق : لع لاقو

 اهّرُمس نوكي اهيف هنّكمت ردّقب ناكو .سفنلا قالعأ فرشأ لقعلا ناك اذإو

 ىتلا هتيلحو .هلقع ءيرمآ لك ةميق تناك «لزانملا ءاغتبال اهولعو لئاضفلا بلطل

 .هلضف نيرظانلا نيعأ يف اهب نسحي

 :لمح نب هللا ديبعلو

 هلبث هناص نم ضعب نكو مانألا اذه كينيَعب لّمأت

 هّلقع ٍءرمآ لك ةميقو ٌهُلضف ىف لك ةيّلحف

 ُةهلعف هفلاخو عءىبثب ٌهلهأ هناز ىتق نم اف

 لُمَك دقف هتقيقح ىلع ائيش كردأ نمف اهقئاقح ىلع ءايشألا كاردإ لقعلا :لاقيو

 . لجرلا ةآرم لقعلا :ليقو
 :لاقف ءارعشلا ضعب هذخأ

 هلامف اهيف ىزت 5 آرم هرمل اذه لّقع

 هلاهج وهف ًادص اهيلع ناك اذإف

 )١( ةيآلا دعّرلا ةروس ١9. )١( ةيآلا سي ةروس ٠/ا.

 )*( اهنع دعتباو اهبتجحت :اهبّكنت (8) 2. ةيآلا ىف ةروس .

 ؟ ١١



 هل افّص)”ًالاق ص هلا هصلخأ اذإو

 ةلإلل لاملا اذ مر كأ ًادلبأ ينارت ال
 هلاح ُوُس يدنع لق عت نمب ىرزت الو ال

 هلاعفب اذهو ك ا اذ ىلع ىضق |

 نيه سانلا ىلع لبث اذ ناك نإو هّإف َلَقَع ءرملل نكي مل اذإ
 2 02 2 8 مال .ع 2 3 04 5 5 7 8

 نيدتي نم لقع لقع لضفاو هلقعل لجأ لقع اذ ناك نإو

 ش :رخآ لاقو

 لْغَب هل سيلو لْحَر يذك تنأف 2ىّغ اذ كت ملو لقع اذ تنك اذإ

 لحَر هل سيلو لْغَب يذك تنأف ًالقاع كت ملو لام اذ تنك نإو

 لاقو .«9 هّمكأ هبلق ناك لقع ءرملل نكي مل اذإف ,بلقلا نّيَع لقعلا نإ :لاقيو

 ُبلقلا رصبُي الف ٌلقع نكي مل نإو هداؤف اتيع ءرملا لقع نإ الأ

 .لقعلا داّصَم ىوحلا :ةفسالفلا ضعب لاقو

 : اهاوس نع ابغار ناك نإو لضفلا ىوح هيف ْنُك نم ثالث : دم نب هللا دبعلو
 .اهاوه نع هسفن هيزنتو ,لدعلاب كسمتلاو .لقعلا ةحص

 :ديرد نب نيسحلا نب دمحملو

 اجت دقف هّلقع هاوَه ىلع َآالَغ نمف ىوحلا لقعلا ةفآو

 . ىمعأ :همكأ 6 . ءافصلا نم :افصو .ًايذهت : ًالاقص )0(
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.لقعلا نم هيلإ ًبحأ ءيشب هللا َدِبُع ام :ءاركحلا ضعب لاقو
 ءيشب يصع امو 

 .رتسلا نم هيلإ بحأ

 .هنم هلقع تفرع الإ دحأل طق اباتك تأرق ام :كلملا دبع نب ةملسُم لاقو

 لقع ىلع لدي باتكلا : اهبابرأ لوقع ىلع لدت ءايشأ ةثالث : دلاخ نب ىبحي لاقو

 .اهيدهم لقع ىلع لدت ةّيدهلاو ءهلسرُم لقع ىلع لدي لوسرلاو .هبتاك

 :هناوعأ نم لجرو زيزعلا دبع نب رمع نيب

 طبضي هارن الو نسلا ثيدح هنإ :هل ليقف ءالجر زيزعلا دبع نب رمع لمعتساو
 :ىتفلا لاقف ؛كتثادحل كلمع طبضت كارأ ام :لاقو هنم دهعلا ذخأف ؛كلمع

 هنس ةثادح , لقع اذ ناك اذإ ىمَع الو ًالهج ةرملا ديزي سيلو

 .هدهع هيلع درو ..قدص :رمع لاقف

 :القاع فصي سيق نب ةماَّثتَج لاقو.

 هيقاوع رمأ لك نم هبطاخت  (نأك رومألا باقعأب يصب

 : ىنعملا يف هريغلو :

 عقاو وه ام يأرلا باوصب ىري اَنأك رومألا باقعأب ٌريصب

 الإ نانثا هيف ىقالتي ال ًارمأ فرعأل ينإ :ناوفص نب دلاخل ةبيّش نب بيبش لاقو
 ام الإ لأسَي ال لقاعلا َنِإف «لقعلا لاق ؟ وه ام : دلاخ هل لاق ؛ امهنيب حجُتلا بجو

 انم تومي ال تيب لهأ انإ «يسفن لا تيعت : دلاخ هل لاقف . نكمي اع ٌدرُي الو ,زوحي

 ًاحصان كل ناك نإو لهاجلا رذحآ ,ىنُي اي : دمج هنبال نيسحلا نب هللا دبع لاقو

 ضعب يف هّتروُشَم كطروت نأ لهاجلا كشويو ٍ؛اًودع كل ناك اذإ لقاعلا رذحت اك
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 اهنم ْنَمَدْعَت ال كنإف «لاجرلا ةاداعمو كاّيإو ؛ لقاعلا ركم كيلإ قبسيف 27 كرارتغا

 .لهاج ةدناعم وأ .لقاع ملَح ّركم

 .لقع نم ٌدَوعَأ لام ال : هيلع هللا تاولص بلاط يأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لاقو

 .لهج نم ٌرضأ رقف الو

 .هل لقع "ل نمل ةءورم ال :لاقيو.

 عفتني الو «لقاعلا هنع ىنغتسال بدألا نع دلحأ ىنغتسا ول : ءامكحلا ضعب لاقو

 .بيجنلا الإ ةضايرلاب عفتني ال امك ءهل لقع ال نم بدألاب

 ةّيزم :ثالث يف الإ ىعسي ال لقاعلا ْنأل ءايندلا ةذل لانت لقعلاب :لاقي ناكو

 ش .مرحم ريغ يف ةذل وأ عداعمل ةعفنم وأ . شاعمل

 : مهضعبلو

 قصالف ًاماوقأ تيبحأ اذإ
 ام اذإ هل سيل لقعلا نإف

 : ديزي نب دمحمل

2 

 ءايحلاو مهنم لقعلا لهأب

 (9ءافك نم لئاضفلا تلضافت

 .ةلفغلا :رارتغالا )١(

 ةلقع ءرملل هللا مسَق لضفأو

 © هلقع ءرملل ْنَحرلا لمكأ اذإ

 ٍهَّنِإ سانلا يف لقعلاب ىتفلا شيعَي
 ةدجنو لقعب ًابالغ ناك نّمو

 هلقع ةحص سانلا يف ىتفلا نيزف
 هلقع ٌةَّلق سانلا يف ىتفلا نيشو

 : مهضعبلو
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 هبراقُي يش تاريخلا نم سيلو

 هبرآمو هقالخأ تّلّمك دقف

 هبراجتو ةملع يرجي لقعلا ىلع
 هبلاغ ةشيعملا رمأ يف دجلا وذف

 هبساكم هيلع ًاروصحَم ناك نإو
 00 هبيسانمو هقارعأ تمّرك نإو

 .ءفكو ليثم :ءافك (؟)

 .هبسن يأ :هبساتمو لوصألا :قارعألاو «بيعلاو صقنلا :نيشلا (") .



 يقتلابو فافعلاب رمأي لقعلا

 : مهضعبلو

 امّرش لخبلاف تافآلا عّمُج اذإ

 ىنغ نكي مل اذإ لقع يف ريخ الو
 ةلقعف لقع ناسنإلل ناك نإو

 (7ٌَلوؤي نيح محلا يوأي هيلإو

 ليضفت اف ىري لوقعلا نإ

 "لطكلاو ديعاوملا لخبلا نم ٌرشو 0” : 0

 لصن نكي مل اذإ دمغ يف ريخ الو
 لضف هدعب نم ناسنإلاو لصّنلا وه

 : مهضعبلو

 هسفت يف لقعلا وذ لثشمُي

 ةعرت مل ةتغب تلزن نإف
 رخآ ىلإ يِضْقُي مها ىأر
 هماّيأ نمأي لهجلا وذو

 الزنت نأ لبق هّبئاصم
 (9 التم هسفن يف ناك امل
 الّوأ هرلخآ رّيمف

 (؛9 الخ دق نم عراصم ىسنيو

 ةمكحلا

 هلع يبنلا لاق

 .هناسل ىلع هبلق نم

 يلابي الو اهعمس نمم اهذخأي ,نمؤملا '0ةلاض ٌةمكحلا : : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . تجرخ عاعو يأ نم

 الو .اهوملظتف اهلها ريغ دنع ةمكحلا اوعضت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .مهوملظتف اهّلهأ اهوعنمت

 .هدنع ةمكحب الإ ةمكح لجرلا ُْبلطَي ال : ءامكحلا لاقو

 .دعولاب ءافولا مدع :لطملا )١( .عجري :لوؤي )١(
 .هفخت :هعرتو «ةبيصم وأ ةيهاد , عقوتم ريغ ًارمأ :ةتغب ()

 .نمؤملا ةلاض (60)
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 . مدقتو قبس :الخ :(؟)



 .اهوذخف () ككسلا ىلع ةحورطم ةمكحلا متدجو اذإ :اولاقو

 .نيكرشملا ةنسلأ نم ولو ةمكحلا اوذخ :ثيدحلا يفو

 ام نسحأب اوعفتنت نأ انم نومّلعت ام ٌءوس مكعنمي ال .سانلا اهيأ : دايز لاقو

 :لوقي رعاشلا نإف ؛انم نوعمست

 يريصقت كرَرصَي الو يلوق َكْعَفْنَي يلمع يف ْتْرَّصَق نو يمْلعب ْلمَعا

 ةمكحلا نم رداون

 . هسفن لجرلا ٌةفرعم :لاق ؟ ةفرعملا لضفأ ام :ةدعاس نب ّسقل ليق

 لضفأ ايف :هل ليق .هملع دنع هرملا ٌفوقُو :لاق ؟ماعلا لضفأ امف :هل ليق

 . ههجو ةام لجرلا ءاقبتسا :لاق ؟ ةءورملا

 بلط ْنسحو ,لقعلا فصن 2'ةدؤّتلاو ءبئسكلا ْفصن ٌريدقتلا :نسحلا لاقو

 . ماعلا فصن ةجامخلا

 الو ,قلخلا نْسُحك َبّسح الو ,فكلاك َعَرَو الو ءريبدتلاك َلقع ال :اولاقو

 . ليبس هرييغت ىلإ سيل ام هيلع ربّص ام قحأو هللا نع ًاضرك ىتغ
 ةمتاكم قوقعلا ْسأرو «لاسرتسالا ةدوملا سأرو « ةمحزلا ّربلا لضفأ : اولاقو

 . نظلاب ٌةباصإلا لقعلا ُسأرو «"”نْينذألا

 «قباس لوألاو «ةايح معلاو «ةلالض ةلاهجلاو «ةملُظ ٌةلفغلاو رون رّكفتلا : اولاقو

 . هريغب ظعو نم ديعسلاو «قحال ٌرخآلاو

 : ريمح كلم سلجم يف ةممحو برظلا نبا

 نم نزاوه نم دحاو ريغ ينثدح :لاق ةديبُع وبأ ينثدح :لاق متاح وبأ ثّدح

 برظلا نب ورمع عمتجا :اولاق - ةيلهاجلا هوبأ كردأ دق مهضعبو ءملعلا ىلوأ
 .يورتلاو لهمتلا .:ةدؤتلا )١( .قرطلا :ككسلا )١(

 1 .نيبرقألا :نيندألا (*)
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 « سود مأ برّآفلا تنب ليل نأ باّسْنلا معزيو - يسوّدلا عفار نب ُةَمَمُْحو . يناودعلا

 عمسأ ىتح آلَاَسَت :لاقف « ريمح كولم نم كلم دنع يق م" بولا تنب بيزو
 ل يذ دنع :لاق ؟كيدايأ نوكت نأ بحت نيأ :ةممحل ورمع لاقف .نالوقت ام

 أ نم :لاق . ميضهلا فعضتسملاو , يرغلا رسعملاو , مركلا ةّللا يذ دنعو ا

 نمف :لاق . لاّوَقلا يعلاو لاّرّصلا فيعضلاو ,لاتخملا ٌريقفلا :لاق ؟ "7 تّقملاب سانلا

 . "'دجاولا فحّلملاو ءدساحلا ٌديمتسملاو ,دناكلا صيرحلا :لاق ؟عنملاب سانلا ّقحأ

 اذإو رَذَع َعنُم اذإو ءركش َّيطعَأ اذإ نم :لاق ؟ةعينصلاب سانلا ٌردجأ نم :لاق

 برق اذإ نم :لاق ؟ةرشع سانلا ُمركأ نَم :لاق .ركذ دهعلا َمّدَق اذإو ءرّبص لطُم

 ؟ سانلا ٌمألأ نَم :لاق . حّمَس قيوض اذإو ,حّمص ملظ اذإو حَدَم َدْعَب اذإو .حتَم

 هنطابو .عشج ةرهاظ عنك كَّلَم اذإو .عنم لئس اذإو ءعضخ لأس اذإ نَم :لاق

 هغطت مو ءرصتنا اذإ لمجأو ءرَدَق اذإ اَفَع نم :لاق ؟سانلا محأ نمَف :لاق . عَبَط

 لعجو ءهيديب رومالا باقر ذخأ نم :لاق ؟سانلا ٌمْرحأ نمف :لاق :رفّظلا ٌةزع

 نم :لاق ؟سانلا قَرْخَأ نمف :لاق . "7هينّدأ َرْبَد بّيهتلا َدَبَنو , هينيع بصن َبقاوعلا

 نم :لاق .رادتقالا لبق (””رادبلا يف عرسأو ع راثعلا فستعاو ءراطخلا بكر

 ؟ سانلا ٌغلبأ نم :لاق . دوهعملا ىلع َسْأَي لو ,دوجوملا لَّذَب نم :لاق ؟سانلا ُدَوجَأ
 نم :لاق .زيرحتلا لبق لصفملا َقّبَطو ءزيجولا ظفللاب َريِزملا ىنعملا ىَلَج نم :لاق
 فاخي ام زواجتو ,فافّكلاب يضرو .فافعلاب ىََلَحَت نم :لاق ؟ًاشيع ٍسانلا معن

 ىلع طخّسو .معنلا ىلع دّسَح نم :لاق اق ؟سانل ىقشأ نمف :لاق . فاخي ال ام ىلإ

 نم :لاق «سانلا ىنغأ نم :لاق .متحُي مل ام توف ىلع ءمدقلا رم رعشتساو 08
 . مَسقلا ىلع طّخّسي ملو «معنلا ليلق رثكتساو «سانلل لُّمجتلا ٌرهظأو ,«سأيلا رعشتس

 .رجدزاف ظعوو ءربتعاف رظنو ءركّداف تمص نم :لاق ؟سانلا مكحأ نمف :لاق
 . ًامرْغَم زواجتلاو «ارَْغَم قرْخلا ىأر نم :لاق ؟ سانلا لهجأ نم :لاق

 .بضافلاو دقاحلا :دجاولا ([) 00١١١ .ضغبلا :تقملا )١(
 .يأرلاو ةحيصنلا عي ملد يأ ءاهفلخ :هينذأ ربد ()
 .ءيشلاب عورشلاو ةلباقملا :رادبلا (0) .للزلا بكر :راثعلا فستعا (4)
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 :قبس ام بيرغ ريسفت يف ديبع يأل

 : دونكلاو  ةمعنلارفكي يذلا: دناكلاو . ةقادصلا: ةّلخلاو  ةجاحلا :ةَّللا: ةديبعوبأ لاقو

 . ُداَمَت اهنأل ةدئاملا قاقت*ا هئمو «يطعتسملا وهو «ريمتسملا لثم :ديعتسملاو .روفكلا

 : عشجلاو . ليخب ُكِسْمُم هنأ ديري « ضقت اذإ :هدلج عنكت : هنم لاقي « ضبقت : : عنكو

 (ةياده ريغ ىلع قيرطلا بوكر :فاستعآلاو .سّنّدلا :عَبَطلاو .صرحلا أوسأ

 هنم لّضْفأ يأ ءاذه نم ّرمأ اذه :مهلوق نم :زيزملاو . ةفرعم ريغ ىلع رمألا بوكرو

 . اهزواجي ال لصافملا بيصُي يذلا :فويسلا نم قّيَطملاو . دّيزأو

 نفدو .حلاصلا لمعلاب ةردابملا :نهيف )ةانأ ال ثالث :صاعلا نب ورمع لاقو

 . ءفُكلا جيوزتو «تيملا

 لوملاو ءهل لمُع اهف لجو زع هللا : :مهيلإ فلس ام ىلع ٌمَني ال ةثالث :لاقو

 . اهيف رِذب اهف ةيركلا ضرألاو , "هيلإ يِدْسأ ايف روكشلا

 . بذاكلا ءانثلاو ؛رارشألا ٌةبحّصو .ماهغلا ٌلظ : اهل ءاقب ال ةثالث : اولاقو

 ءعضاوتلا يف فرشلاو «سفنلا يف ىنغلا . ةثالث يف الإ نوكت ال ةثالث :اولاقو

 . ىوقتلا يف مركلاو

 وذو ,ءاقللا دنع الإ فرعُي ال سأيلا وذ :ةثالث يف الإ فرعُت ال ةثالث :اولاقو

 ("7بئاونلا دنع الإ نوفرعي ال ناوخالاو . ءاطعلاو ذخألا دنع الإ فرعُي ال ةنامألا

كلاب لاملا بلط نم :ةثالث نم مسي مل ٌةثالث بَلَط نَم :اولاقو
 نم ماسي مل ءايمي

 بئارغب هقفلا بلط نمو « ةقدنزلا نم ماسي م ةفسلفلاب نيدلا بلط نمو ؛سالفإلا

 . بذكلا نم ماسي مل ثيدحلا

 . ءاملعلا اولئاسو ,ءاكحلا اوطلاخو . ءاربكلا اوسلاج : ثالثب مكيلع : اولاقو

 «عاطُم مش :مكيلع فاخأ ام فّوخأ : : هيلع هللا ناوضر باطخلا نب رمع اولاقو

 )١( ةيورلا :ةانألا .
 ةلزانلا بئاصملا :بئاونلا (0) .هل مّدق :هيلإ ىدسأ (؟)

 لك



 . هسفنب ءرملا باجعإو «عَبَتُم ىَوَهو
 : قيطت ال ام كّدظ ىلع لمحت ال :تاملك عبرأ ىلع مجعلاو برعلا ءاملع تعمتجأو

 .رثك نإو لامب قت الو «ةأرماب ّرتغت الو ,كعفني ال ًالمع لمعت الو

 - هنع نوذخأت ًاريغص اورقحَت ال «حاير ينَب اي : ديرملاب هتبطخ يف يحايرلا لاقو

 نمو ,'"”هَعّرض رْوَتَسلا نمو «هتياكح درققلا نمو « ''”هناغَوَر بلعثلا نم تذخأ ينإف

 نمو «ليللا رّيس رمقلا نم تملعت دقلو ؛هرَذَح ىوآ نبا نمو ءهترصن بلكلا
 . نيخلا دعب نيحلا روهظ سمشلا

 ٌةلاسب هيف ناكف ءهّلك مّلاعلا هيف هللا عمج يذلا ريبكلا ُمّلاعلا وه مدآ نبا :اولاقو

 عرضو .بلعثلا ناغورو «برغلا رذحو .ريزنخلا صرحو .رامحلا ٌربصو .ثيللا

 . "”درفصلا نيجو ءدرقلا ةياكحو ءرؤتسلا

 سانلا يف ردّقلا ناك اذإ :ًابوتكم هتقطنم يف دجُو رهمجرزُب يرسك لتق انو
 توملا ناك اذإو ءلطاب صرحلاف ًاّقح رّدقلا ناك اذإو ءزجَع سانلاب ةقثلاف ًاعابط

 . قمح ةنينأ,طلاف ًادصار

 . هلهأل رشلا عدو . هلهأ نم ريخلا ذخ :ءالّعلا نب ورمع وبأ لاقو

 يف اهتمحش نإف ضرألا هجو اوكهنتال :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 . اههجو

 . كني يف نوكي ام نّسحأ ناويحلا عب :لاقو

 . ةزجعَم رادب اوثبلت الو «نيسأر سأرلا نم اولعجآو ءايانملا نيب اوقرف :لاقو

 . 7 ءانثلا َجُمَس ءاخإلا مّدَق اذإو ةيزعّتلا تكرت ةبيصملا تمُدَق اذإ :اولاقو

 .لايتحالاو ركملا :ناغورلا )١(
 .عوضخملاو ةّلذلا :عرضلا (؟)

 .نبجلا يف لثملا هب برضي ءريطلا ساسخ نم روفصعلاك رئاط : درفصلا ()
 1 .لقثتسا :جمس (:4)
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 « ًالهاج َدُع الإو هيلإ ليبس ال ام سائلا عدي نأ لقاعلل يغبني : دنهلل باتك ينو

 . هيلإ ليبس ال ام كلذو ءرحبلا يف لّجَعلاو رَبلا يف نفسلا يرجُي نأ دارأ لجرك

 . هاودَّج كّعنمَي نأ نسحملا ٌةءاسإو «هاذأ كنع فكي نأ ءىسملا ٌناسحإ :اولاقو
 ركّذلاب اهوثداحو .ةعلط ايف ٠ سوفنلا ' هذه ماع : يرصبلا نسحلا لاقو

 ديري :روثدلا ةعيرس اهنإف ,لاقصلاب فيسلا ثّداحُي اك ةمكحلاب اهوثداح :لوقي

 امناف ( هتعفد اذإ .لمجلا فنأ تعَدَف نم :اهوعدقاو . فيسلل ضرعي يذلا أدصلا

 . ءايشألا ىلإ ةعّلطتُم ديري : ةعّلط

 نكي نيتمكحلا نيب ب اوقرفف ؛ اللَم بولقللو َةَجَم ناذآلل نإ : :كباب نب ريشدرأ لاق

 . ًاماحتسا كلذ

 اهتفصو ةغالبلا

 لاق .رانلا نع كب لّدَعو ةّنجلا كلب ام :لاق ؟ةغالبلا ام : ديبع نب ورمعل ليق

 :لاق . كّيغ بقاوعو ,كدشر عضاوم كَّرّصَب اف :لاق . ديرأ اذه سيل :لئاسلا

 نأ نسَحُي مل نمو .عمسي نأ نسَحُي مل تكسي نأ نسْحُي مل نم :لاق . ديرأ اذه سيل

 اذه سيل :لاق .لوقي نأ نسحي مل لأسي نأ نسحي مل نمو ,لأسي نأ نسحُي مل عمسي

 «مالكلا وليلق يأ - ءاكب نييبنلا رشعم انإ :ماسو هيلع هللا ىلص يبلا لاق :لاق . ديرأ

 :لئاسلا لاق - هلقع ىلع لجرلا قطنم ديزي نأ نوهركي اوناكو .ءيخنب عمج وهو

 :لاق . معن :لاق ؟ماهفإ نسُح يف ظافلألا ٌرّيخت ديرت كنأكف :لاق . ديرأ اذه سيل

 ,نيعمتسملا ىلع ةنوثملا» فيفختو نيفّلكملا لوقع يف هللا ةَّجُح ريرقت تدرأ نإ كنإ

 « مهتباجتسأ ةعرس يف ةبغر .ةنسحلا ظافلألاب ,نيمهفتسملا بولق يف يناعملا نييزّتو

 تيتوأ دق تنك «ةنسلاو باتكلا نع ةقطانلا ةظعوملاب . مهبولق نع لغاوشلا يفنو

 . باطخملا لصف

 .اوعورا :اوعدقا )١(
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 . لصفلا نم لصولا ةفرعم :لاق ؟ ةغالبلا ام :مهضعبل ليقو

 . ديعبلا بيرقتو ,لوضفلا فذحو .مالكلا زاجيإ :لاق ؟ ةغالبلا ام :رخآل ليقو

 ىتؤي الو .عماسلا مهف ءوس نم لئاقلا ىَتْوُي الأ لاق ؟ةغالبلا ام :مهضعبل ليقو

 الف بيصتو «ءىطبت الف بيحت نأ :لاق ؟ةغالبلا ام :ّيدبعلا راحصل ةيواعم لاقو

 الو ءيطبت آلأ :لاق .كتلقأ دق :لاق .نينمؤملا ريمأ اي ''ينلقأ :لاق مث . ءيطخت

 . هنم زجوأب ماكتو لاقتساف لوألا ٌمالكلا لاطتسآ : متاح وبأ لاق

 ةغالبلا نأ هللا كمحر ملعأ :لاقف رثكيو مكتي الجر ناوفص نب دلاخ عمسو

 :هل لاقف ةجّحلا ىلإ دصقلاو ىنعملا ةباصإب اهنكلو «نايذحلا ةرثكو ناسللا ةفخب تسيل

 . ةعنصلا قافتآ نم مظعأ بنذ نم ام ,ناوفص ابأ

 نوّدعت ام :لاقف هيلإ تفتلآف ,ّيبارعأ هبنج ىلإو ءرثكأف ًاموي يأرلا ةعيبر ملكتو

 ام :لاق ؟ ّىعلا نوّدْعَت امف :لاق . باوصلا زاجيإو مالكلا ةلق :لاق ؟ َيبارعأ اي ةغالبلا

 . ًارجح هَمَقْلَأ امنأكف «مويلأ ذئم هيف تنك

 غيلبلا اوهبش مهنأ كلذو . لضفملا قّبطُيو رحل لقُي :مهوق ةغالبلا يف مهلاثمأ نمو
 زح لقُي يذلا قيفرلا رازجلاب ,يناعملاو لوصفلا بيصيو مالكلا لقُي يذلا زجوملا

 . هلصافم بيصيو محللا

 : مهوق هلثمو
 بَّقْثلا عضاوم ةانهلا عضي

 عضاوم ءانطا عضي يذلا قيفرلا يلاطلا لثم ءمالكلا هيف بحي اف الإ ماكتي ال يأ

 . بّرجلا :بقثلاو . نارطقلا :ءانهلاو . بقثلِإ

 . ينفعاو ينرجأ :ينلقأ )١(
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 لثم اذه لك . ساطرقلا َنْيع باصأو «ةرغثلا باصأف نالف 7 سّطْرَق :مهوقو
 . هظفل يف زجوملا همالك يف بيصملل

 يف لطابلا ريوصتو «قحلا نم ضمَغ ام راهظإ :لاق ؟ةغالبلا ام :يباتعلل ليق
 . قحلا ةروص

 . ةبيدب مهنسحأو ًاظفل مهلهسأ :لاق ؟سانلا غلبأ نم :يبارعأل ليقو

 هل فيلأتلا نسُحو .ءرصق اذإ هيناعمب مالكلا رشَت :لاق ؟ةغالبلا ام :رخآل ليقو

 . لاط اذإ

 . ةجاحلا ٌوُندو ةجحلا عرَق :لاقف ؟ةغالبلا ام رخآل ليقو

 . "!لَطَخ ريغ يف بانطإلاو ,زجع ريغ يف زاجيإلا :لاق ؟ ةغالبلا ام رخآل ليقو
 . باوج ةعرس عم باوصو .زاجيإ يف لالقإ :لاق ؟ ةغالبلا ام :هريغل ليق
 . مالكلا رايتخاو ماسقألا حيحصت :لاق ؟ ةغالبلا ام : ينانويلل ليق

 . زاجيإلا ىلع رصتقاو لوضفلا كرت نّم :لاق ؟ سانلا غلبأ نم :مهضعبل ليقو
 . هلقع ناكم هباتكو ,هيأر ناكم لجرلا لوسر :لاقي ناكو
 . هيعس نوهأب هتجاح غلبي هنأل ًاغيلب غيلبلا يمس :مالسلا هيلع دم نب رفعج لاقو

 «ةليلق ظافلأب اهاّدأف ةريثك يناعم ذخأ نم :لاقف ةغالبلا نع ءامكحلا ضعب لكّسو

 . غيلب وهف «ًاريثك ًاظفل اهنم دّلوف ةليلق يناعم ذخأو

 . همظن روثنملا مالكلا نمو «هرثن موظنملا رعشلا نم نسَح ام ةغالبلا : اولاقو

 . هتهيدب دنع ازجوم  هعاتسا دنع انسح مالكلا نم ناك ام ةغالبلا : اولاقو

 . ريمضلا يف ام ىلع ةّلاد ةحل ةغالبلا : ليقو

 وه ناك اذإ زاجيإلا نسحَي امنإو «يِع ٌراثكإلاف زاجيالا كافك اذإ :مهضعب لاقو

 . نايبلا

 : مهضعبلو

 .لاضنلل بصلني مدأ لك : ساطرقلاو ساطرقلا باصأف ىمر يأ : سطرق )00(

 < .لقعلاو يأرلا يف داسفلا :لطخلا (؟)
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 ليث ريثك ىلع ُلتبيق مالكلا ريخ

 دصقلا مالكلا نسحأو . لصولا نم لصفلا ةفرعم ةغالبلا : باتكلا ضعب لاقو

 . ىنعملا ةباصإو

 :رعاشلا لاق

 "ادصق نَم سانلا ٌريخف دصقآو ًارِسأ نكت الف تقطن اذإو

 :رخآ لاقو

 ""ءافأ وأ مالم نم مسيف لاقّمهل نوكي ٌدحأ امو

 :لاقو

 لوقيو ةّرم تمصي ءرملاو لوطيو ةرات صقني رمدلا

 لوبقم هضعبو َدَرُي ضعب هتلّصح اذإ فلتخم ٌلوقلاو

 :لاقو

 ...اباوصلا تقُد ملك كّنإف هعدت الف باوصلا حضو اذإ

 ا"اباطو افّص نيح ءاملا دْرَّبك ٌادُرَب تاوَجَل ىلع هل تدجو

 ٠ :رخآ لاقو

 راثكإلاو باهسإلا لوُّطب ل وقلا هّلاسرإ غيلبلا نأش سيل

 ”رادصإلاو داريإلا نسم ىن-عملل ُفَطلتل هنأش هغإ

 .رطبلا :رشألا )١(
 .مثإلا نم : ماثأ (؟)
 .مفلا فقس ىصقأ يف قلحلا ىلع ةفرشملا ةمحللا يهو ءةاهل عج :تاوهللا ()
 .قطنلاو عاتسالا نع ةيانك :رادصالاو داريالا .(4)
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 ةغالبلا ةوجو

 لكو . ةلالدلاو ةراشإلاو طخلاو ظفللاب نوكت :هجوأ ةعبرأ ىلع نوكت ةغالبلا

 . هريغ هيف زوجي ال عضومو «نايبلاو ةغالبلا نم ظح هل اهنم

 . ظفل نم غلبأ ةراشإ برو ؛بباوج مالك لكلو ؛لاقم ماقم لكل :مهلوق هنمو

 ءيش لكف ةلالدلا امأو ؛ ةماعلا رثكأو ةصاخلا دنع ناموهفمف ةراشإلاو طخلا امأف

 تايآ ضرألاو تاومسلا نأ دهشأ :ممكحلا لاق امك .هب كربخأ دقف ءىش ىلع كّلد

 . ةيبوبّرلاب كل دهشيو .ةجحلا كنع يدؤي لك ,تامئاق دهاوشو «تآلاد

 ؟ كرام ىنجو ءكراهنأ قشو «كراجشأ سَرَغ ْنَم :ضرألا لس :رخآلا لاقو

 . '"' ًارابتعا كتباجأ ًارابخإ كّْبِجُت مل نإف

 :رعاشلا لاقو

 اروحُبلا تئجو لابجلا تثجف ًاَريجم يغبأ تثفج دقل

 اريرض ٌريرض ٌريِجُي فيكف هج ْذِإرحبلا يف لاقف

 :رخآ لاقو

 ريمضلا يف امب هئيع تقطن

 :حابر نب بيصن لاقو

 ("”ابئاقحلا كيلع ْتَنْنَأ اوتكس ولو ٌُهّلهأ تنأ يذلاب اوَتْئأَف اوجاعف

 كتابه نم ْبُكَرلا اهبقتحي يتلا لبإلا ٌبئاقح كيلع تَنْنأل اوتكس ول :ديري
 . ظفللاب ةلالدلاب وه امنإ ءانثلا اذهو

 :بيبح لاقو

 .هل ةحضاولا ةربعلا ناسنإلا اهيف دجي يأ :ًارابتعا )١(

 .اهّريغو اياطعلا اهيف عضوت ام يهو ءةبيقح عمج :بئاقحلاو .اولام :اوجاع (؟)
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 ا""قلخّيس ديدجلا َّنأ اهروُتدب ٌقِطنَت تسيلو ٌةقطان :ُرادلا
 4 17 ١)

 فصو هب طيحُي نأ نم ٌرثكأ هديلتو مالكلا فراطو هثيدحو رعشلا ميدق يف اذهو

 . تعن هئارو نم يتأي وأ

 الب هانعم كَمَهفأو «هتجاح كّْلَب ْنَم لك :لاق ؟ةغالبلا ام : يباّتعلل لجر لاقو

 ىنعم اهف «ةسبُحلاو ةداعإلا انمهف دق :اولاق . غيلب وهف «ةناعتسآ الو ةسّبَح الو ةداعإ

 حسمي وأ ؛ ىنع مهفآو , ىنم عمسأ : همالك عطاقم دنع لوقي نأ :لاق ؟ ةناعتسالا

 8 .٠ 00 0 ١ - و ع 0 02 ٍِع يف 3

 ريغ نم لعاستي وأ ءبجوم ريغ نم هتافتلا رثكي وأ ,هعباصأ لتفَي وأ 2''" هنونثع

0_0 

 .٠ همالك يف 0 رهبتي وا ةلعس

 :رعاشلا لاقو

 عباصألا لتقو نونثُع ةَحْسَمو ةلْعّسو تافتلآو ٍرَهبب يلم

 ش . ىعلا نم هلك اذهو

 مل ةسماخ ال سمتلا نإ ,عبرأ تالاقملا ماعد نأ معآ :هبتاكل زيوربأ لاقو

 «ءيشلا نع كلاؤسو «ةىشلا كلاؤس : ىهو ؛ْمَت مل ةدحاو اهنم تصقن نإف ءدجوت

 '” حجسأف تبلط اذإف ؛ءيشلا نع كرابخإو ؛ءيشلاب كرمأو

 . لوقت امم ليلقلا يف ديرت امم ريثكلا عمجاو ,قّقحف تربخأ اذإو ,مكحأف ترمأ اذإو

 . هيناعم رثكتو هفورح لقت يذلا مالكلا ديري

 «حضؤوأف تلأس اذإو ؛

 امو ءنّسْحيف هطرقأو "هفْئشأف ًالطع ثيدحلا عمسأل ينإ :يأرلا ةعيبر لاقو

 .يلبي :قلخي )١(

 .ميدقلاو ثدحتسملا : ديلتلاو فراطلا (؟)

 .نيضراعلا لفسأ ةيحللا :نونثعلا ()

 .بعتلا هيلع رهظيو هسفن قيضي :رهبني (4)

 . نسحأ :عمجسا (6)

 .هنّيزأ :هفنشأو .ّلحلا نم يلاخلا :لطعلا (1)
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 . مالك ىلإ هدعب َجَتَحَي مل ام مالكلا ريخ :اولاقو

 . عماسلا هب عفتناو « لئاقلا هل قفو ام هريخو .«نونف وذ مالكلا : ىحي لاقو

 :رفعج نب نسحللو
 املعأ قحلاب ناك دق يذلا تّمصو 2هسننب ّيعلا لالدإل تبجع

 "ملكتي نأ ءرملا بل ةفيحص اَّنإَو يبعلا ٌرتس تمصلا يفو

 الو هّدو ىلع الإ دقعنت :ت اف ' ” تضير نسلألا نأك :لاقف ًاغيلب يبارعأ فصو

 . هنايبب الإ قطنت

 َنالْوُش هناسلب "!لوُشَي هللاو ناك :لاقف لجر ةغالب هيجولا وبأ فصو

 ظ . ةيحلا للخت هب للختيو . قوربلا

 يأنسو . ةبيرغ عئادبو «ةبيجع لوصف ىنعملا فيطلو ظفللا ْرَجوُم نم برعللو

 . هللا ءاش نإ اهنم ردص ىلع

 ةغالبلا نم لوصف

 دبع لام نم 8يش هدي يف ناك نَم : لاقف ء هيلع ايلاو ناسارخ ماسُم نب ةبيتق مدق

دص يف ناك نمو ,هظفليلف هيف يف ناك نمو «هذبنيلق مزاخ نب هللا
 . هثفنيلف هر

 . لصف ام نسُح نم سانلا بجعف

 نيب مهتكرت :لاق ؟سانلا تكرت فيك :ةيواعم مايأ يدسألا لاّمّسلا نبال ليقو

 . يهتني ال ملاظو .فصتني ال مولظم

 :لاق ؟سانلا تيأر فيك :ىلاعت هللا همر ديشرلا باب دنع ةبيّش نب بيبشل ليقو

 . ًايضار جراخلاو ًايجار لخادلا ٌتيَأر

 .هنسحي ام وأ ,هلقع وأ ءهلخاد :ءرملا بل )١(

 . ًافيلأ سرشلا ناويحلا لعجي يذلا ضيورتلا نم :تضير (؟)

 . اهبنذ عفرت ذئنيح اهنإف لحفلا تبلط ةقانلا اذإ :قوربلاو « عفري :لوشي (1)
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 :سابع نب هللا دبع يف تباث نب ناسح لاقو

 الضَن اهتيب ىَرَت ال تاطَقتْلُمب لئاقل ًالاقَم كّرتي ْمَل لاق اذإ

 لْزَه الو ًادج لوقلا يف ِةبإ يذل عدي مف سوفنلا يف ام ىَتَشو ىَتَك
 نع هلأسف ؛قارعلا ىلإ هريسم يف قدزرفلا اهيلع هللا ناوضر لع نب نيسحلا يقلو

 . ءامسلا يف رصنلاو «كيلع فويسلاو ,كعم ُبولقلا :لاقف ؛ سانلا
 . ىدتعا هزواج نمو , ىفتكا هغلب نمف ؛ ليقث قحلا : يلشهنلا عشاجم لاقو

 ؟ برغملاو قرشملا نيب مك :مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأل ليقو

 ةعاس ةريسم :لاق ؟ضرألاو ءامسلا نيب مكف :هل ليق :سمشلا موي ٌةريسم لاقف

 . ةباجتسم ةوعدل

 داوسو موي ضايب :لاق ؟اذك عضوم ىلإ اذك عضوم نيب مك :يبارعأل ليقو

 . مكل ٌرَفْغُت اهوكرتآ :لاقف «مهبونُد مالسلا هيلع حيسملا ىلإ موق كشر:

 . نسْحُي ام ناسنإ لك ٌةميق :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 دعبأ |مف :هل ليق . لجألا :لاق ؟ءيش ْبرقأ ام :ةيواعم نب ديزي نب دلاخل ليقو

 ؟ءيش ْسنآ مف :هل ليق . تّيملا :لاق ؟ءيش شَحْوُأ اهف :هل ليق . لمألا :لاق ؟ءيش

 . يقاومْلا بحاصلا :لاق

 . ةينالعلا قراس عطق '"”ةريرسلا قراس :لاقف ,عطقُي ,قراسب ديبُع نب ٌورمع ّرم

 ذَحشأ :نسملاك ينأل :لاق ؟هلوقت الو ٌرعشلا يوُرَت كلام : دمحأ نب ليلخلل ليقو
 ْ . عطقأ الو

 طاحأ ام ةدالقلا نم كيفكي :لاق ؟ءاجهحلا ليطت ال كلام :ةفّلَع نب ليقَعل ليقو

 . قنعلاب
 هنَدَصَحو ةعاطلا هثتبنأ :لاقف .ةفيلخلا هبلص لجرب ناوفص نب دلاخ رمو

 . ةيصعملا

 . ءافخلا :ةريرسلا )١(
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 نمو ,ةتبحاص ٌةرخآلاف ايندلا َقَّلَط نم :لاقف .ناطلسلا هبلص لجرب ّيبارعأ ّرمو
 .2" هُنلحار ٌعذجلاف ّقحلا قراف

 :ديز نب يدعو نارعنلا

 نب نابعنلا لزن :لاق يئاّيرلا جرفلا نب سابعلا هب ثّدح ام ةلالدلاب قطنلا نمو
 هل لاقف , كانه نابعنلا َوهليل ةقروم ةرجش لظ يف ّيدابعلا ديز نب يدع هعمو رذنملا

 :لوقت :لاق :لوقت ام :لاق ؟ةرجشلا هذه لوقت ام يردتأ ,نعللا تيبأ : يدع
 لالّرلا ءالاب ّرمخلا نوجرمَي انلوح اوخانأ دق برش بر

 لاح دعب لاح ٌرهدلا كاذكو مهب ٌرهدلا فّصَع اًوحضأ مث

 . هيف وه ام نامعنلا ىلع صغنتف
 «لوضفلا فذح :لاق ؟كدنع زاجيإلا ام :لضفلل تلق :يبارعألا نبا لاقو

 . ديعبلا بيرقتو

 ال ايف امهدحأ :نيبرضل رثكأ :لاق .رثكُتل كنإ :ناوفص نب دلاخل لجر لاقو
 .  ةلقعلا ثروي هسبح نإف ,ناسللا سّرمتل رخآلاو ,ةلقلا هيف ىنغت

 ةليللا يف ءادوسلا كتمأ ملكت ىتح ًاغيلب نوكت ال :لوقي ناوفص نب دلاخ ناكو

 ...كموق يدان يف هب ملكت امب ةّمهملا-ةجاحلا يف ءاملظلا

 اهنشخت يتلا ديلاك "'نِكَل هتكرت اذإو ءْنَرَم هتْنّرم اذإ وضُع ناسللا امنإو
 يشملا تدوع اذإ لجرلاو .ههّبشأ امو رجحلا عفرب هيوقت يذلا ندبلاو «ةسراملاب

 :هتارماو لفون نيب

 تلاقف . ملكت اهنع جرخ اذإف .تمص هتأرما ىلع لخد اذإ قحاسُم نب لفون ناكو
 كقيقد نع لجأ ينإ :لاق !قطنَت سانلا دنع تنك اذإو ,تكس يدنع تنك اذإ :هل

 . ٍليلج نع نيقدتو
 ب صلب!

 .لاقتنالل اهيلع بكري ام :ةلحارلاو بلّصلا نع ةيانك :عذجلا )١(

 .يعو لقث :نكل (") 2 .يعلاو طبرلا :ةلقعلا (1)
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 ودع الو رسلا يف قيدص هل سيل :لاقف ناوفص نب دلاخ ةبيّش نب بيبش ركذو

 . ةينالعلا يف
 . هتعانص لهأ الإ هّردَق فرعَي ال مالك اذهو

 . ""بعال قارخم هنأك هناسل جرخأف هانيتأ :لاقف رخآ لجر فصوو

 تربك دقل :روصنملا لاقف .هوطخ براقي روصنملا ىلع ةدئاز نب نعم لخدو

 ؛ ةيقب كيف ىرأ :لاق ؛كئادعأ ىلع :لاق ؛ دلل كنإو :لاق ؛كتعاط يف :لاق ؛كنس

 ا . كل يه :لاق

 :ةيواعم هيف لاقف « ًاغيلب سابعلا نب هللا دبع ناكو
 "رجم ىلع ناسللا نْثَي مويِعل فقتي مو ًالاقم كرتي مل لاق اذإ

 رقّصلا رظن هفاطعأ يف رظنيو ىتحتنا اذإ َناسللا لوقلاب فّرصُي

 ؟لوقلا كربب :ةيواعم هل لاقف «قرعف ةيواعم دنع ناحوص نب ةعصعص ملاكتو

 . قرعلاب '7ةحاضتت دايجلا :لاق

 حمطو .حرجف "5-1 دق رهدلا ْنِإ :ةناب نب ورمع ىلإ ةباّيَس نبا بتكو

 . حض هيلع نعت ل نإف ,حلص ام ذسفأو ,حمجف
 ىفتشيو «هالوأب ىفتكُي مالكلا اذه :لاقف لجر مالك ءيط نم لجر حدمو

 . هارخأب
 كعنم ْنإو ,.حيرصل كريخ ّنإو ,.حيجتل كدفر َّنِإ :لاقف ًالجر ّيبارعأ فصوو

 . حيرمل

 «كلملا دبعل ضاق ىلإ هل ًأصخ مّدقف ,مالغ وهو ماشلا ةيواعم نب سايإ لخدو

 :سايإ هل لاقف ؟ ًاريبك ًاخيش مّدقتأ :يضاقلا هل لاقف . ًاريبك ًاخيش همصخ ناكو

 .هب برضيل فلي ليدنملا :قارخملا )١(
 .مالكلا نم حيبقلاو «نايذهلا :رجهلا )١(

 .مهَحت :حلك (8) .ودعلا تقو قرعلا اهنم بّتصتي يأ :ةحاضن (؟)
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 ًاقح لوقت كنظأ ام :لاق ؟ يتجحب قطني نمف :لاق ؛تكسأ :هل لاق ؟ هنم ربكأ قحلا .٠
 هربخأف كلملا دبع ىلع لخدف يضاقلا ماقف . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ؛موقت ىتح
 | . سانلا لع دسفُي ال ىتح مأشلا نم هجرخأو ةعاسلا هتجاح ضقآ :لاقف . ربخلاب

 دق :لاقف هيلع لوقلا سبتحاف مالكل يعُد دقو «ةّيرقلا نبا لوق عاجسألا نمو
 ' دق :سيقلا دبع نم ىتف هباجأف .رظتنا اف رطملا ّدتشاو ءرمقلا طقسو ءرمّسلا لاط

 . قطن نم قطنيلف «قفشلا طقسو «قرألا لاط

 :نومأملا ىلإ ةدعسم نب ورمع نم باتك
 «ةدعسم نب ورمعل باتك هديبو نومأملا ىلع تلخد :بتاكلا فسوي نب دمحأ لاق

 ّيلإ تفتلا مث ءارارم كلذ لعفف «ىرخأ دعقيو ةرم موقيو ءهارُذ يف دّعصُي وهو
 نينمؤملا ريمأ لجو زع هللا ىَقو ءمعن :تلق ؟تيأر اهف اركفم كبسحأ :لاقف
 ءديشرلا هب ينرّبخ ربخ ريظن امالك تأرق نكلو .هوركمب سيل :لاقف .هراكملا
 ةلالدو ,مالكلا وشح نم ٌدعابتو ديعبلا ىنعملا نم براقتّل ةغالبلا نإ :لوقي هتعمس
 اذه تأرق ىتح ةفصلا هذه ىلع ّبتتسي مالكلا اذه نأ مّهوتأ ماف . ريثكلا ىلع ليلقلاب
 :وهو .دنجلا ىلع افاطعتسآ ناكف «باتكلا

 ةعاطلا يف هداّوُقو هدانجأ نم ىبق نمو .هللا هديأ نينمؤملا ريمأ ىلإ يباتك »

 . « مهاوحأ تلتخآو مهقازرأ ترخأت دنج ةعاط هيلع نوكت ام لضفأ ىلع دايقنالاو

 . رهشأ ةينامث مهئاطعإب رمأف

 . اولعفاف تاعيقوت مكبتك نوكت نأ متعطتسآ نإ : ِهباَتُك ىلإ يكمربلا رفعج عقوو

 افيطل الزع هيلإ هذخأيو متاخلا نع لضفلا هاخأ لزعي نأ ديشرلا نوراه هرمأو
 . كلاهث ىلإ كنيمي نم هتفالخ متاخ لقني نأ نينمؤملا ريمأ ىأر دق :هيلإ بتكف

 . يود كتّصخ الو كيلإ تراص ةمعن ينع تلقتنآ ام : لضفلا هيلإ بتكف

 ترهظو .,ةعاط كل تمدقت :بنذ نم هيلإ لّضْنت لجر ةعقُر يف رفعج عقوو
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 . نيتنسح ةئيس بلغت نلو « ''!ةوبُت |ههنيب تناك «ةحيصن كنم

 رورسلا نم ىرّن الف فورعملا سانلا ىلإ يدسُن انلام :هيبأل ىبحي نب لضفلا لاق
 ؟انريغ ربب مهفارصنا دنع مههوجو يف هارن ام ءانرّبب مهفارصنآ دنع مههوجو يف

 هغّلب امب ناسنإلا ٌرَسُي امنإو ءانريغ يف اهنم لوطأ انيف سانلا لامآ نإ :ىبحي هل لاقف

 . هلمأ

 :لاق ؟ةئعرفلا (ف :ليق ؛نيكسم يز يف كِلَم لاق ؟مركلا ام :ىبحيل ليق
 . ةردق دعب وفع :لاق ؟دوجلا ف : ليق . تيرفع شطب يف نيكسم

 :نومأملا ةغالب نم

 ريمأ اي ينتلتق : برضُي وهو لاقف حلا هيلع بجو دق لجرب نومأملا يتأ

 كيلع بجوأ نمم كب ٌمَحرأ تسل :لاق ؛. ينمحرا :لاق :كلتق ّقحلا لاق ؛نينمؤملا
 .دحلا

 نإف :نومأملا هل لاقف ؛كلذ يف عرسأف «ءيش يف رهاط نب هللا دبع نومأملا لأسو

 امب قلقلا ىلع ةجُحلا بجوأو «تبثتلا نم هنكم امب لوُجَعلا رذع عطق دق لجو زع هللا

 . هبتكف «معن :لاق ؟ هبتكأ نأ نينفؤملا ريمأ اي يل نذأتأ :لاق .ةانألا لضف نم هرّصب

 . :يدهملا نب مهاربإو نومأملا نيب
 ! ريمأ اي :تلق ؟دوسألا ةفيلخلا تنأ :نومأملا يل لاق :يدهملا نب مهاربإ لاق

 :ساحسحلا ينب دبع لاق دقو ىوفعلاب يلع تنتم تنأ «نينمؤملا

 قرولاو لصألا ماقم راَخَفلا دنع هل نمُق ساحسح ا ينب دبع راعشأ

 قلخلا ضيبأ ينإ دلجلا ّدوسأ وأ امرك ٌةَرُح يسفنف ًادبع تنك نإ

 : لوقي أشنأ مث ءدجلا ىلإ لزحلا كِجّرَخ مع اي :نومأملا لاقف

 .دعبلاو ةوفجلا :ةوبنلا )١(
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 بيرألا بيدألا ىتفلاب الو مهّشلا لجرلاب ٌداوسلا يري سيل
 يبيصن كنم قالخألا ضايبف ٌبيصَت كنم داوسلل نكي نإ

 ("”رطب لخبلاو ءدوجوملا لذب .دوجلا :ءابكحلا لوق نم نسحّتسا :نومأملا لاقو

 ش :ةديبز ةغالب نم

 دمحلا :اهنبا لتق دعب هيلع تلخد نيح نومأللل رفعج تنب ةديبز رفعج مأ تلاق

 املف .هنم اضوع يل تنك ادلو تلكث ام ءيدلو ىنلكثأ اَ يل كرخدآ يذلا هلل

 اذه لثم ىلع نابج ءاسن نأ تنئظ ام :دلاخ يبأ نب دمحأل نومأملا لاق تجرخ

 . ربصلا

 مَلَع عفرا :لاق .نامثع ابأ اي كباحصأب ينعأ :ديبُع نب ورمعل رفعج وبأ لاقو
 . ةلهأ كْعبتي قحلا

 ةغالبلا تافآ

 :يدايإلا دواد يبأل

 - ةمآلع وحنلل ًايلاطو .ًايوار ًارعاش ناكو «ميهاربإ بتاك روصنم نب دم لاق

 :لاقف «مالكلا زييمتو بطخملا ركذ نم *ىش ىرجو . يدايإلا داود ابأ ثثعمس :لاق

 ةيدابلا لهأ ريغ يف "7قداشتلاو ءزجع بيرغلاب ةناعتسآلاو «قفر يناعملا صيخلت

 هيلع ينُب امم جورخلاو ءكْلُه ةيحللا ٌّنسّمو «يع سانلا بويع يف رظنلاو «صقن

 . باهسإ مالكلا

 ةياور اهاحانجو ] ةبردلا اهدومعو « عبّطلا ةباطخلا سأر :لوقي هتعمسو :لاق

 .ةمعنلل دوحجلا :رطبلا )١(
 .هعاستاو مفلا حتف :قداشتلا 0(
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 . هاركتسالا ةلعب ةنورقم ةبحملاو .ظفللا ريت اهؤاهبو «بارعإلا اهيلَحو , 7[ مالكلا

 :دايإ ءابطخ يف ًاتيب يندشنأو

 هابقّرلا ةّقيخ ظحالملا نحو ةةراتو ّيِفخلا ظفللاب نوموُي

 ء«لوضفلا فذَح لاق ؟كدنع زاجيإلا ام :لضفلل تلق :يبارعألا نبا لاقو

 . ديعبلا بيرقتو

 تعمس فيك :اهل لاق لخد املف ؛عمست هل ةيراجو ًاموي كامسلا نبا ملكتو

 مل نم هّمهفي ىتح هدّدرَأ :لاق !هدادرت رثكت كنأ الول هنسحأ ام :تلاق ؟ىمالك

 . همهف نَم هلم دق نوكي هُمِهمَي مل نم هّمِهفَي نأ ىلإ :تلاق . هّمهفي

 ةنسحلاب ةئيسلا عفدو محلا باب

 يذلا اًذإف ْنَسْحَأ يه يتلاب ْمَقْذا «ُهتبَسلا الو ٌةَنسَملا يوَتْسَت الوإ) :ىلاعت هللا لاق

 وذ آلإ اهاَقلُي امو اوُرَّبص َنيِذَّلا آلإ اهاَقَلُِي امو مِمَح يلو ُهّنأك ةَوادَع ُهتيَبو كني
 . "' © مظَعَظَح

 . لغشلا يف تْعقو كلانه :لاق . كل َّنَعَبفتأل هللاو :صاعلا نب ورمعل لجر لاقو

 نئل هللاو تنأو :لاق . ًارشع كل َنلوقأل ةملك يل تلق نثل هللاو «يندّدهت كنأك :لاق

 .ةدحاو كل لقأ مل ًارشع يل تلق

 :لاق . كعم ربقلا لْخْدَي ًاَبس كّنّبسأل هللاو :هنع هللا ىضر ركب يبأل لجر لاقو

 . كانمحر ىتح ينايتخسلا بويأ وبأ مويلا كيف عقو دقل :ديبع نب ورمعل ليقو
 . اومحراف هايإ :لاق

 .81 ةيآلا تلّصف ةروس (؟) .نييبتلاو نايبلا نع ةدايز )١(
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ك تنك نإو «يل هللا رفْغف اقداص تنك نإ :هل لاقف « يبعشلا لجر متشو
 رمعف ابذا

 . كل هللا

 اناف ءًاعضوم حلّصلل ْعَدو انمثش يف قرغت ال اذه اي :لاقف 2 ابأ لجر مشو

 . هيف هللا عيطن نأ نم رثكأب انيف هللا ىصع نم ءيفاكن ال

 لاقف ارش هل اولاقف دوهيلا نم موقب مالسلاو ةالصلا هيلع مرَم نب حيسملا ّرَمو

 . هدنع امم قْفنُي دحاو لك :لاقف . اريخ مهل لوقتو اًرش نولوقي مهنإ :هل ليقف . ًاريخ

 :رعاشلا لاقو

 هتّبلاثو ٌررمع يبا

 ىنخلا لاقو ًارّيخ هل تلق

 :رخآ لاقو

 هنغض َراَمْظَأ َتَمّلَق محر يذو

 ىنماس ةبارقلا لّصو همس اذإ

 داق رملاو محلاب هتّيرادف

 "!"ْبِلاَثلو بولثملا مّنأف

 "بذاك هبحاص ىلع لك

 ملح هل سيل نيح هنع يسملحب

 0ممإلاو ةهافّسلا كلت اهّتعيطق
 مهسلا همك يف ناك ام همهس ىلع

 اهّدر ظيغ ةعرج نم هللا ىلإ بحأ ةعرج ايندلا يف دبع عّرمت ام : م يبنلا نع

 . ربصب اهّدر ةبيصم ةعرج وأ ءماحب

 : هيف عَقَو هنأ هغلبو هل قيدص ىلإ لجر بتكو
 ةَءاَسَمِب ىنتلن نأ ناس نفل

 :زيزعلا دبع نب رهاط دشنأو

 ةَرَم اسأ ىليلَخ ام اذإ

 هبنُذ نم ناك ام تلَّجَحَت اَجَحَت

 )١( ةصيقنلاو ملا : ةبلاثملا .

 )( .هنم تبلط :هتمس

 اكلابب تْرَطَخ ىنأ ىَنَّرَس دقل

 ""'الِمْجُم اذ لْبَق نم ناك دقو
 الوألا رخآلا دسفُي ملف

 . شحفلا : ىنخملا (؟)

 .فورعم بحاص :لممو ,ءاسأ يأ ءاسأ ع(



 هل حلصي امو محلا ةفص

 :فنحألا مح نم

 فوتكم جرب يتأ ىتح ,هموق ثدحُي هفيس لئاجب ًايبَتْحُم «هراد ءانفب ًادعاق هتيأر

 الو '" هّتَوْبَح َّلَح ام هللاوف . كنبا لّتق كيخأ نبا اذه :هل ليقف ؛لوتقم لجرو

 تيمرو كرب تمثأ , ىخأ نب اي :هل لاقو هيخأ نبا ىلإ تفتلا مث 9 . همالك عّطَق

 «كاخأ راّوف يب اي مق :رخآ هل نبال لاق مث . كمع نبا .تلتقو ءكمهسب كّسفن

 :لوقي أشنأ مث . ةبيرغ اهنإف اهنبآ ةيد ةقان ةئام هّمأ ىلإ قُسو ,كمع نبا فاتك ّلُحو
 و 0 مع اسوا ص عي - 2 8و م 0.

 ا(0ثفأ 0 ُهنجَف سَند ا" يبسح يبَطَي ال ٌوُرمآ ينإ

 نسل ٌةّنِعُأ هوجولا ُضيب مهُلئاق ٌلوقي نيح كابطُخ
 نطف هراوج ظفحل مهو ٌمهراج بّيعل َنونطفَي ال

 «يخأ نب اي لّذلا وه :لاق .رحب ابأ اي ماحلا ينمَّلع : سيق نب فنحألل لجر لاقو

 . مّلاحتأ يننكلو ايلح تسل :فنحألا لاقو

 ةيواعم ْنِإ ؛مكنم لهجأ تيأر ام هللات :لاق ؟ةيواعم مأ تنأ :ملحأ نم :هل ليقو

 ؟هينادأ وأ هيلع ْساقأ فيكف ؛ردقأ الو ملحأ انأو ءملْحَيف رقي

 :لاق ؟غلب ام فنحألا مكيف غلب مب :ناوفص نب دلاخل كلملا دبع نب ماشه لاقو

 ؟ةلخلا امف :لاق . ثالثب تئش نإو نيل تئش نإو .( ةَّلَْب كئربخأ تئش نإ

 .هوحن وأ بوبث نم لمتشي ام :ةوبحلا )١(

 .طلاخي :يبطيو « يبسح نئاش ال ؤرما يَنِإ » رابخألا نويع يف (+)

 .ةّيزملاو ةفصلا :ةلخلا (6) .قمحلاو صقنلا :نفألا (س)
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 ىَّقَلُم ءرشلا ىَقَوُم ناك :لاق ؟ناتّلخلا ايف :لاق . هسفن ىلع سانلا ىوقأ ناك :لاق
 . لخبي الو «ىغبي الو , لهجي ال ناك :لاق ؟ ثالثلا امف :لاق . ريخلا

 ,كمرَح نم يطعثو .كعَطَق ْنَم لصت نأ :لاق ؟ماحلا ام :مصاع نب سيقل ليقو
 .كملظ : نّمع وفعتو

 . ةردق ىلإ وفع نمو « ماع ىلإ ملح نم نيزأ ءيش ىلإ يش نر ام :اولاقو
 دنع الإ ملحلا فرعت ال : ةنالث ف الإ مهفرعت ال ةثالث : مكحلا ناقل لاقو

 لاقو . هيلإ تجتحا اذإ الإ كاخأ فرعت الو ,برحلا دنع الإ ٌعاجشلا الو . بضغلا

 | :رعاشلا
 ُبصضغلا نيح يف ُمالحألا امِإ اضرلا نيح يف ٌمالحألا تسيل

 .«بضغ اذإ هللا بضغ نم ملا نوكي ام برقأ » :ثيدحلا يفو

 :لجو زع هللا لوق التو .هيلع لهج نإو لهجي ال يلح نمؤملا :نسحلا لاقو
 , "7 «امالس اولاق نولهاجلا مُهَبَطاخ اذإوإ»

 لهج وأ «يوفع نم مظعأ ٌبنذ نوكي نأ يبر نم يحتسأل ينإ :ةيواعم لاقو
 . يرتسب اهيراوأ ال ةروع وأ « يملح نم َربكأ

 . اضرلا يف اهيلع تمدن ةملكب بضغلا يف تملكت ام : ىلجعلا قّرؤم لاقو

 اهثذخأ هركأ ام تعمس اذإف ءَّلْعَن يف يبضغ امنإ :بيبح يبأ نب ديزي لاقو
 . اسمو

 . هيلجر حواريلف "” يع اذإو ,هافق ىلع قلتسيلف لجرلا بيض اذإ :اولاقو
 . لؤق رض نإ ٌتمصو .لعف نكي مل نإ ٌُلوق :لاقف ؟ماحلا ام :فنحألل ليقو

 )١( ةيآلا ناقرفلا ةروس <.
 ( 0.قطنلا هيلع بعص : يبع
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 . ةتبحم تَبجو هتملكت نال نم : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاقو

 . هيلع كراصنأ رّكُي هيفسلا ىلع كملح :لاقو

 . تاملك عمس ةملك ىلع ربصَي مل نم :فنحألا لاقو

 : دشنأو . هنم ٌّدشَأ وه ام ةفاخم ةتعرحت ظبَغ بر :لاقو

 ٍضعب نم ُنَوْهَأ ٌرشلا ضعب كلذك هعيمج فؤخ ّلُّذلا ضعبب ُتيضَر

 نأ تدرأ امثإ :كيلع ال :لاقف ءهركي ام زيزعلا دبع نب رمع لجر عمسأو
 اذإ فرصنآ . ًادغ ىنم ةلائت ام مويلا كنم لانأف «ناطلسلا ةزعب ناطيشلا ينّرفتسي

 م. اع ها
 2 ةيصصتسا

 : ىنعملا اذه يف رعاشلا لاقو

 ماوقأل اوُرَع نإو اولِذَي ىتح اوُمرَك نإو ٌماوقأ دجملا كردُي نل
 0 مالحأ َلُذ نكلو زجع لذ ال ةفساك َناولألا ىرتف اومّتشُيو

 :رخآلو

 "ارّصَقُن ال ءاش ولِوَلُذ الب ٌليلذ  هنأك ىضْغَأ ءارّوعلا تليق اذإ

 لهاج كباضصأ وأ اهلح َتْبصَأ انخلاو لهجلا نع ضرغعُت مل تنأ اذإ

 . لّذلا ماحلا ةفآ :فنحألا لاقو

 .. .هل هيفس ال نمل مح ال :لاقو

 | : دشنأو . اولد الإ موق اهفس ّلق ام :لاقو

 حالسلا يتلصُم لاجر نمو 1 حامر نم ددوسُلل دب الا

 . ةريغتم : ةفساك )1(

 .بيعلا : ءاروعلاو ًَءايح قرطأ :ىضغأ (؟)
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 حجابتلا متاد هيفس نمو حارلاب هنود نوعفادي 2 م 2 8 . : 7

 : يدعجلا ةغبانلا لاقو

 اردكُي نأ هوفص ىمحت رداوب هل نكت مل اذإ مح يف ّريخ الو

 ()اردصأ رمألا دروأ ام اذإ يلح هل نكي مل اذإ لهج يف ريخ الو

 ةئام شاعف .كاف ُهللا ضْضْفَي ال :لاق . هِي يبنلل نيتيبلا نيذه دشنأ انو

 . ةّينث هل ضقنت مل ةنس نيعبسو

 .رادتقألا عم الإ وفعلا رهظي ال هيك ءراصتنالا عم الإ احلا رهظي ال : اولاقو

 الو ,"7قين سأر يف ةضيب نم جرخي هنإ :لاق ؟رئاطلا خرف مح امو :تلق .رئاطلا

 . ناريطلا ىلع ىوقيو هشيررفوتي ىتح لوحتي

 :َنادنتشأللو

 رْغَو بكرُم ىلع لَمْحُي ْبَهُي ال نمو ةبيه ةسارشلاو فعض نيللا يفو
 ””رْغَص ىلع ةايح نم ٌريخ تومللو ةءاند يف ىنغ نم ريخ رقفللو م 07 5 ا 0 ا ا ما.يامامكأ

 ربصلاب لهجلا حبقي لاح لك الو ةلهأ محلا :عفني نيح لك امو

 "*”رسقلا ىلع الأ ظف يننكلو ةظاظف نم يل نال نم ىلع يب امو

 اماوقأ ماوقألا نم ىنفأ لهجلا»و ٌهبقاوع ًادومج ماحلا ىرأ يفإ
 قالو ٠

 نئاش ءرملل لهجلاو هبحاصل ٌدوسُم نير محلا نأ رت ملأ

 .ذفنو رّرق :اردصأ رمألا دروأ )١(
 .لذلا :رغصلا (2) 2 .لبجلا يف عضوم عفرأ :قينلا (؟)
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 نفاد لهجلل محلا ّنإ لهجلا نم حرتست محلاب لهجلل ًانفاد نكف

 :هريغلو

 ميرك راخفلا دنع اهب يماسي ةببسن ربكأ ءرملا مح نإ الأ

 ملح هيلع مدني مل محلا ىرأ يتنإف ًالح كنم يل به بر ايف

 :مهضعب لاقو

 ا"”اقرخأ ُكَت الف ءارغإ قرُخلا يفو ىذألا نع هيفسلل ّعْوَر محلا يفو

 اقّرفت امل نوبغملا مدن خ2 ًةمادن كشفنت ال ذإ مدنتف

 . لهاجلا ىلع هراصنأ سانلا نأ هملح نع ميلحلا ضوع لوأ :مالسلا هيلع لع لاقو

 هلاك ري مل ام ردق فرعت فيكو :لاقف ؟ محلا ٌرْدَق ام :ناورش ونأ ىرسك لكس
 دحا

 :لاق ؟مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلعل كّبح فيك :رّمعملا نب دلاخل ةيواعم لاقو

 اذإ هئافو ىلعو لاق اذإ هقدص ىلعو ءبضغ اذإ هملح ىلع :لاصخ ثالثل هبحأ

 . دعو

 نع

 هبضغ هجري مل بضغ اذإ نم :ناميإلا لمكتسا هيف نك نم ثالث :لاقي ناكو

 ام لوانتي مل ردق اذإ نمو «لطابلاو ماظلا ىلإ هاضر هجرخي مل يضر اذإ نمو .قحلا
 . هل سيل

 ىتح اهل ءيطأطف كيذؤت ةملكلا تعمس اذإ :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو

 . كاطختت

 لاقو . ايلح نكت مل بضغت مل اذإف . بضغلا دنع ماحلا فرعي امثإ :نسحلا لاقو

 :رعاشلا

 .لهجلا :قرخلا )١(



 مّلحتي مل طخسلا دنع وه اذإ ًايضار ءرملل محلا ٌّمي سيلو
 0) جه 2 - .٠

 مشجتي مل رسعلا دنع وه اذإ رسوم ءرملل دوجلا متي ال امك

 اَّلقف ؛ مّلحتف املح نكت مل اذإف «ماحلا هب ىَرُت داو لضفأ نإ :ءاركحلا ضعب لاقو
 . مهنم ناك الإ موقب لجر هّبشت

 هنع "'ضارعإلاب ًاهيفس لباقت ال كنأل ,هيفسلا ىلع َةَدع محلا :مهضعب لاقو

 . هتللذأ الإ هلعفب فافختسالاو

 مم حف مل نم ملحلا نكلو ءمقتنا ردق اذإ ىتح ملحف ٍمظ نم ملحلا سيل :لاقيو
 .افعف ردق

 : هريغ وأ «,فنحأللو

 ةوأتي هر نم هداؤفو  ىذألا نم ملحلا كحض امبرلو

 9 هَدَقْمَل هناو باوجلا َرَدَح هتئاسل ميلحلا لكش امبرلو

 . امهمألأ بلغ الإ نانثا بستسا ام : ليقو

 . لاجرلا نم يل رصنأ ملحلا تدجو :فنحألا لاقو

 .راذتعالا لذ ىلإ كرّيصُت اهنإف .بضغلا ةزعو كايإ :مهضعب لاقو

 . دادزا مهفت نمو .داس ماح نم :ليقو

 ناك نإ :ثالث ىدحإب يرمأ تذخأ الإ طق ّدحأ ينعزان ام :فنحألا لاقو
 . هيلع تلضفت ىلثم ناك نإو ,هنع ىسفن تمركأ ينود ناك نإو .هردق تفرع يقوف

 :لاقف همظنف ىنعملا اذه ذخأ يذلا نسحأ دقلو

 .دعتبا :هنع ضرعأ ١١ )١( .لّمحتي :مشجتي )١(
 . غيلب :هوفمو مالكلا نع عنتماو مج :لكش ع(
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 هلهجب تيب نم ينود ناك اذإ

 ةّلَّوبء ءاج مث لثم ناك نإو

 ًابصنمو ًاردق هنم ىندأ تنك نإو

 : ءارعُشلا ضعب لاق هلثم يفو

 ةفالث نم ٌدحاو لإ سانلا امو

 ةلضف فرعأف يقوف يذلا امأف

 نع تنص لاق نإف ينود يذلا امأو

 اًَمَه وأ َّلَر نإف ىلثم يذلا امأو

 لهجلاب َعَراَقُت نأ يسفنل تيبأ

 لدعلا ىلإ فاضي نأ يحفصل َتبوَه

 لضفلاو مٌّدقتلا قح هل تفرع

 مارجلا يلِإ هد نم ترثك نإو

 مواقم لشثمو فورشمو فيرش

 متاق قحلاو قحلا هيف عبتأو

 مال مال نإو يسفن هتباجإ
 مزال ٌرحلل لضفلا نإ تلّضفت

 :مالسلا هيلع لعل اهنإ لاقيو .سيق نب َمرْصَألو

 تافقنفخملا ملككلا نع مصُأ

 مالكلا لج كرتأل ّفإو
 هيفسلا هافس ترّرتجا ام اذإ

 لاجحبلا ءاَوَرب ررتغت الف

 نيرظانلا بجعُي ىتف نم مكف
 تامركملا رضح اذإ ماني

 : ءاجر نب نسحللو

 يدهج قالخألا مراكم ٌّبحأ

 الح سانلا بايس نع حفصأو
 هوُيّيمت لاجرلا باه نمو
 ًاقوقح هل لاجرلا تّضَق نمو

 "ةكلبفأ يب حلاو ماحأو

 ٌريسعأ امب باجأ العل

 "اوهّرَم وأ كل اوحزح امو
 ما مام

 هجوا هلو نسل هل

 ةبتتسَي ةءاندلا دنعو

 اباجأ نأو بيجأ نأ هركأو

 ابابسلا ىَوُهَي نم سانلا ٌّرشو

 اباهي نلف لاجرلا رَقَح نمو

 اباصأ اف قوقحلا ضقي ملو

 )١( داقحألل ةريثملا :تاظفحملا .

 )( .اوسّبلو اوفخأ :اوهّومو اونيز :اوفرخزو ءرهظملا : ءاورلا
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 نّسَح همك تداج نمو ,هضرع ىقو مّلَح نم : |مهنع هللا ناوضر يلع نب دم لاقو
 دمُح ربص نمو « هئساحم ترثك هوركملا لمتحا نمو , ىنغتسا هلام حلصأ نمو «هؤانث

 هللا ىقتا نمو .هيدايأ ترثك بونذلا نع افع نمو ,هئاسحإ '')اشَف مظك نمو .هرمأ

 . همهأ ام هافك

 :سرفلا نم ريبكو يلع نيب

 0 مككوللا يش يأ : سرفلا ءاربك نم ًاريبك مالسلا هيلع لع نينمؤمل ريمأ لأسو

 ةريس مهدمحأ نأ ريغ ,ةكلمملا يف قبسلا لضف ريشدرأل ناك : لاق ؟مكدنع دمحأ ناك

 نامأوت اه: :لاق . . ةانألاو ماحلا : :لاق ؟ هيلع بلغأ ناك هقالخأ يأف :لاق . ناورشونأ

 . ةمهلا ولع |ههجتني

 :قارولا نسحلا نب دومحمو

 مع ىلع هل كاذ ترفغو 2 يىملظ يملاظل تبهو ينإ

 يملح هلهجب نابأ ال ًالدي ىلإ ىَدَسأ هتيأرو

 منُقلا فَعاضُم ّيِلِإ يناسخكخإو هيلع ٌةتءاسإ ْتَعَجَر

 مثالا ماظلا بسكب اذغو ةدّمحَمو رجأ اذ تودغو

 مكحلا يفهيلإ ةيسملا انأو هل ناك ناسحإلا (ّنأكو

 لظلا نم هل تيئر ىتح همحرأو ينملظي لز امو

 : ءالح فصي دايز نب دمحلو

 رُجاهتلا دنع ءاشحفلا نع ًاسْرْخو انّخلا نع الص سانلا يف مهاخت
 (”رداوخلا ثويلّلاك ظافحلا دنعو ًةَّفعو ءايح اوقوُت اذإ ىَضْرَمو

 ”رياعملا ءاقّثال آلإ كاذ امو هراع نوفاخي ًانضو مهل ّنأك

 ٠ .ّمعو رشتنا :اشف )١(
 .ةمالعلا :مصولا (©) .ةبهأتم اهرودخ يف ةميقملا :رداوخلا (؟)
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 : ًاضيأ هلو

 سوفنل اهماركإ يف تللذت اّبرو سوفن نع يسفن عفرأو

 سيسخ ضرعب ىضرأ نأ هللا ىَبَأ هلهجب ُسيسخ ًاموي ينمار نإو

 سمتلُي هنمو ًارئاج نوكي نأ مامإل يغبني ال :ليجنإلا يف بوتكم :بهو لاقو

 . محلا سبتقي هنمو اهيفس الو ,لدعلا

 : مهضعبلو

 اكان ميلحلا اذإ ميلحلا عطأ هل لقف ٌدَّوَت نم كراشتسا اذإو

 اكاوه تعطأ اذإ داشرلا لبس ىرت نلو دوُّسَت نل كنأب ماعاو

 :رخآ لاقو

 عماسو تملع ام وار كّنِإف ىنذألا نع حفصاو ملحلل ًاندعم نكو

 ا"'عزان تنأ ىتم يردت ال كنإف ًابراقم ًابح تببحأ اذإ ْبِبْحَأو

 عجار تنأ ىتم يردت ال كنإف ٍنيابُم ريغ تضغبأ اذإ ضغبأو

 ددوسلا باب

 ءهضّرِع يف ليلذلا ,هلام يف قمحألا :ٌديسلا :لاق ؟ددوّسلا ام : متاح نب يدعل ليقس“

 5 . هدقحل حرطملا

 .ىدنلا لذَّبو .ىذألا فكب :لاق ؟كُموق كّدَّوس مب :مصاع نب سيقل ليقو

 . للوملا رصنو

 مهحّبصأ الو ءأتيب مهفرشأب تنأ امو كّموق كدّوَس مب :فنحألل لجر لاقو

 :لاق ؟كاذ امو :لاق . يخأ نب اي كيف ام فالخب :لاق ؟ًاقلخ مهنسحأ الو .ًاهجو

 غ١



 . كينعي ال ام يرمأ نم كانع امك ىنينعَي ال ام كرمأ نم يكرتب

 :لاق . انأ :لاق ؟كموق ديس نم :لجرل هنع هللا .يضر باطنخلا نب رمع لاقو

 . هلقت مل كلذك تنك ول تبذك

 :نامعنلا يدي نيب متاحو سوأ

 ,يئاطلا هللا دبع نب متاحو .يئاطلا مأل نب ةثراح نب سوأ مدق : يبلكلا نبآ لاقو
 نعللا تيبأ :لاق ؟ لضفأ امهيأ يئاطلا ةصيبق نب سايإل لاقف ,رذنملا نب نامعنلا ىلع

 هيلع لخدف . كناربخُي اهنإف اهسفنأ نع امهْلَس نكلو ءامهدحأ نم ينإ !كلملا اهيأ
 ينم لضفأ متاح دلو ىنذأ نإ !نعللا تيبأ : :لاقف ؟ متاح مأ لضفأ تنأ :لاقف :سوأ

 . ةدحاو ةادغ يف انّببنأل متاحل يلامو يدلوو انأ تنك ولو

 ىندأ نإ !نعللا تيبأ :لاقف ؟ سوأ مأ لضفأ تنأ :هل لاقف « متاح هيلع لخد مث

 نم ةئامب اههنم :لكل رمأو .ددوسلا هللاو اذه :نامعنلا لاقف . ينم لضفأ سوأل ٍدلو
 .لبإلا

 بضغ ول : لاقف .عمسم نب كلام نع عابنز نب حور ناورم نب كلملا دبع لأسو

 كلملا دبع لاقف ؟تبضغ مل مهنم دحاو هلأسي ال فيس فلأ ةثام هعم بضفل كلام

 . ددوسلا هللاو اذه

 :نميلا كلم رئازجو نايفس وبأ
 نأ ىصوأو .ةكم' ىلإ رئازج عبس نميلا كلم ىدهأ :يبتعلا نع متاح وبأ لاقو

 ال ءاذه اي :دنه هل لاقف . دنهب سورع نايفس وبأو تتأف ءابييشرق ع اهرحني

 يرَّذ .هذه اي :اهل لاقف . اهيلإ قّبْست نأ كلعل يتلا ةموُرْكألا هذه نع ءاسنلا كلغشت
 ىتح 2)اهلقُع يف تناكف !هترحن الإ ٌّدحأ اهرَحَن ال هللاوف . هسفنل راتخآ امو كّجوز
 . اهرحنف عباسلا دعب اهيلإ جرخ

 .تطيبر ثيحو , اهتمزأ :اهلقع )١(
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 :ةيواعم اهنبا يف دنهل

 دوسيس مالغلا اذه نأ نظأ ينإ :لاقف ءريغص مالغ وهو ةيواعم ىلإ لجر رظنو

 . هموق الإ ْدّسَي مل نإ ًاذإ هتلكث :تلاقف «دنه ِهّنَأ هتعمسف . هّموق

 ليوط « "7ةّرغلا لئاس يبصلا ناك اذإ :نولوقي اوناك :َيِدَع نب مثيلا لاقو

 .٠ هددوس يف ْكْشُي هل يذلا كلذف 4 (97ةرزالا ثاتلم 3 97 ةلذرعلا

 تفتلآف «ةديدش ةمامد هب ناكو ءرذنملا نب نامعّنلا ىلع ةرمض نب ةرمض لخدو

 امنإ ,كلملا اهيأ :لاقف .هارت نأ نم ٌرْيخ يديعملاب ٌعمست :لاقو هباحصأ ىلإ نامعّتل

 :لاق .نانحب لتاق لتاق نإو «نايبب لاق لاق نإف ,هناسلو هبلق هيرغصأب ءرملا

 : كموق كدوسقحبو !تقدص

 يف مهل ؟'عدخنأ :لالخ عبرأب :لاق ؟كُموق كّدّوَس مب :يسوألا ةبارعل ليقو

 . مهريبك دّسْحَأ الو :مهريغ ه رِقَحَأ الو « يضرع يف مهل لذأو يلام

 :راريض نب خامشلا لوقي ّيموألا ةبارع يفو

 نيرقلا عصطقنُم تاريخلا ى! ومسي يسوألا ةبارغ تيأر

 نيميلاب ٌةبارَع اهاَقلت دجل تّقفُر ةَيار ام اذإ

 . لاملاو ءملعلاو .بدألاو ,لقعلاب :ءايشأ ةعبرأب لجرلا دوسي :اولاقو

 ءاهحرجف هيخأ نباو هنبآ ىلع لجر بثوف «ةنانك ينب ديس لفوت نب مس ناكو

 ظيغلا مظكت نأ الإ ءاذإ كانْدّوَس ملف :لاق ؟ يماقتنا نم كنَّمُأ ام :هل لاقف . هب يتأف

 :رعاشلا هيف لاقف . هليبس ىلخف . هوركملا لمتحتو . لهاجلا نغ مّلحتو

 لقؤت نب ملَس ُديدنصلا ُدِّيسلا لب ةداسب اوسيلو ٌماوقأ ٌدَّوَسُي
-. 

 .روكذلا يف لسانتلا وضع ةدلج :ةلزعلا (؟) .رعشلا لوأ :ةّرغلا )١(

 .نم هب رزتأي ام يأ ءرازتالا ةئيه :ةرزإلا (0)
 .مهعنمأ الو مهل طسبأ :مهل عدختأ (1)



 ةيلهاجلا يف اّمأ : تلق ؟ ددوّسلا نوّدَعَت ام : يربنعلا دلاخ يل لاق : يبلكلا نبا لاقو
 ناك . تقدص :لاق . ىوقتلا كلذو اذ نم ٌريخو «ةيالولاف مالسإلا يف امأو .ةسايّرلاف

 هب كردأ امب الإ رخآلا كردي مو «لقعلاب الإ فرشلا لوألا كردُي مل :لوقي يبأ
 عمسم نب كلامو .هملحب سيق نبا فنحألا داس امنإو «كوبأ قدص :هل تلق .لوألا

 . اهلك لالخلا هذهب ُبّلهملا داسو ؛ هئاهدب ماسُم نب ةبيتقو .هل ةريشعلا بحب

 ديسلا :لاق ؟ عديمّسلا ام :ناهبن نب عجتنُم هل لاقي يبارعأل ليق :لاق يعمصألا
 . فانكألا أطوملا

 سلجَي الف «هتفالخ تقو يف هتيب يف شارف هل شرفُي باطخلا نب رمع ناكو
 . برح نب نايفس وبأو «بلطملا دبع نب سابعلا الإ دحأ هيلع

 ء يشحولا رامحلا :ارفلاو ارفلا فوج يف ديَصلا لك :نايفس يبأل ٍمَتَِم يبنلا لاق

 . شحولا يف يشحولا رامحلا لثم سانلا يف هنأ هانعمو . ءارف هعمجو .زومهم وهو

 :ماشه هيخأ يف صاعلا نب ورمع يأر

 هوأر املف ,ةقّلح اوقّلحت دق شيرق نم ًاموق ىأرف ,ةكم صاعلا نب ورمع لخدو
 :اولاق . يركذ نم ءيش يف متنُك مكبسحأ :لاقف مهيلإ لدعف ءهيلإ مهراصبأب اوّمر
 لع اشهل نإ . ورمع لاقف . لضفأ ابكيأ . ماشه كيخأ نيبو كنيب لئامن انك « لجأ
 هيبأ ىلإ سانلا ًبحأ ناكو . متفرع دق نم يّمأو «ةريغملا نب ماشه ةنبأ همأ : ةعبرأ

 . تيقبو دهشُتساو . ٍلبق ماسأو . دلولاب دلاولا ةفرعم متفرع دقو , ينم

 مكل ٌحصنأ دحأ الف ءينع اوظفحا :ةافولا هّنرضح امل هينبل مصاع نب سيق لاق
 . مكرابك سانلا رقحيف مكراغص اودّوست الو مكرابك اودوسف تم انأ اذإ ؛ ينم

 . داوسلا عم ددوسلا :سيق نب فنحألا لاقو

 داوس داوسلاب دارأ نوكي نأ |مهدحأ :ريسفتلا نم نيهجو لمتحي ىنعملا اذهو
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 نوكي نأ رخآلا هجولاو ؛ ةخوخيشلا عم ْدّسَي مل ةثادحلا عم ْدّسَي مل نم :لوقي ءرعشلا

 ةماعلا ةنسلأ ىلع مسا هل رِطَي مل نم :لوقي ,مهةامهّدو سانلا ٌداوس داوسلاب دارأ

 . ةصاخلا يف هل راط ام هعفني مل ددوسلاب

 : '!ةملسم نب نابأ لاقو

 اعف نحت الو اهلام ىرُي ٌةدايس نيئدحُم موقك انسلو
 اهلايع اَرط ُنايِبُد انئاعسمو مهتويب يف ةروصقم ٌمُهيعاسَم

 :هئارظن توم دعب ةنييع نبال

 رثاكت «ءاملعلا نم هؤارظن تامو ةنييُع نب نايفس درفنا ال :لاق يدع نب مثيهل
 :لوقي دشنأف « هيلع سانلا

 ددوّسلاب يدّرَفت ءاقّشلا نمو ِدَّوَسُم َريغ ْتْدُمَف ٌرايّدلا تَلَخ

 هسفنب لجرلا ددوّس .

 عِرْنُي مل هلمع هب أطبأ نمو ,هُبَسح هب ءيطبُي مل ُهَلمع هب َعرسأ نَم : هلل مَع يبلا لاق

 . هبسن هب

 . هيبأ بسح هعفني مل هسفن ُبسح هتاف نم :ةدعاس نب نسق لاقو

 . مهنادبأب سانلا امنإ :اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 امادقإلاو ّركلا هَنَمَّلَعع, اًماصع ْتَدَوَس ماصع سفن

 :ةيواعم نب هللا دبع لاقو

 لكتن باسحألا ىلع ًاموي انكئاوأ تمّرك نإو انّْسَل

 اولعف ام لثم َلَمعْفَتو ينبت انلئاوأ تناك امك يبن

 .(« رايس نب نايزو» :رابخألا تويغ يف 00(



 اهّدري الو ىلبق دحأ اهب ضقَي مل ةيضقب برعلا نيب نيِضقأل :ةدعاس نب سق لاقو
 ىعّدا لجر اميأو ,هيلع مول الف مرك اهنود ةمالمب الجر ىَمَر لجر اّيأ :يدعب ٌدحأ

 . هل مرك الف مْؤل هنود ًامرك

 هنود مْؤل لكو ءهب ىلوأ مؤللاف مؤل هنود مرك لك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 ًايرك ناك نإو .هسفن لاصخ ناسنإلاب رومألا ىلوأ نأ ديرت هب ىلوأ مركلاف مرك
 . كلذ هعفني مل مارك هؤابآو ًايثل ناك نإو ,كلذ هرضَي مل مائل هؤابآو

 ١ ٠ : يرماعلا ليفطلا نب رماع لاقو
 بكوم لك يف روهشملا اهسرافو ماع دّيس نبا تنك نإو ينو
 بأ الو َدِخيوُمْسَأ نأ هللا ىَبأ ةئارو نع ٌرماع ينتَدَوَس (ف
 ")يكرم اهامر ْنَم يمْرأو اهاذأ يقَّتأو اهاَّمح يِمْحأ ينثكلو

 دبع بجعأف . بهذم لك هيف ٍبَهَذ مالكب ناورم نب كلملا دبع دنع لجر ملكتو
 ريمأ اي ىبسفن نبا انأ :لاق ؟تنأ نّم نبا :هل لاقف .همالك نم عمس ام كلملا
 ٠ . تقدص :لاق . كيلإ تلصوت اهب ىتلا ,نينمؤملا

 ٠ :لاقف ,ىنعملا اذه رعاشلا ذخأف
 يبرعانأ الو ىَلْوَم انأ ام يََِسَح ىتّمهو يلقع يلام
 يبدأ ىلإ متم ينتإف دحأ ىلإ مَقنُم ىَمَتنا اذإ

 1 1 :نيثدحملا ضعب لاقو

 مهتاراجت لضفب ًاكولُم قلاد ينب لااجر تيأر

 مهتاومأ ركذ يف نوضوخي مهناطيح دنع انرَبرَبو
 ا""ههتامأ رح ف مهباسحأو مهنادبأب الإ سانلا امو

 )١( دضعلاو فتكلا سأر عمتج :بكتملا .

 )١( .نهدالوأ باسنأب فرعأ تاهّمألا نأ يأ .مهباسنأ :مهباسحأ
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 ةءورم ا

 . ةءورمب الإ نيد ال : مَع ىبنلا لاق

 امأف .رفسلا يف ةثالثو ءرضحلا يف ةثالث :لاصخ تس ةءورملا :يأرلا ةعيبر لاقو

 :رضحلا يف يتلا امأو «قيفرلا ةبعادمو .قلُخلا نسُحو «دازلا ُلْدَبَف :رفسلا يف ىتلا

 . جرفلا فافعو « دجاسملا موزلو «نآرقلا ٌةوالتف

 ةءورمو «ةرهاظ ةءورم :ناتءورم ةءورملا :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو

 . فافعلا ةنطابلا ةءورملاو « 017 شايرلا ةرهاظلا ةءورملاف . ةنطاب

 حالصإو فافعلا :اولاق ؟ةءورملا نودْعَت ام :مهل لاقف ,ةيواعم ىلع دْفَو مدقو

 . ديزي اي عمسا لاق . ةشيعملا

 . ةعيضلا ٌدقفتو هللا ىوقت :لاق ؟ةءورملا ام :ةريره يبأل ليقو

 . ةفرحلاو ةفعلا : لفق ؟ةءورملا ام :فنحألل ليقو

 دوجلاو ماحلا ٌدْعن ال شيرق رشعم اَنِإ :|مهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع لاقو

 . ةءورم لاملا حالصإو فافعلا ٌدْعنو ءاددوس

 . قلخلا ءىيسل عرو الو «ليخبل ددوُس الو ,بوذكل ةءورُم ال :فنحألا لاقو

 .هديب يسفن يذلاوف « مهتارثع نع تاءورملا يوذل اوزواجت » : ِمُِلَْع يبنلا لاقو

 . هللا ديبل ُهَدَي نإو رْثْعَيل مهدحأ نإ

 القاع ًاقداص ًاملاع نوكي نأ : سمٌحب الإ لجرلا ٌةءورم مت ال هيبأ نع يبتعلا لاقو

 . سانلا نع ًاينغتسم نايب اذ

 :رعاشلا لاقو '

 لعْجاف كّسفن قآلخألا حلاص يفف ُهَسْفن لَمْجَي ُتْيح الإ ْرملا امو

 ول :لاقف ؟2 ءالّطلا برشي ريبُرلا نب بعصُم ناكأ :ناورم نب كلملا دبعل ليقو

 . هبرش ام هتءورم دسفُي ءاملا نأ بعصُم ملع

 .رمخلا :ءالّطلا (؟) .ةنيزلاو ىنغلا :شايرلا )١(
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 هبدأ اهب مَن ءءايشأ ةثالث بارغلا نمو ,ءايشأ ةثالث كيدلا نم ذخأ نم :اولاقو

 بلطل هروكب بارغلا نمو . هتريغو هتعاجشو هءاخس كيدلا نم ذخأ نم :هتءورمو

 ٠ (”هدافس ٌَرَتَسو هرذح ةّدشو قزرلا

 لاجرلا تاقبط

 ةقبطو «ءابطخ ٌةقبطو «ءاملع ةقبط :تاقبط ثالث سانلا :ناوفص نب دلاخ لاق

 نوردكيو .قاوسألا نوقّيضُيو ءراعسألا نولغُي كلذ نيب (7ةجرجرو «ءابدأ

 7 .هايملا

 ال ءاودلاك لجرو :هنع ىَنْعَتْسُي ال ءاذغلاك لجرف :ةثالث لاجرلا :نسحلا لاقو

 . ًادبأ هيلإ جاتحُي ال ءاّدلاك لجرو «نيح دعب ًانيح الإ هيلإ جاتحُي
 سانو «سانستو «سان :ةثالث سانلا :ريخشلا نب هللا دبع نب فّرَطُم لاقو

 . سانلا ءام يف اوسمغ

 كلذف «يردي هنأ يرْدَيو يِرْدَي لجرف :ةعبرأ لاجرلا :دمحأ نب ليلخلا لاقو

 ال لجرو ؛هوركذف يسانلا كلذف «يردي هنأ يردي الو يردي لجرو ؛هولسف ملاع
 هنأ يردي الو يردي ال لجرو :هوملعف لهاجلا كلذف ء«يردَي ال هنأ يرديو يردي

 . هوضفراف قمحألا كلذف ,يردي ال

 :رعاشلا لاقو

 يردت ال كنأب يردت ال كّنأو نلماج َكَنأب ىَوْلَبلا نم َسْيِلَأ

 يردت ال كنأب يرْدَت نذإ فْيكف ىرت ْنَمَك تسلو يرْدَت ال تنك اذإ

 :رخآلو

 مّلعأ َكنم ُهَّنَأ ًالهَج مُعْرَيو ًالهاج ملَعُت نأ ! اَّدلا امو

 .ةعماجملا : دافسلا )١(

 .مهل لوقع ال نم :ةجرجّرلا (؟)
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 ليبس ىلع مّلعتمو ؛يناّبر ملاع : ةثالث سانلا : هنع هللا يضر بلاط ينأ نب , يلع لاقو

 حير لك عم نوليمي جمه عاعرو ,ةاجن

 خرفتسيو هدفر كل لذبيو هو كل صلخُ حاف :ةنالث نارا :ءاكما تلاقو

 خأو ؛ هتنوعمو هدفر نود هتين نسح ىلع كب رصتقي هين ود خأو ؛هَدهَج كَمهُم يف

 . هناميأو هبذك نم كعسوُيو هنأثب كنع لغاشتيو هناسلب كل قّلمتي

 الو مّلعَي ال اذه : هباحصأل لاقف ءدوعسم نب هللا ديعب لجر ّرم : يبعشلا لاقو

00 

 . كلهتف ةثلاثلا نكت الو ًاَلَعَتُم وأ ًاملاع نُك : هنْيَع ينلا لاقو

 ءاغوغلا

 . سانلا ٌداوس اهب هّبشو ,دارجلا راغص يهو . ابَّدلا : ءاغوغلا

 الو ءاوّرض الإ طق اوعمتجا ام :لاقف «سابع نب هللا دبع دنع ءاغوغلا ركذو

 :لاق ؟مهقارتفا عفن اف .مهعاتجا رض ام انملع دق :هل ليق .اوعفن الإ اوقرتفا

 . هتعانص ىلإ عناص لكو « ''”هرايكأ ىلإ ٌداَّدحلاو , هناكُد ىلإ ماَّجَحلا بهذي

 :لاقف ؛ةبير يف ذخأ ًالجر نوعبتي موق ىلإ هنع هللا يضر باطنملا نب رمع رظنو |
 .رش يف الإ ىرُث ال يتلا هوجولا هذبب ًابَحْرَم ال

 : يئاطلا سوأ نب بيبح لاقو

 مظعألا داوّسلا اذه يف ُهَلجأف ٌهّلك َكّنظ َدَوْسَي نأ تش ْنِإ

 : لبعد لاقو

 اذنق لقأْمَل ينأ معيب هللا ْمُهَّلقأ ام لَب ال ساّنلا َرثكأ ام
 م 9ع

 ًادحأ ىّرأ ال نكلو ريثك ىلع ااهحتفأ نيح ينيع حتفأل ينإ

 .ةلعتشم لظت ىتح رانلا دادحلا اهيف خفني ةلآ :ريكلا )١(

 .كانهو انه رظني هلعجا يأ :هلجأ (؟)

0 
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 ءالقثلا

 الو اوُرشتْناف مُتْدِعَط اذإفإ» ٠ :ءالقثلا يف ةيآ تلزن :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 ٠ , 20 «ثي يدَحل نيسنأتسُم

 . ءالقّثلا َنَعلَيْلف رجُفلا اتعكر هتتاف نم : يبعشلا لاقو

 لجرلا ّنأل :لاقف «ليقثلا لمحلا نم لقثأ ليقثلا لجرلا راص مي : سونيلاجل ليقو
 حراوجاب ٌبلقلا هيف نيعتسي ليقثلا لمحلاو .حراوجلا َنوُد بلقلا ىلع هلقث امنإ ليقثلا

 ءاَّمّص ًانُدأ هَرعأف «هلاؤُسب َكِّمَغو ,هسفنب كيلع لقُت نم ,نوراه نب لهس لاقو

 . ءايمع ًانيعو

 . هنم انخرأو هل ٌرْفَغا مهللا :لاق ًالجر لقثتسآ اذإ ةريره وبأ ناكو
 :لوقي ليقث هسلجم رضَح اذإ شمعألا ناكو

 ايآلج ضنب ْنِم َلقنأاب آنّيم ةليخت ٌلِيفلا انف
 دمع ابأ كيلع َلِقّْنُأ نأ الول :هضرم يف ًادئاع هاتأو شمعألل ةفينح وبأ لاقو

 يلع ليقث تنأ يخأ نب اي هللاو . شمعألا هل لاقف . نيترم موي لك يف هللاو كّندُعل

 . نيترم موي لك يف ينّتثج ول فيكف .كتيب يف تنأو

 هيلي يذلا " يَفِش ضفْبأل يّنِإ هللاو :لاقف .هيلإ سلجي ناك ًآاليقث لجر رَكّذو
 0 ١ . لإ سلج اذإ

 هايإ هلوان ليقث هيلإ سلج اذإ ناكف . مقف 9 تْيرْبَأ :همتاخ ىلع لجر شقنو
 . متاخلا اذه ىلع ام أرقا :لاقو

 اَنإ باذعلا اّنَع فشكا انّبر# :لاق هلقثتسي نم ىأر اذإ ةملس نب دامح ناكو
 , 9 4نونمؤم

 )١( ةيآلا بازحألا ةروس 08 ,

 , 2تللمأ : تمربأ ع( . يناج : يقش .

 ):( ةيآلا ناخدلا ةروس ١1 .



 :نارمع ابأ ىتكُي ليقث يف ليقُعلا راّشب لاقو
 اك نإو سيلَجلا لقي ير

 وقلا ىلع لّظأ ذإ تلق دقلو
 ضْرأ ةنامألا لمحت ال فيك

 :رخآلو

 ليقث ذه اي تنأ

 اسنإ رظنملا يف تنأ

 : ليقث لجر يف ءيفاه نب نسحلا لاقو

 ادتال ادب ْذِإ هل ٌلوقأ

 :هيف هلو

 يتّيجنُم صآلقلا ٌنْظَأ امو

 ينكرذأ قاَرُبلا تيكر ولو

 :هيف هلو

 قتفلاك سلا ىلع نَّم اي
 ْتّوَح دق امو يلام يف َكَل له
 ةيذف اذك ينم هذُحَأت

 : هيف هلو

 نازيملا ة دك يف ةضخ ن

 1 60( .٠ .َ ه م. - هم

 ٍنالهث ىلع يبري ليقث م
 هنارمع ابأ اهقوف َتَنَمَح

 " و

 قلتو ١ قثو

 ليف نازيملا يفو ن

 3 0 لأ لا مص سلا
 ملا يفنا معغر هرس اذإ

 مدَق اييلإ ُهَنَلَمَح الو

 ممَص نم ال كمالك توصو

 لجرلا اهَيأ َكْلُقلا الو َكنم

 ""لقثلا كراد يأت ىلع كم
 ةهلخحخ

 .برق :ممأ ١ )١( .لبج مسا :نالهث )١(

 .راحلا قوفو لغبلا نود تناكو جارعملا ةليل مَع هللا لوسر اهبكر ةباد :قارملا (9)
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 حربي اف ىتَأ ىذ لل تقحلا لج اي آلأ
 حلُصت اقل يرذأ اف يريكفت تّرثكأ دقهل

 خدمت نأ حُّلصت الو ىتججهث نأ حلُصَت (ف

 لاقف هّمَرْبَأ ىتح هيلع لزن مث .ًالمج ءافرظلا نم لجر ىلإ ءالقثلا نم لجر ىدهأ

 لج يلأ فرصناو ذخ لَتَج ىدمأ امر اي
 ١ لسعو بيبر تلق ؟امهُراقوأ امو لاق

 لجر افلأ هل تسلق اهّدوقي نّمو لاق

 لطب افلا هل تلق اهقوسي نّمو لاق
 للخو يلح تلق مهُايلامو لاق

 ت0 0 0 1
 لسأو فويس تلق مهئالس امو لاق

 لوح مثمعن تلق ْنذإ يل د يبع لاق

 لجس يل مكيلع نذإ اوبتكاف اذهب لاق
 لجترق نأ اهل ْنَمضاف لج يفلأ هل تلق

 | لج ٌرصألا هل تلق مكتمربأ دقو لاق
 ١ قتلا قوف هل تلق مكئلقتأ دقو لاق
 لجقلا م لجقلا تلق لجحار يتإف لاق

 لحن ٍسحن ىلع ىَبرأ نمو مؤهلا بكوك اي

 . تيقم ضيغب لجر يف ينودمحلا لاقو

 َقَحلُي ال ضْعُْبلا يف وه نمو ضيغَبلا ْنباو ةضيغُبلا نب ابأ
 . حامرلا :لسألا (؟) .اهامحأ :اهراقوأ )١(

 .مظعلا :للجلاو ءمكتللمأ :مكتمربا ()
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 تفقَدَص الإ هللاب كنلأم

 مع
 اهضغُب نم كتفت ضعت

 : هيف هلو

- 

 دلني كار اَذِإ س- ليلْبإ تئبنأ خذ قلو
 ذقت سانلانِم تانك ذإ ساللا مليح يف

 قدصضت ال كّنأب ىملعو
 و سه #8 9 - نإ - .٠

 قمحا نذإ تنافا لاو

5 

00) 

 تيقَّم لجر يف يأ «هلثم يف ىئاطلا ٌبيبحلو

 هِتعلطب اينّدلا تَمَرِبَت ْنَم اي
 هُبَسحأف ًالاتخُم ضرألا ىلع يثمي

 هتجامس نم !ًءزج ضرألا يف ّنأ ول

 يف ءيناه نب نسحللو
 عيضوم يف ّيثاقّرلا تيأر

 : يبعشلا يفدشناو

 رشعَمب تيلُب ينإ

 مهتتتاج اذإ هن
 مهلوق ٍنوُمهْفُي الا

 اك يب ريثك مقف

 يثاقرلا ىلإ ّيئاسكلا بتك :يبتعلا لاقو

 مكتينام انيلإ تّوّكش

 مراذُف ٌرُكَذ تأشنأو

 مهك اَنُك ةمالسلا الولف ظ

 10 ماسح

00 

 : يشاقرلا لضفلا

 ِدَمَّرلاب ُنامْجَألا َتَمَرِيَت اى

 ِدَحَأ ىلع ًاقافشإ توملا مدقي مل

 اتتيقَم ًاضغَب ّيلِإ ناكو

 اتوكّسلا كيلع تحرتقا ٌتلقف

 يا انام قي

 انيناع كيلإ ركشأر

 اتدنع نم رذقأو نتنأف

 "انك اوناكل البلا الولو

 .قرافيو رجه :دصيو .كار ديري :كار )١(

 .رئامضلا نم «هانو مهرواو هيبشت فرح فاكلا «انكوو (مهكو 0(
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 : ىئاطلا بيبح لاقو
 ريب ماو و و

 الجع هّصخش ُهللا يندقفأ ُهَتبحص َتْللَم يل بحاصو

 1 :بيبح لاقو
 ش  ضفغنبلا نسم نوراق زولك ادب ذإ ههجو يف هل نم اي

 ضعب نسم كضعب ْنْذِإ رف هلكش نم طَق ةيش رف ول
 ضرألا ىلإ ًامعمجج اََضطبْهأ يذلا انيبأ بلص يف كنوك ىا6ه#

 :رداونلا بحاص يوحنلا يراصنألا ديز وبأ يندشنأو : متاح وبأ لاقو

 يقاصُب هنع ٌنوصأ ينأ ريغ هيف قّْصَبلا ىلإ وعدي ىبحَي ُهجو
 : يبتعلا يندشنأو : متاح وبأ لاق

 ْهَّحّتلاب ىَقلُي ْنأ مّرْحَيو هيف قصبلا لحي ةجو هل

 :يندشنأو :لاق

 3 1 ع يب صميمفق ٌدََمأ ىلأ ُدْلِج هن 8 وأو 2 ام َقَمأ ىلأ

 ءاممألاب لؤافتلا

 نع «لمع ىلع هب نيعتسي نأ دارأ ًالجر هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع لأس
 هب نعتسي ملو !كوبأ قرسّيو تنأ ملظَت ؛لاقف . قارس نب ملظ :لاقف ؛هيبأ مساو همسا
 .ءيش يف

 نب باهش :لاقف ؟كمسآ ام :رمع هل لاقف .باطخلا نب رمع ىلإ لجر لبقأو
 . ىظل تاذب :لاق ؟ كنكسم نيأو ؛لاق .رانلا ةّرَّح لهأ نم :لاق ؟نمم :لاق . ةقرح
 ْ . هنع هللا يضر رمع لاق امك ناكف . اوقرتحا دق كلهأ نإف بهذأ :لاق

 ؟تنأ نم هل لاقف ؛عدجألا نب قورسم هنع هللا يضر باطنخلا نب رمع يقلو
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 ٠ :ديربلا يف هِي ينل

 هللا لوسر بتك :لاق ءريثُك يلأ نب ىبحي نع يئاوُتْسدلا ماشه نع نايفس ىورو

هجولا نَّسَح الإ ًاديرب اودربت ال : هئارمأ ىلإ 2
 . مسالا نَسَح 

 :بملهملا لوسرو جاجحلا

 ًالجر جاجحلا ىلإ حتفلاب هّجو . ةقرازألا برح نم ةرفّص يبأ نب ُبّلهملا غرف انو
 نب كلام :لاق ؟كمسا ام :هل لاق جاجحلا ىلع لخد (ملف ؛ ريشب نب كلام هل لاقي

 . ةراشبو كلُم :لاق . ريشب

 :رعاشلا لاقو

 حابرو َةَّرَم مسئأب وعدأ اهُتْجَبَف ٌةيرك نوكت اذإو

 . حبرلاو ةمالسلل «حابرو ملسأب رّيطتلا ديري

 : هِيَ لوسرلا لؤافت نم

 .ةنيدملا مثال هللا لوسر مدق امل :لاق يعمصألا نع ينئثايرلا

 ايو ءملاس اي :هيمالغب لجرلا حاصف ءراصنألا نم لجر ىلع لزن

 .رسُي يف رادلا انل تّمِلَس : هلم هللا لوسر لاقف !راسي

 :بهو يبأ نب نزحو هِي لوسرلا

 مدق :يموزخملا بهو يبأ نب نزَح نب بّيسملا نب ديعس لاقو

 ؟كممسا فيك :هل لاقف ؛ ِهَتِظَع يبنلا ىلع بهو يبأ نب َنّرَح يّدَج

 تنك ام :لاق .لّهس لب :تِلي هللا لوسر هل لاق !نْرَح :لاق

 يف '''ةنوزحلا كلت دجنل انإف :ديعس لاق .يمأ هب ينتمس امما عّدأل

 .ةوسقلاو ةروعولا :ةنوزحلا )١(
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 ًاقتشم همسا ناك ذإ «ةبرغلل بارغلا نم برعلا ترّيطت امنإو
 ش :صيشلا وبأ لاقو . اهنم

 )7 ناب نصخغ ىلع ٌحوني ٌبارغ نارجلا يِقْلُم ليللاو كقاشأ
 يِنادّتلا ديعب نيب نابلا يف»و ٌبارتْغا بارفلا تابتَن يفو

 :لجرمّسلا يف رخآلو

 اَرِتْسُم ًاركفم لظف هنم ارّيطف ًالجْرَتَس هيلإ يدهأ
 اًرّيطتَي نأب هل قحو ٌرفَس هئاجه رْطَش ّنأل قارفلا فّوخ

 :نسوسلا يف رخآلو

 انسسْحُم هئادهإ يف تنك ام اّسْوَّسلا انل ىدهأ يذلا اذ اي

 اتّسوّسلا رأ مل يّنأ تيل اي ىنَتْوُس دقف هوس همسا ٌرْطَش

 : َجْرتَألا يف رخآلو

 (”رجاز ةقايع نم َقَّفشأو ىكبف ًةَجَّرَنأ هئيبح هيلإ ىدمأ
 رِهاّظلا فالخ اهنطاب نانؤل اهّنإ نّولتلاو لّدِبَتلا فاخ

 : مامحلا يف يئاطلا لاقو

 ُماح نمنإف نهئاح نم ةفايع تّرَّسك نإف مالا نّه
 الأس جورخلا دارأ املف «.ةنيدملاب ةنيق ىلإ فلتخي بعشأ ناكو

 ءِبَهَذ هنإ :تلاق .هب اهّركذيل اهدي يف بهذ متاخ هيطعت نأ

 . دوعت نأ كلعف :دوعلا اذه [ ْذُخ ] نكلو ؛بَهَْذَت نأ فاخأو

 . مهاو ةملظلا هب دصقي انهو هر ىلإ هحذم نم سرفلا قنع مادقم :نارجلا )10(

 .رئاطلا رجز : ةفايعلاو . دابكلا ةماعلا هيمست نوميللا سنج نم هرُك رجش وهو ءجرتألا ةدحاو : ةجرتألا 0
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 ةريطلا باي

 : ليق . . دسحلاو « نظلاو عةريطلا : دحأ نهنم ماسي داكي دل ثالث :

5 

 لَم يبنلا لاق

 , ققحت ققحت الف تننظ اذإو , عجرت الف تريطت اذإ : لاق ؟هلا لوسي اب نهنم جخلا ا

 . غبت الف تدّسَح اذإو

 ام هباجلاو « هرسايم ثآلو ام حرابلاو هئمايم آلَ ام حئاسلا : متاح وبأ لاقو

 .كفلخ نم كيتأي يذلا ديعقلاو ,.كهاجت نم كلبقتسا

 . ةريط الو () ىودع ال : ىلا لاقو

 .ريطت نم انم سيل :لاقو
 الإ ريخ الو «كريط الإ َرْيَط ال مهللا :لاقف ةريطلا ىدحأ ىأر اذإ :لاقو

 .هّرضت مل «كريغ هلإ الو ,كرّيخ

 :مهضعب لاقو «مهراعشأ يف كلذ يقأيو .ريطتت برعلا تناك دقو
 رباخب انيف كآلد نَّم ناك امو انتيقل موي َرْيَّطلا كّتقدص امو

 :هنع ىلاعت هللا ىضر ناسح لاقو
 ٍفٌربَخَت ٌريطلا تيلو يرْعش تيل اي اناَمَع

 مهرايد ف ًاكيشو نعمستل

 رب نسحلا لاقو

 ٌةقداص م ريطلاو ايت ريطلاف

 :هّريطت نم ءيشو ةبيتق

 : ءيلاه نب

 نباويلع نيب ناك ام

 رمثلا لبقتسُم يف كلملا لّبقتساو

 رمعلا نم لوط نعو شيع بيط نع

 تطقسف ءًابيطخ ماق «ناسارخ ىلع ًايلاو ماسُم نب ةبيتق مدق امل :ينابيَّشلا لاقو

 . حيحص ىلإ ٍضيرم نم ضرملا لاقتنا : ىودعلا )0020(



 هنكلو , متننظ امك سيل «سانلا اهبأ :لاقف ؛ناسارخ لهأ هب رّيطتف ءهدي نم ةرصخملا
 :رعاشلا لاق ايك

 فاسملا بايالاب ًانّيع يق اك 2 ىوّنلا اهب تّرقتساو اهاصَع تقلأف

 مهل بجي امو ناوخإلا ذاختا

 : مالسلا امههيلع - ناهلس هنبال لاق دواد نأ ريثك يلأ نب ىبحي نع يعازوألا ىور

 اخأ مدق خأب لدبتست الو .قيدص فلأ رثكتست الو ًادحاو اودع قت د الل ءّىب اي
 .كل ماقتسأ ام اثدحتسم

 .هيخأب ريثك ءرملا :عوفرملا ثيدحلا يفو

 ,ءاخرلا يف ةنيز مه ءايندلا بساكم نم ٌريخ افصلا ناوخإ :ةبيش نب بيبش لاقو
 . ءادعألا لع ةنوعمو ءالبلا يف ةّدعو

 ٌبئاخَدلا ءافّصلا ناوخإ نكلو ةريخذب ىتفلا لام ام كَرْمَعل

 «ةدوملا يف كذزي مل هنع تينغتسا نإ ام .ناوخإلا ريخ :سيق نب فنحألا لاقو
 .كَدَقَر تدفرتسا نإو ءكَدَّضَع ترثوُك نإو ءاهنم كصققتي مل هيلإ تجتحأ نإو
 : دشنأو

 بَّضغَي فّيسلا ىلإ بضغت نإو كْبِجُي ةَّمِلمِل ةعدت ْنِإ يذلا كوخأ

 :رخآلو

 حالس ريغَب اجّيملا ىلإ عاسك هلاخأ ال نم ْنِإ كاخأ كاخأ

 انج ريغب يزابلا ضهني لهو هحخانج ملعاف ءرملا مع نبا نإو

 لجرلا قيدص :اولاق دقف ؛هدهج ةحيصنلا قيدصلا ىلع قيدصلل بجي امتو

 . هتايسو هتانسح هيرث «هتارم
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 .هدفر كل لذيو ءهّدو كقدص نم قيدصلا :اولاقو

 . كنع نامزلا ربدأ اذإ كيلع لبقأ نم ناوخالا ريخ :اولاقو

 : "9 رعاشلا لاقو

 نزحلا يف كاساو َنّمَل رورَّسلا دنع هيلاوت نأ يلاوملا ِلْوُأ ّنإف

 نشخلا لزنملا يف مهُقلأي ناك نم اوركذ اولَهْسأ ام اذإ ماركلا َّنِإ

 :رخاآلو

 (0ةعيّصلا ةدّسْفم ناو ٌةعيَطلا مرك نم ربصلا

 : مهاربإ نب نسحلا يف لّدعملا نب دمصلا دبعل دربملا ديزي نب دمج دشنأ

 ةهاشخأو ىبثخُي ال ءاقو هل تَلعُج نمو ىسفن هّسفن تَدَف نم اي

 ا'ةاقلأ ةاقلأ ال تنك نإو ّيفأ هب ُرازكا طق ْنِإو كاخأ غلبأ

 م 97 3 2 7 0 ِء 3 8 2 ع

 هاوشم ياوشم نع دعابت نإو هتيورب لوصوم يفرط ناو

 ةاسني سيل نم هّركذي فيكو ٌةركذأ تسل نأ ماعي هللا

 ةاودج ةاودج َتلَدَع ىَّتَق لهو ْنَسَح ِهوُْحَي مل ُنسح لهف اودع

 ةاياطع ىّصْحَت الو ىّصحُي ُرطَقلو ٌةّمراكم ىنفت الو ىنفَي ٌرهدلاف

 : ءاقدصألا يف ةالولا ضعبل

 سانلاو لع ةلبقُم ايندلا ؛ يردأ ال :لاق ؟كل ًاقيدص مك :ةالولا ضعبل ليقو

 هذه هيف ًاباتك هناوخإ نم لجر هيلإ بتك روصنملا ىلإ ةفالخلا تراص املو

 : تايبألا

 .فورعملاو لضفلا :ةعيضلا (؟) .مامت وبأ وه )١(

 .ىأنو دعب :طش عز



 ذباكُت ام ُدباكُت انك ىلألا كتناصب اَنإ

 دعابت نمل داعبلاو ةو ادعلاب فرعتف ىَرُنو

 ©) دجاه ليللاو َةئيِبَر ك يلع قْفَش نم تيبنو

 هب اعدو .تقدص :اهنم تيب لك ىلع عقو رفعج يبأ ىلإ تايبألا تلصو الف

 ا . هناوخإب هقحلأف

 هتدوم ءاقشساو قيدصلا ةتاعم

 نع زواجتلاو ,هتالز نع ءاضغإلا , قيدصلا ىلع قيدصلل بجي امم : ءاركحلا تلاق

 .ةعيطقلل ةجردم باتعلا ةرثك نإف ؛راثكإ الب هتبتاع الإو بتعأو عجر نإف «هتآيس

 هرجبت الو «بايترأ ىلع كاخأ عطقت ال :هنع هللا يضر بلاط يلأ نب يلع لاقو

 . باتعتسا نود

 ؟ هلك كيخأب كل نَّم : ءادردلا وبأ لاقو

 ؟بّدهملا لاجرلا يأ :اولاقو

 : ليقعلا راشب لاقو

 (9 ةّبراشم وفصت سانلا ّيأو ءتْئمَظ  ىَذَقلا ىلع ًارارم ْبّرشَت مل تنأ اذإ

 .هدقف نم ريخ خألا ةبتاعم :اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 باتعلا ئىقّي ام دولا ىقبيو دو سيلف باتعلا بهذ اذإ

 : نابأ نب دمحلو

 .ودعلل ةبقارملا ةفشاكلا شيجلا ةعيلط :ةثيبرلا )١(
 .هوركملا :ىذقلا (؟)
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 لضافتلا نيأف هيزاجأ تنكو 2خأ نم بنّذلا ىلع ْربصَأ مل انأ اذإ

 لصافم ضوهنلل يلامو تيقب هتعطقف ٌلصفم يناهد ام اذإ

 لُماحت هيف ناك ايغأ وه ْنإو ٍنَّرَس َّمَّص نإف ءهيوادأ نكلو

 , 29 ةّلاَدلا ماظو ءبّضغلا َّلظ : اثالث لمحتي نأ قيدصلا قح نم :فنحألا لاقو

 .ةوفهلا ملظو

 :ةيواعم نب هللا دبعل

 بضغي نيح هرم شْفُمِب تسلو ةعيطب يبحاص يدابب تسلو

 بَحصَت تنك نَم نود ْمُهْلِصَف ليلق مهنإف ٠ تاقثلا ناوخإب كيلع

 غ0 2 مد و

 ُبَيْغُم تنأو حصن وذ وه نمو ُهَذو كل افص نم الإ ْندخلا امو

 ةبارقلا ىلع ةقادصلا لضف

 الإ يخأ بحأ ام :لاقف ؟ كقيدص مأ كوخأ :كيلإ بحأ نم :رهمججرزبل ليق
 .اقيدص يل ناك اذإ

 .ةبارق ىلإ جاتحت ال ةّدوملاو ,ةدوم ىلإ جاتحت ةبارقلا :يفيص نب مُثكأ لاقو

 براقتك تيأر. امو هرَفْكُي فورعملاو عّطقَت ةبارقلا : سابع نب هللا دبع لاقو

 . بولقلا

 نب هللا دبع لاقو .بولقلا يزاجُت بولقلا نإف ءمكبولق ههركت نمو مايإ :اولاقو

 50 8 2 34 ه ع ه4 20 و

 ٍقيقشلا ىلع قيدّصلل لمحأو يَّمَأ نبا ىلع قافرلا عم ليمأ

 قيدصلا دبع يدجاو كنإف ًاعاطُم اكلم يّنْيَمْلأ نإو

 قوقخلاو يلام نيب عمجأو ينمو يفورعم نيب قرفأ

 .قيدصلا :ندخلا )١( .ةوظحلا :ةلادلا )١(
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 : يئاطلا بيبح لاقو

 ةثدوم تّحَص نمل الإ ُبرقلا ام
 نغطضُم ردصلا يود بيرق نم م

 (7بابسألا نم اوعضَو ام توّلبو
 باسنألا برقأ ةدوملا اذإو

 بّسدلل ُبرقلا سيلو َكنْحَي ملو

 برتقم ريغ ملس ديعب نمو
 .كّمأ هدلت مل كل خأ َبَر :ءاركحلا تلاقو

 .ةعفن برق نم بيرقلا :اولاقو

 .بيرق نم .برقأ ديعب بر :اولاقو

 :رخآ لاقو

 بيجلا حصان بيرغ بر

 ينأش ضعبب ٌرْسُي ةقث وخأ
 بيرق يفلأ نم لإ بحأ

 :رخآ لاقو

 بيغلا ٌمَهَتُم بأ نباو

 هبارتسم يل مهرودص تيبت 0( 7 02 و م

 ُةَمَطَق نإ بيرقلا صقأو لبيح لأ َلَصَو نإ ديعبلا لابح لصف
 هلكآ ٌريغ لالا عمجي دق
 هب كاتأ ام رهدلا نم ضراف

 :لاقو

 هعَمَج نَم ُريغ لاما لكأيو

 ةعم ءاقب وِ حبصلاو ليللاو

 هعقر دق ٌرهدلاو اموي مكرت

 .مهمهف تقّمعتو تفشك :تربس 000

 .كشلا وهو بيرلا نم :هبارسم (؟)
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 : ةمره نبا لاقو

 () ماّدخلا بّدؤم باجحلا لْهَس هبابب ٌدوفولا لزن اذإ شه

 ماحرألا وخأ مس ردت مل هقيقشو هقيدص تبيأر اذإو

 وج صر
 سانلا ىلإ ابحت مهرثكأ هللا ىلإ سانلا ٌبَحَأ :عوفرملا ثيدحلا يف اسحت 7

 سانلا ىلإ هبّيح ًادبع هللا بحأ اذإ :ًاضيأ هيفو
 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ٍسافنألا عم يرجت ٌةَّبحمو ٌةنيكس ءايحلا نم هيلع ٌةجو

 سالل ةّيحم هيلع ىَقْلَأ ٌهَدِبَع ًاموي هللا بحأ اذإو
 بحأ اذإ هللا نإ : صاقو يلأ نب دعس ىلإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع بتكو

 دنع كلام نأ ماعاو . سانلا نم كتلزنمب هللا نم كّتلزنم ربتعاف . هقْلَخ ىلإ هَّيَح ًادبع

 . كدنع سانلل ام لثم هللا

 نذأ مث ًانيح هبجحف هباب ىلإ فقوو ءماسم نب ديعسل ناهد وبأ لاقو
 لثمف ٠ هل

 «كريغ يَدَي يف ناك دق . كيدي يفو كيلإ راص يذلا رمألا اذه نإ :لاقو هيدي نيب

 نسحب هللا دابع ىلإ ْبَّبحتف .رشف ارش ْنإو ريخف ًارخ ْنِإ ءاثيدح هللاو ىسأف

 ءمهللا بحب لوصوم هللا دابع ٠ بح نإف ؛بناجلا يلو , باجحلا ليهستو  رشبلا

 ب

 نع جوعا نم ىلع هؤابقرو ,هقلخ ىلع هللا ءادهش مهنأل ؛ هللا ضغبب لوصوم مهضْب و

 . هليبس
6. 

 .لسعلا للا دسفُي اك لمعلا دسفُي قلخلا ءوس :دوراجلا لاقو

 .رورسلا تارامآ هيلع هجوب مهلبقتسيو سانلل شبي يأ : شه )١(
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 ليق . ةحلاص دي يدنع هل تناك :نَم :لاق ؟ كيلإ سانلا بحأ نَم :ةيواعمل ليقو

 ١ .ةحلاص دي هدنع يل تناك نم :لاق ؟نم مث :هل

 ةريغص ةسفنط ىلع ًاسلاج هثدجوف .ليلخلا تيتأ :َيوحْنلا ديزي نب دم لاقو

 ءهسفن ىلإ ىنبّرقو يدّضعب ذخأف ,تضبقناف .هيلع قّيضأ نأ تهركو يل سوف

 . نيضغابتم ايندلا .ْعَّسِت الو ,نيّتاحتمب 2) طايخلا مس قيضي ال هنإ :لاقو

 : ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ٍِنِيَقلِإ نيب لصو شيعلا ْبيطأف ةبتاعُم ىَدْبَأ نإو تيوَه نم لص
 نيثإب ايندلا تقاض اًيَّرف ٌةّمئالث ال نذجخ لئابح ْعَطَقاو

 دف ١( 3

 :نومألل بحلا فصي رهاط نبال

 ام «بحلا نع نيتسايرلا اذ رهاظ نب هللا دبع نومأملا لأس :لاق قاّرولا ركب وبأ

 لصوب ةعطاقتملا سوفنلا ٌرهاوج ) تحّداقت اذإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟وه

 اهقارشإل كّرحتتف , ءاضعألا ْنطاوب اهب ءىضتست رون ٌةحمل اهنم تثعبنا «ةلكاشملا

 . بحلا ىمسي , اهرطاوخب لصتم . سفنلل رضاح قلخ كلذ نم رّوصتيف «ةايحلا عئابط

 اهقورعو .ركفلا اهلصأ ةرجش بحلا :لاق ؟وه ام ,. بحلا نع ةيوارلا دامح لثسو

 | .ةينملا اهترمثو .ماقسألا اهقاروأو ءرهسلا اهناصغأو ءركذلا

 « ّيِقَُل ام عظفأو ء برش ام ٌركسأو «بكُر ام بعصأ بحلا : لهس نب ذاعم لاقو

 .نلع ام ىهشأو .نطَي ام عجوأو « يهتشا ام لحأو

 :رعاشلا لاق امك وهو

 .طيخلا اهيف لخدي يتلا ةربإلا ةحتف :طايخلا مس )١(

 .تكتحاو تقالت :تحداقت (؟)
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 ٌرفص ٌرَرَغ ال تامالع تّدَبت تكحّرَص يه اذإ تافآ ّبُحلِلَو 0 ؟م معدل *

 (00دكف ةرخ و ركذ ُهَلَوأو ىوج ةرهاظو مق ةئطابف

. 

 . 29 افّرس كضخغب غب الو 9 اقلك كح نكي ال :اولاقو

 : ليقعلا راشب لاقو

 بحلا نإف .كيلإ ىنذت ةلزنم ٌبحلا ةارو َنيمَّلعَت له
0 
 ل

 ٠ :هريغ لاقو

 نودُج لع دُجو نم كباصأ هلم نيَبحُت ول ًابح كّبحأ
 نينأف هليل امأو ٌممّدف ُهُراِهَّت اَمأ ءاشحألا عم ًافيطل

 كابأ لصاوي ناك نمل كتلصاوم

 يفطت .كابأ لصاوُي ناك نم عطقت ال : ِهَتِلَم يبنلا نع ةبّيش يأ نبا ثيدح نم

 .كيبأ دو كَّدَو نإف ؛هرون كلذب

 .هابأ لصي ناك نم لصي نا تيملاب حلا ٌرب نم : دوعسم نب هللا دبع لاقو

 .ناثراوتُي ضغبلاو بحلا :ركب وبأ لاقو

 .ًاورَج عءوس بلك نم نتقَت ال :ىنعملا اذه يف مهاثمأ نمو

 :رعاشلا لاقو

 !دّلولا دلاولا دعب كؤاجر امو هّدلاو كايغأ دقو ّديلولا وجرت

 اهنيب تعقوف ؛لئاو نب ركبو رم نب يمت برعلا كولم نم كلم دنع عمتجاو
 ملعت ىتح . كيدي نيب اهب دلاجتن نيفيَس انطعأ .كلملا اهيأ :الاقف «ةرخافمو ةعزانم

 .هتعولو ّبحلا ةقرح :ىوجلا (؟) . ءاوضأ :ررغلا )١(
 . ديدشلا قشعلا : فلكلا يفز

 .راثكإلا :فرسلا (:)
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 العجف ءامهايإ اهاطعأف .نيدوع نم نافيس اهل تحنمفكلملا رمأف . دلجأ اني

 :لئاو نب ركب لاقف ؛راهنلا نم ايلم نابرطضي

 اًعَّطق ًاديدح انافّيس ناك ول

 :رم نب ميت لاق

 :لئاو نب ركبل رم نب ممت لاقف ءاههنيب كلملا لاحو

 انيقَب ام ةوادعلا كّلجاسأ

 :ركب هل لاقف

 انينبلا اهُنرون انتم نإو

 .مويلا ىلإ كلذ لجأ نم متو ركب ةوادع نإ لاقيف

 :ةزلح نبا رعشو ركبو يمت ةوادع

 ؛ مت هتمدهف «لئاو نب ركب ُهتْنب ,ناتسجسب ْناَكد يب .ةديبع وبأ لاق : ديز وبأ
 ةزلح نبا لاقف .ةعقو نيرشعو ًاعبرأ كلذ .يف اوعقاوتف ؛ركب هتمدهف مه هتنب م

 : كلذ يف يركشتيلا

 )همت ببرحو انبَرَح تّحقل  يعَرِد كيو ّيلخ اي يبرق
 " ميدقو ْمِهِرهد نم ثيدح يف انيلع َبوُنّذلا اوُشّرَف ٌةوخإ
 موجُتلا قؤف نوبلطَي ام َّنإ ناوأ تآلو اَنَحلص اوبلط

 .رانلا حفل نم تقرحأ :تحقل )١(

 .شورقلا اوعمج :اوشرق (؟)
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 دسحلا

 ءيسل بحُم الو .لولمل ءاخإ الو .ءدوسحل ةحار ال :هنع هللا يضر يلع لاق

 .قلخلا

 ' «مزال نحو «مئاد سفن : دساح نم مولظمب ةبشأ ًالاظ تيأر ام : نسحلا لاقو

 افق ال 6

 الإ هيضرُي ال هنإف ,ةمعن دساح الإ نإ مهيأ ردقأ سانلا 0 :ةيواعم لاقو

 :رعاشلا لاقو

 دسح نم كاداع نَّم ةوادع آلإ اهّتتامإ ىجُرُت دق ةوادعلا لك

 دوسحلا : بتكلا ضعب يف هللا لوقي . هلضف نم هللا مهانآ ام لع سانلا نودسمي نيذلا

 . يتمسقب ٍضار ريغ « يئاضقل طّحستُم « يتمعن ودع

 يف هب هللا يصع بنذ لوأو «ءامسلا يف هب هللا ئصُع بنذ لوأ دسحلا :لاقيو

 .ليباه ليباق ٌدسَحَف ضرألا يف اأو ءمدآل سيلبإ ُدسَحَف ءامسلا يف اًمأف ؛ ضرألا

 نجلا نم انالضأ نْيذلّلا انرأ انّير# :ىلاعت هلوق يف ريسفتلا لهأ ضعب لاقو

 نجلا نم يذلاب دارأ هنإ .(2 4 نيلفسألا نم انوكيل انمادقأ تحت اههلعحن سنالاو

 لوأ ليباقو .رفكلا نس نم لوأ سيلبإ نأ كلذو .ليباق سنإلا نم يذلاو « سيلبإ
 .دسحلا هلك كلذ لصأ ناك امنإو ؛لتقلا ْنَّس نم

 : ةيهاتعلا يبألو

 )١( ةيآلا تلّصف ةروس 99.



 يننوفصتُي ال سانلا نإ بر اي
 هذخأل اًوّدصت يش يل ناك نإو

 مهدنع ركش الف ِلْذَب ْمهلان نإو

 اهب اوحرف ٌةمقن ينتقرط نإو

 مهيلإ نِحَي نأ يبلق عنمأس

 واسلم ماسلا علو فيك
 يوونم مهتيس لبا ع إو (0 ىوعتم مهم ةبأ تنج ذإ

 ينودسح ةمثن يئبحَص نو

 ينوفجو يرظان مهنع ٌبُجحأو

 :نافطغو ريهز نب سيق

 . ةورث ىأرف «نافطغ دالبب ريهز نب سيق ّرم :لاق ىنثملا نب رمعَم ةديبع وبأ
 عم نأ يردت ال كنإ :لاق ؟ سانلا َّرسُي ام كءوسيأ :هل ليقف كلذ هركف .ءاددعو

 .رصانتلاو دشاحتلا ةلقلا عم نأو .«لذاختلاو دساحتلا ةورثلاو ةمعنلا

 .اولداجتو اودساحت الإ طق موق ىرثأ ام :لاقي ناكو :لاق

 ءدوسح لجرو ءديدَح لجر :ةعبرأ ةباك سانلا ٌمْرلُأ :ءامكحلا ضعب لاقو

 . ماوقألا ىدل ع مكحو « بيدأ ريغ وهو ءايدألا طيلخو

 :تايبألا هذه كرابملا نبا لإ بتك :لاق يزوّرملا رشب نب ىلع

 اهتتامإ ىجْرَت دق ةوادعلا لك

 تدقُع ةدقُع اهنم بلقلا يف نإف

 هب لَحت محري نإف هلإلا الإ

 ءامكحلا ضعب لكس

 . تمعن لاوز الإ يتدوم ىلإ هدري ال يذلا

 .ّمهلا رثكُيو .نيعلا رهسُيو «نيقيلا فعضُي دسحلا :ىميتلا ناملس لاقو

 تنك «هللا كمحر :لاقف «يدعّشسلا ةمادق نب ةثراح ىلع ىلص .سيق نب فنحألا

 دسح نم كاداع نم ةوادع الإ

 (”7دبألا ىلإ قار اهحتفي سيلو
 دحأ نم هوجرت الف ٌةابأ نإو

 احلا :لاق ؟ اقيدص كل دوعي نأ بحت ال كئادعأ يأ :

 .ةيقّرلا عضي يذلا : قار (؟(
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 .اريقف رقحَت الو ءاينغ دّسحَت ال

 .ادوسح مركلا الو .اصيرح رحلا دجوي ول :لاقي ناكو

 مث «ةليحلا زجعتو «ةدملا لوطتو ةَّلَخلا رهظت نأ ءالبلا ٌدَهجْأ : ءاكحلا ضعب لاقو

 ءاودع لّرحت دق ايلوو ءادساح ًاراجو .ًاتماش مع نباو .ًايلوم ًاقيدص مّدْعَت ال

 نيأ رظناف ؛كرهتني ادلوو كرقحُي ادبعو ,29 ةعيبتسم ةيراجو «2) ةعلتخُم ةجوزو

 .برهلا يف كدهج عضوم

 : شيرق نم لجرل

 ملكلا ليطابأب اهومرف ترّهَظ اك ةمعنلا اودسَح
 معنلا ءادغأ لؤق اهُرِضَي مل ًةمعن ىدأ هللا ام اذإو

 .كّرمأ هيلع معف دساحلا نم ماست نأ كّرس اذإ :ليقو

 :نيتيبلا نيذهب لثمتت اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو

 انيرخآب خانأ ٌةَتدوح 2 سانأ ىلع َّرَج ٌرهدلا ام اذإ

 انيقل اك نوتماشلا ىَقلَسس اوقيفأ انب نيتماشلل لقف

 : مهضعبلو

 ()دسح نَم َةَّرغ َقَوَتو ُهقوتف ٌةفآ وه يذلا دسحلاو كايإ

 دهتجملا ٌردّدعلا كل وهف لوقلاب َةَدوَم كارأ اذإ دوسمحلا ْنإ

 : حونو سيلبإ

 قتآ :سيلبإ هل لاقف « هِي ًاحون ىقل سيلبإ نأ ىنغلب :لاق دعس نب ثيللا

 ةدحاو ةرجش ىلع مدآ حشو ةنجلا نم تجرخف مدآ تدسح ينإق .حشلاو دسحلا

 .قالطلاو علخلا .بلطت :ةعلتخم )١(

 .عابت نأ بلطت :ةعيبتسم (؟١)

 .ةلفغلا :ةّرغلاو هنم سرتحاو هبنتجا :هقوت (*)

 ١و/ *؟



 .ةنجلا نم جرخ ىتح اهنم عنم

 «صرخلاو .دسحلا :ةثالثلا لوصألاف :ةتس هعورفو رشلا لوصأ :نسحلا لاقو
 .رخفلا بحو ,ءانثلا بحو ,. ةسايرلا بح : كلذك عورفلاو « ايندلا بحو

 هموليو هتينالع فرعي امو هتريرس يف عقي ىتح هاخأ مهدحأ دسحي :نسحلا لاقو

 ام هللاو ؛ةوادعلا تناك اذإ هب هرّيعي ام ةقادصلا يف هنم ماعتيو .هنم هملعي ال ام ىلع
 . ماس اذه ىرأ

 هانفكاف رشب اندارأ نم مهللا :لاق هنأ َرَذ نب رمع نع ينغلب :لاق اينادلا يلأ نبا
 31 5 .ةحارب امإو ةبوتب امإ «.تئش كيّمكَح يأب

 .نيتملكلا نّيتاه ىلع تدسح ام ًادحأ تدسح ام :سابع ناب لاق

 اك هلثم امنإف ؛رجافلا نم اهعمست نأ ةمكحلا ةملك نرقحت ال : سابع نبا لاقو

 .مار ريغ نم ةيمَر بر :لّوألا لاق

 نأ كلذو . دسملا.نم رتسلل كتهأ الو ناميإلل ١ قحمأ ام : ءاكحلا ضعب لاقو
 هديزَمو ءاهقن هللا معن دتعي ,هبر ىلع تاع .هدابع ىلع غاب هللا مكحل دناعم دساحلا
 ٌةعشج ماني الو ,هليل أدهي سيل لاح هلو لاح سانلل ءافْيَح هئاضق لدعو ءًارّيغ
 .هليلغ دربي ال ,هٌرادقأ هب ترج ام .طخستم هيلع هللا معنل رقتحم .ةشيع هعفني الو

 (9 هتْمَرَص نإو ,كعّطَق هتلصاو نإو .27 كّرتو هتمّلاس نإ 2" هلئاوغ نمؤت الو

 يواهم ناطيشلا هكلسأ لجرل ًابجع اي :لاقف ءاكحلا ضعب دنع دساح ركذ
 ّبحأ نَم اهلانأ نإ . داصرملاب ىلاعت هللا معنل راصف .  ةكلملا محق هدروأو , ةلالضلا

 .ىلبأ :قحمأ )١(
 .ءوركمب كباصأ :كرتو (©) ١ .هئادحأو هيهاود :لئاوغلا (؟)
 .تعطقو ترهج :تمرص (:)

 .اهيف هلخدأ يأ :ةكلملا محق 26ه(

 ١



 . هلانيل نكي مل امب فلكلا ©) هراغأو ,هل رّدقُي مل ام ىلع فسألا ِهبلَق َرعّْشَأ هدا نم

 : ةلمرلاب ىتف يندشنأ

 ةلكأت ام اذجت مل نإ اهّضعب ُلُكأت رانلاك

 بيع فرعي وهو الإ دحأ نم سيل هنإ : :جاجحلل ناورم نب كلملا دبع لاقو

 انأ :لاق .لعفأ تسل :لاق .نينمؤملا ريمأ اي ينفعأ :لاق .كبويع يل فصف ءهسفن

 .اذه نم رش سيلبإ يف ام :لاق .دوسح ,دوقَح دود ع حوحل

 :لاقف ! كموق ىلإ سانلا ّدّسح عرسأ ام : ىّلهمل ةيواعم نب ناملسل روصنملا لاقو

 : نينمؤملا ريمأ اي

 (9اَداَسُح سانلا ماثلل ىرت الو َةَدَّتحُم اهاقثت : نيناَرَعلا نإ

 :رايس نب رصنل ىسوم وبأ دشنأو

 ""اددع مهل ْصّقنت ال جراعملا اذي '0ددع وُرَق يداَتُحو ُتأشن نإ

 ادسح يل رج يئالب نسُح لثمف مهب ءالبلا نسح ىلع ينودّسحَت نإ

 :رخآ لاقو

 اودِمُح دق لضفلا لهأ سانلانم لبق مهمئال ريغ َفإف نودّمحَي ْنِإ

 دي امب ًاظيغ انرثكأ تامو مهب امو ينام مهو يل مادف

 :رخآ لاقو

 لاوحألا فلاس نم ىضفم ايف ًةيشم يثمب ناكو بارغلا نإ

 ٍلاَقُعلا نم ٌبرض هباصأف اهّيشَم يثمي َمارف ًءاطَقلا دّمح

 لاقرم ابأ هوك كاذلف اهّيْشَم أطخأو هتيشم لضأف

 .ةريغلا نم :ةراغأ )١(

 .فارشألا ةداسلا :نينارعلا (؟)

 .ةكئالملا هيلإ جرعت ثيح ىلاعتو هناحبس هللا :جراعملا وذ ()

 كى



 ةليضف ّرشن هللا دارأ اذإو

 ترواج اهف رانلا لاعتشآ الول

 :رذانم نب دم لاقو

 نم ّينامو ىبئاعلا اهّيأ اي

 ةبلطتف رتو يدنع كل له

 ينلضَف هلإلا مُْنق كي نإ
 هل َءاشلاو ٌركشلاو دمحلاف

 | 9 دوُعلا فّرَع ُبيط فّرعُي ناك ام

 رجدزتو يوعرت الأ بيع

 (09ٌرذتعُم تبتأ م تنأ مأ

 رصتعم كيف ام ةدلص تنأو

 ريجحلاو بارتلا دوسسحللو

 ٌرسِبتخَي نيح كلم هل ودبي وأ كسِّيلج ينتج يذلا اف
 ٌروُّملا ظعاوملا ّريخ ٌنِإف  انّوُكَذَت ةروس انل أرقا
 ٌرَكَذلا وأ ىشنالا ٌقحتست ام انضئارف يف مكحلا انل فِصْوأ
 رق“ . هب ُبولقلا ايحت ًاهقف وزآ وأ

 اَنيَيطاج ثيداحأ نم وأ
 ر ااثمأ ًالثم انل سراف نع وزآ وأ

 رِبتعم نيرظانلل كيفف ذو كاذ تلوَج دق نكت نإف
 هب ُبولقلا ىَجْشُت ًاتوص نغف

 : هموق هدسك يرصب

 متشيو هناريج يذؤي «ًاريرش ايي ةرصبلا لهأ نم لجر ناك :لاق يعمصألا

 مهنإ :لاق ؟ كنوكشي كناريج لاب ام :هل لاقف هظعوف لجر هاتأف ؛ مهضارعأ

 ؟ كاذ فيكو :لاق ! بْلّصلا ىلع :لاق ؟كنودسحي ءيش يأ ىلع :هل لاق !يننودسحي
 قرط :لاق !كّلام :اولاقف ؛ ًانزاحتُم دعقف ءهناريج ىلإ هعم لبقأف .ىعم لبقأ لاق

 .رأثلا :رتولا ([؟) ١ .ةحئارلا :فرعلا )١(
 .هتقرو نينحلا وهو وجشلا نم :يجشت 20

 76و١١



 عاس نوا# ؟ء ا رد 2
5 

 الاجر ركذف .نالفو ءنالفو ءرذنملا ني كلامو انا بلصا نأ ةيواعم باتك ةليللا

 الو ءالؤه عم ُبَلُصَت تنأ !هللا ّودع اي :اولاقو هيلع اويثوف ؛ةرصبلا لهأ فارشأ نم

 ول فيكف ؟ ٍبْلصلا لع ينودسح دق مهارت امأ :لاقف لجرلا ىلإ تفتلاف ؟ كل ةمارك

 . ًاريخ ناك

 أشنأف .(") كضّرَق امبرو كدّسحي ديعس نب ىبحي نإ :ليبنلا مصاع يبأل ليقو

 ظ : لوقي

 دتتحتت ملو ةةعت ملاذإ تّم الهرج تسف

 براقألا ةدساحم

 هور

 تابارقلا يوذ رم : يزعشألا ىسوم يبأ ىلإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع بتك

 .اورواجتي الو اوروازتي نأ

 .ةدوملا يف اوبراقت رايدلا يف اودعابت : يفيص نب مثكأ لاقو .

 .هلهأ ملاع يف سانلا ٌدهزأ :اولاقو

 :لاقف هل مع نبا ىلع ركسألا يأ نب ةيمأ فقو :لاق مالس نب جرف

 بلاغ نب يِؤَل نم ةونب لاجر ةلوح .فاط يذلا تيبلاي كَتدشن ْ

 (7يبناج كيفكأو ىلا يف كُئيعأ ينتدبَجوف يتَّرَج دق كنإف
 ينراقع مهيلإ تّبَد مهُبراقع ٌةوادع كيلإ موق نم َبَد نإو

 ال :لاق ؟ ًاسيسد ّيلِإ لازي ال () كربثم لاب اف :لاق .تنأ كلذك معن :لاق

 .فلس اع هللا افعو ُتيضر دق :لاق ! دوعأ

 سلجم ريغ يف سلجيلف ءهمّلع رهظيو ٌهلمع نيبَي نأ دارأ نم : ديعس نب ىبحي لاقو .

 ش . هطهر

 , كّمذ : كضّرق 00(

 .مظعلا رمألا :ىّلجلا (0)
 .كداسفو كتميغغ :كريتم عرف

 ك/ا١



 .براقعلا مه براقألا :اولاقو

 بدآ وه نم مهدنع ناكو ةكماربلا ىلع تبلغ فيك :بعصُم نب ءاطعل ليقو

 ريثك .مرجلا ريغص ءربكلا عظع ءمسآلا بيرغ .مهنم رادلا ديعب تنك :لاق ؟ كنم

 ةفارظ ءابرقلل سيلو . مهنع يتبغر ّيف مهبُعرو .مهنم يدٌعابت مهيلإ ينبّرقف .ءاوتلالا
 . ءابرغلا

 كل تسلو كلذ نم كعنمَي امو :لاق . كبحأ يفإ :ناوفص نب دلاخل لجر لاقو
 .ىندألاف ىندألاب لّكوم دسحلا نأ ديري ؟مع نبا الو خأ الو راجب

 هتهزن يف نعمأف ءرابنألاب ًاهزنتم نينمؤملا ريمأ سابعلا وبأ جرخ :لاق ينابيشلا
 نم :لاق ؟ لجرلا نمت :يبارعألا هل لاقف ؛ يلارعأل ًَءابخ ىفاوف ءهباحصأ نم ذبتناو
 نم ًاذإ تنأف :لاق .ةنانك ىلإ ةنانك ضغبأ نم :لاق ؟ةنانك يأ نم :لاق .ةنانك

 :لاق . شيرق ىلإ شيرق ضغبأ نم :لاق ؟شيرق يأ نمف :لاق .معن :لاق ؟شيرق
 ؟تنأ بلطملا دبع دلو يأ نمف :لاق .معن :لاق ؟بلطملا دبع دلو نم ًاذإ تنأف
 !نينمؤملا ريمأ ًاذإ تنأف :لاق . بلطملا دبع دلو ىلإ بلطملا دبع دلو ضغبأ نم :لاق
 .هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا

 .ةزئاجب هل رمأو هنم ىأر ام نسحتساف

 : يناودعلا عبصإلا وذ لاقو

 ()ينيلقّيو هيلقأ يل دِساحُم 2 َقّلُخ نم ناك ام ىلع مع نبا ل
 0 نود هتلخ وأ هنود ينلاخف انّيماعت تلاش اننأ انب ىَرزأ

 (9 ينوقسا.ٌةماطا لوقت ىتح كْيرضأ ىتصقنمو يمتش عدت الإ ورمع اي
 ينولبحت مل نإ مكحأ الا يمحر يوذ متنك نإو يلع اذام . 2 .٠ 00 - ١ و 0 3 * 2ع .٠

 ينيفكي كاذ نم مهل يريمض يف ام مهرئامض يف اع سانلا لأسأ ال
 .ةقرفلا نع ةيانك :انتماعن تلاشو .باعأ :ىرزأ (؟) .هركلا :ىلقلا )١(

 .رأثلاب بلاطي يا .ينوقسا ينوقسا يدانيو برعلا معزت امك ليتقلا سأر نم جرخي رئاط :ةماحلا (7)

 و// ١



 :رخآ لاقو:

 مكّمركتنو انونيهُت ْنَأ اوعمطت ال

 مكجحن ال انأ ىلعي هللا

 :رخآ لاقو

 مهّترَبَخ مث سانلا ْتْرَبَس دقلو

 اعطاق برقت ال ةبارقلا اذإف

 انوفدم ناك ام انئيب اوشُسنت

 انوّنحت 7 مل نإ مكمولن الو

 بابسألا نم اوفصو ام تفصوو

 باسنألا ُبرقأ ةدوملا اذإو

 هيحاصل لجرلا ةفرعمو ةلكاشملا

 . بسانملا بحاصلا :اولاقو .ةلكاشملا ةيارقلا برقأ :اولاق

 :بيبح لاقو

 ؟ةبارق نم خأ اولاق «ىخأ تلقو

 : ًاضيأ لاقو

 ةلزلم ىسبرقلا وذو ينم دولا وذ

 يلدأ مهّبادآ ترواج ٌةباصع

 : ًاضيأ لاقو

 هّوام انم لصولاف فلتخ وأ

 :رخآ لاقو

 دنجم ُدانجأل سوفنلا نإ
 5 م

 مع

 : تؤم وهف اهنم فراعت (ف

 ا نا

 أ" براقأ لوكشلا نإ مه تلقف

٠ 7 1 

 يناريج ضرألا يف اوقّرف نإو مهف

 دلاولا مماقُُم هانسمقأ بدأ

 7 فلتختو يرجت انّبر نم نّذإلاب
 فلتخم وهف اهنم ركانت امو

 .كل حلصيو كقفاوي ام وهو «.لكش عمج :لوكشلا )١(

 .دّدرتت :فلتخم (؟)

١4 



 ٌءاشتن امك ىوملا يف ٌماشتتل اهنإو .ةدنجم ٌدانجأ سفنألا :٠ مَع هللا لوسر لاقو
 .«فلتخآ اهنم ركانت امو .فلتئا اهنم فراعت اف ؛ليخلا

 .هيوث عقري مب ناسنإلا رظنيلف . بوثلا يف ها لاقو

 اوخاب سانلا اونحتمأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 و يف ةعقر بحاصلا » : و

 1مم

 :رعاشلا لاقو

 اههابشأب ضرألا اوربتعاف

 . عزتي هفلإ ىلإ فلإ لك :اولاقو
 :رعاشلا لاقو

 اك نيفلآلا وحن عزتي فلإلاو
 :سيقلا ؤرما لاق

 انه اه نابييرغ انإ انتراجأ

 بحاصلاب بحاصلا اوريتعاو

 :رخآ لاقو

 مهرايخ بحاصف موق يف تنك اذإ
 هنيرق نع لسو لأسَت ال ءرملا نع

 :رخآ لاقو

 نيدلا لهأو لضفلا يوذ بحصا

 يدّرلا عم ىدرتف ىَدرَألا بحصتاالو

 يدتقي نراقملاب ٍنيرق لكف

 نيرقلا ىلإ بوسنم ةرمللف

 :رصقلاو رسنلا ثيدحو مالسلا هيلع نابلس

 ائيب :لاق . مساقلا نبا نع هيبأ نع ىسيع نب نابأ انثدح :لاق نابلس نع بويأ

 مك: :هل لاقف ,رصق ىلع عقاو رسنب رم ذإ حيرلا هلمحت مالسلا |هيلع دواد نب نابلس

 ال : :لاق ؟رصقلا اذه ىنَب نمف : :لاق . ةنس ةثامعبس : :لاق ؟انه اه تعقو ْذُم كل

١ 



 ("" يهو ءرعش نم تايبأب روقنم باتك هيف اذإف رظن مث .هتدجو اذكه «يردأ

 ها لنتقف رصقلا ىلإ رْخّطْصأ ىرق نم انِجرَخ

 هةلللإو كلتإو هولا اخأ بَحْضصَت الف
 ةلخآ نيح اهمكحا  ىوزأ ٍلمهاج نم مكف

 هشام كلل ام اذإ ءرللابب مرملا ساقي

 هةابشأو ٌسيياقم سانلا نم سانلا يفو

 ةهاوفأ قيطنت نأ ني علل ىلغ نِعلا يفو

 يغبلاو ةياعسلا

 . 29 #مكسفنأ ىلع ىلع مُكيعَب امنإ سانلا امأيق ٠ :هركذ ىلاعت هللا لاق

 , 9 #هللا ُهنَرصْنَيَل هيلع يغب مث ... » :لجو زع لاقو

 :رعاشلا لاقو

 مخو هُعرصَم َّيْغَبلا نإف يفبب دحأ ىلإ قبس الف

 : يلاتعلا لاقو

 ماب لك عّرصَي يغبلا كاذك ًاعيرص آلإ عقَت مف تيغَب

 :هدلو ضعب يصوي نومألل

 ىعس ام هنإف «ةاعّسلا لوق عاتسآل ىّعصت نأ كايإ :هدلو ضعبل ًاموي نومأملا لاقو

 .ًادبأ هافالتي ال ام يدنع هردق نم طحنآ الإ لجرب لجر

 .نيبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ ٌرظننس : عاس ةعقر يف عقوو

 يف اهدجن ملو ةيهاتعلا ينأل ,ةبوسنم رابخألا نويع نم عضاوم ةثالث يف تايبآلا هذه ضعب تدرو )١(

 .هناويد

 .919 ةيآلا سنوي ةروس (؟)

 3٠. ةيآلا جحلا ةروس (؟)

 م١



 يف لجو زع هللا هركذ ام انعمس دق :هلارعع ضعبب هيلإ ىعس لجر ةعقر يف عقوو
 . هللا كمحر فرصناف ,هباتك

 .قدصلا ىلع هللا مهنغلي موقب مكْنظ ام :لاق ةاعسلا هدنع ركذ اذإ ناكف
 مث . تركذ اع فشكأ ىتح فرصنا :هل لاقف .ةدرُب يلأ نب دالب ىلإ لجر ىعسو

 .تبذُك الو تْبَدك ام ,ورمع وبأ انأ :لاقف ؛ةدشر ريغل وه اذإف كلذ نع فشك

 م : هْيَع ينل

 .©0,ةدّشر ريغل يعاسلا ١ :لاق هِي هللا لوسر نأ يدج نع يبأ ينثدح

 :هيلإ ىعس لجرو كلملا دبع

 لجرلا أّهت الف .اوموقف متئش اذإ :هباحصأل لاقف .ةولخلا كلملا دبع لجر لأسو

 يأر ال هنإف ,ينيذكت وأ .كنم يسفنب ُمَلْعَأ انأف ؛ينحدمت نأ كايإ :هل لاق مالكلل

 .ىنلقأ :لاق .كّتلقأ تئش نإو .دحأب لإ ىعست وأ ؛بوُذَكل

 ريمألل :لاقف .هيبأل قشمد يلاو وهو .كلملا دبع نب ديلولا ىلع لجر لخدو
 .اهيف انل ةجاح الف انريغل تناك نإو ,اهركذاف انل تناك نإ :لاقف .ةحيصن يدنع

 تكش نإف ؛ ءوُس ٌراج كنأ ربختف تنأ امأ :لاق . 2" هثعَب نم ٌرفو ىصع يل راج :لاق

 تعش نإو ,كانئقاع ًابذاك تنك نإو ,كانيصقأ ًاقداص تنك نإف .كعم انلسرأ

 .ىنكرات :لاق «كانكرات

 :مجعلا ريس نم

 هنم لبقت نأ بحتأ :لاقف .ردنكسإلا ىلإ لجرب ىشَو الجر نأ : مجعلا ريس يفو

 .رشلا كنع فكي ّرشلا نع فكف :لاق .ال :لاق ؟هيلع كنمو كيلع

 .هيلإ بسني يذلا هيبأ ريغل :هدشر ريغل )١(
 .لسرأ ثيح :هثعب (؟)
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 :رعاشلا لاقو

 ٍشاو لوقل قيدّصلا عدت الف ًاقيدص ًاموي ىَعَب يشاولا اذإ

 لوبقلاو ةلالد ةميمنلا نأل ؛ةميمنلا نم رش ةميمنلا لوبق :نيتسايرلا وذ لاقو

 . هزاجأو هلبق نمَك ءيش ىلع َلَد نَم سيلو «ةزاجإ

 نونوكي ام قدصأ مهنأ الإ مهبيع يف نكي مل ول :لاقف نومأملا دنع ةاعّسلا ركذ

 .مهافكل ىلاعت هللا ىلإ نونوكي ام ٌضَعبَأ
 :لاق .ةقثلا ينربخأ :لاقف .هركنأف «ءيش يف فنحألا ريبزلا نب بعصم بتاعو

٠ 

 هه

 .غلبي ال ةقثلا نإ ءالك
٠. - 2 ٠. 

 :
 5 هر

 نولاكأ بذكلل َنوعاَمَس# :لاقف لئاقلا كيرش عماسلا هللا لعج دقو

 , 29 # تحّسلل

 .هعامسرش نم كّبسح : ليقو

 | : :رعاشلا لاقو

 غلبملا َريمألا بَ مّلكلو هٌوّدع ّيرمألا بَس ام َكِرْمَعَ

 :رخآ لاقو

 -ٍ 8 7 3 تيل - م سمو < ما مر

 (7:يأغ رق و تت ل دوا 5 سك ع لاو 1000
 " اهكاش دق نم لجر كلجرب يقتف ةكوش كريغ لجرب نشقنت ال

 اهكاح دق اهلثمب كنع ٌبديس ًةميمت هنع كابنأ يذلا نإ

 :لبعد لاقو
 جوحأ لبحلا لصوي نأ ىلإ نحنو انتيب ناك ام َنوشاولا عطق دقو

 ""اوجّرحتي ملو مح مهّهْنَي مف مهبلأب اهولتقتساف َةروع اًوُأر

 () اوُجلْدأف ٌبحن ال ام ىلع اوحارف مهَبيَغ ْنَمآ تنك ًاسانأ اوناكو

 .اهلعفو اهكش يأ :اهكاش )١( . 1 ةيآلا ةدئاملا ةروس )١(

 .هرخآ يف وأ هلك ليللا ريس :جالدإلا () .مهلعف يف اجرح اودجي مل يأ:اوجّرحتي ملو .مهعجج مهبلأ (*)
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 ةسغلا
 م

 هيف سيل ام تلق اذإو ةَتْبَتْعا دقف هيف ام لجرلا يف تلق اذإ : مَنِ مخنَم يبلا لاق

 , 29 هّنهَب دقف

 كنم انلن دق انإ .ركب ابأ :لاقف مهنم لجر هيلإ ماقف ,موقب نيريس نب دمحخ ّرمو

 .كل وهف ّلإ ناك ام امأف ,كيلع هللا مَّرَح ام ّلحأ ال ينإ :لاقف انلّلحف

 كلذ علطاف ,ءيششب الجر اوركذف .هباحصأ عم ًاسلاج ةلقّصَم نب ةبقر ناكو

 هربخأ :لاق ؟ ةبيغ نوكت الئل هيف انلق امب هربخأ الأ :هباحصأ ضعب هل لاقف . لجرلا

 .ةميغ نوكت ىتح
 «لجرلا اهيأ كيلع كسمأ :ةبيتق هل لاقف ءملسُم نب ةبيتق دنع ًالجر لجر باتغا

 .ماركلا اهظَفل املاط ةغضمب "2 تطّملَت دقل هللاوف

 تلن كنأ ينغلب :هل لاقف نيريس نبآ ىلإ لجر ءاج :لاق يفئاطلا مسُم نب دم

 .كلذ نم لع ّزعأ يسفن :لاق .ينم
 مركأ لع اذإ تنأ لاق !جف عقت كنأ ينغلب ةمصع نب دم نب ركبل لجر لاقو

 . يسفن نم
 نإف ء.تكسا :هل لاقف ءصاّقو يلأ نب دعس دنع ريبزلاو ةحلط يف لجر عقوو

 ْ . انئيد غلي مل اننيب يذلا

 ةرثك ىلع تللدتسا دق :هل لاقف ,فارشألا ضعب دنع ًالجر لجر باعو

 .. اهنم هيف ام ردقب اهبلطي امنإ بويعلا بلاط ْنأل ؛ سانلا بويع نم رثكُت امب كبويُع
 :رعاشلا لوق تعمس امأ

 اكيواسَم نم ًارثس هللا َكتْهَيَف  اوُرَتَسام ساّنلا يواسَم نم ْنَكَتِهَت ال

 اكيف امب مّهنم ًادحأ بعت الو اوُركُذ اذإ مهيف ام نساحم ركذاو

 :رخآ لاقو

 .تقوذت :تظّملت (؟) .لطابلاب هامر :هتهب )١(
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 يظع تلعف اذإ كِيلع راع ٌهلثم يتأتو قلخ نع ةنث ال

 يكح تنأف ٌهنع تهتنآ اذإف اهّيَغ نع اههناف كسفنب ْأَدَبإ

 هبيعت كلعلف ةدحاو اَمأ :نيتّلخل كيخأ يف لوقلا ْبَّنِجَت :كامسلا نب دم لاقو

 ىلع هيف هللا كركش ناك هالتبا امم كافاع هللا نكي نإف ىرخألا امأو ,كيف وه ءيشب

 .ءالبلا ىلع كيخأل ًارييعت ةيفاعلا
 .نزاولا مهردلا ضرقُي امنإ :لاق !كبيعُي نالف : ءاكحلا ضعبل ليقو

 ال هيف بيع ال يذلا نإ :لاق ؟هيف بيع ال ًادحأ ملعت له :رهججرزبل ليقو
 ش .تومي

 هايإ :لاق . كانمحر ىتح ينايتخّسلا بويأ كيف عقو دقل : ديبع نب ورمعل ليقو

 .اوحراف

 هنم ْغَدو .هب كركذَي نأ بحت امب كنع باغ اذإ كاخأ ركذا : سابع نبا لاقو

 .كنم َعَدَي نأ بحت ام

 :يمرضحلا نباو ُهَنَع ىنلا

 ؟ ًائيش رعشلا نم يورت له :هل لاقف « ِهتِكَع يبنلا ىلع ّيمرضحلا نب ءالعلا مدقو
 :هدشنأف . يندشنأف :لاق . معن :لاق

 لعتلا عقرت دَقَف ىتَرقلا كبّيحت  مُهَسوفن بست ناَّفضألا يوذ ْبَّبحت
 (1) لست الف ثيدحلا َكنع اوُيَّيغ نإو ًامّركت فعاف هّرُكلاب اوسحد نإو

 لَقُي مل كءارو اولاق يِذّلا نإو ٌهٌعاس هنم كيدي يذلا َنِإف
 .ةمكحل رعشلا نم نإ : مالسلا هيلع ىنلا لاقف

 رئاج مامإو . قسفلاب رهاجم قساف :ةثالث ف ةبيغ ال : يرصبلا نسحلا لاقو

 .اودسفأ :اوسحد )١(
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 :يشاقرلا ىلإ ّيئاسكلا بتكو

 هير هل ُكرَقلاو م -ماجلا دجّنملا تكّرت

 ةَبوُصْنَم مآلعألا ىلع اَيتأت كراجخأو
 ةبيغلا نم كانذز ة - بيغل نم تدز نإف

 رشلا لهأ ةارادم

 . «هّريشل ُسانلا هاقّثا نم سانلا رش ,:مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو
 .« هطلاخف مركلا تيقل اذإو ,هفلاخف مئللا تيقلاذإ ,: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . مهنعلتل انيولق نإو موق هوجو يف (7رشكنل انإ : ءادرّدلا وبا لاقو

 الو ّرسلا يف قيدص هل سيل :لاقف ,ناوفص نب دلاخ نع ةبيش نب بيبش لئسو
 . ةينالعلا ف ودع

 هسيلج هنم مسي ال ّرخآو ,باغ نإو هدئاوف ُبيغت ال لجر بر .فنحألا لاقو

 .سرتحا ْنإو

 مهدنع نويتو «مهّتز اذإ كنوصقني ًاسان سانلا نم نإ :ةسارَه نب ريثك لاقو
 اذإف .هرذحت عضوم مهطخسل الو .هفرعت عضوم مهاضرل سيل .مهتصصاخ اذإ

 ام نكي .ةصاخلا عضوم مهمرحآو .ةّوملا عضوم مهل لذباف مهنايعأب كئلوأ تفرع

 .مهتمرحل ًاعطاق ةصاخلا نم مهتْمَرَح امو .مهرش نود ًالئاح ةّدوملا نم مه تلذب

 : ىبتعلا دشنأو

 (0اضّرف ّرْهَدلا هّقحو تآلفان هّيلع يقوقُح ىرَي قيدص يل

 اًضّرع ْتْرِس اهلوط دعب ْنِم ٌُث هِيلِإ ًالوط دالبلا تْعطق ول
 م 2.0: وه ساس 2ع 1 20 2 0 -_

 اضرأ ضرآلا يف ديزي نأ ىهتشاو ريثك ريغ تلعف ام ىأرل

 .ضرفلاو بجاولا نع داز ام.:لفانلا 0
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 : يعازخلا لبعد لوقي سانلا نم ةقبطلا هذه يفو
 الّسعلا كناسل نم مهل جرم مهب تن فظ نإ ّمَسللا نسا

 .فالعلا ليذهلا ينأ يف نارمع نب ىسوم ىلإ نوراه نب لهس بتك

 ةجاح كشلأس اذإ ريمضلا نإ

 هنظ نّسحيل ًافنك هل ْنلأف

 هذج ٌةواقش تلاط اذإ ىَّنَح

 :سودقلا دبع نب حلاص لاقو

 هلابح مرصاو ءوَّسلا قيدص ْبنجَت
 هِلْهُأ رْيغ نم فورعملا بلطي نمو

 ةئج تاومّسلا ضرع يف هللو

 (0هرادف ًاصيحَم ُةنع دحت م نإو

 هرارق يف وأ رحبلا ةارو ُهَدَجَي

 هراكلاب ةفوفحم اهَّنكلو

 :رخآ لاقو

 نيدو بسح يذ ريغ ةوادع الب ةُّشُي سيل الب

 ,نوصم ضرع يف كنم عري ةُصي مل ًاضْرِع هنم كسي
 لثم حلصي اذامل :هداّوقل لاقف , داوج ٌسرف ةوعدلا بحاص اسم يبأ ىلع ضرع

 هيلع برهيف لجرلا هبكري نكلو ءال :لاق . ودعلا هيلع وزغن انإ :اولاق ؟ سرفلا اذه

 . ءوسلا راج نم

 نامزلا مذ

 .مهرصع لهأ نع اضرلا ةلقو مهئامز مذ ىلع سانلا لبج :ءاكحلا تلاق

 .ةماعلا ةنسلأ نم مالسلا ىلإ ليبس ال : مهوقو

 .ريعُي الو رفغي ُهللاو ,نورفغي الو نوريعُي سانلا : مهوقو

 . عطقا :مرصا )00

 اليلحا



 .«!...الولو .سيل سانلا لاقل حدقلاك نمؤملا نأ ول ١ :ثيدحلا يفو

 :رعاشلا لاقو

 ١ سارضأو باينأب هوسّرضو  سانلا نم ْمَلَسَي ل سانلا سبال نم

 :لوقي ناك ءاديبل هللا محر :تلاق اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه

 برجألا دّلجك ٍفَلَخ تيقّبو مهفانكأ يف شاعُي نيذلا بهذ

 ؟اذه اننامز رصبأ ول فيكف

 .اذه انّتامز تكردأ ول فيكف .ةشئاع هللا محر :لوقن نحنو :ةورع لاق

 اننامز كردأ ول فيكف .2) سانسنلا يقبو سانلا بهذ :لوقي مهضعب ناكو

 ؟ اذه

 يأ : كلملا دبع هل لاقف «ناورم نب كلملا دبع ىلع بهو نب ديزي نب ماسم لخد
 وأ ًادماح الإ رأ ملف كولملا امأ :لاق ؟لمكأ كولملا يأو ,لضفأ تكردأ نامز

 يِلْبُي هنأل ,هتامز ٌمَُدَي مهلكو ءاماوقأ عضيو ًاماوقأ عفريف نامزلا امأو ءًاَماذ

 .مهريبك كلهُيو ,مهريغص ٌمِرهَيَو .مهديدع قرفُيو ,مهديدج
 :رعاشلا لاقو

 اكافك امانب تعّص دق (اف  انتيذاع تنك نإ ٌرهد ايأ

 اكافق هجو دعب انتيَّلوو ًارايخ انيلع ٌرارشلا تلعج

 :رخآ لاقو

 ,تاسزلا ىلع مالسلاف ٍلكْعو ميت نامز نامزلا ناك اذإ

 ©” ناتسلا َماَدُق ّيزلا راصو ًآاَرْجَع ٌردصلا هيف راص نامز

 .مسجلا ريغص ٌدرق :سانسنلا (2) ١ .مهطلاخ :سانلا سبال )١(
 . حمرلا لفسأ يف ةديدحلا :جزلا (؟)
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 ' ناطب ىلع ُنامزلا داع امك ًاموي ُدوعيس انئامز لعل

 :نامزلا نوركذي موقو سايم وبأ

 متنأ ام :لاقف ةعامج يف نحنو رعاشلا ساّيَم وبأ ًاموي اناتأ :لاق ينابيشلا رفعج وبأ

 امو.« ءاعو نامزلا اغإ الك : لاق . هداسفو نامزلا رك + : انلق تفرك اذتت امو هيف

 ٍسانأ ىلع ُناصُت َالَلُخ ىرأ

 اسف هب ُنامزلا نولوقي

 هَرْذَحُت انك يذلا ُثامزلا اذه

 ِدَحَأ ىلع نّرحَت مل رهدلا اذ ماد نإ

 :نيسحلا نب رهاط يف رخآ لاقو
 رهاطب لات ايندلا تناك اذإ

 ًامّركتو ةفع اهنع تضرعأو

 ناصَت (ف سادت ًاقالخأو

 نامزلا دسف امو اودَسَف مهو

 دولومب حرفن ملل اَنم تومي

 ٌرهاط هيف ام ّلك اهنم تبنت
 رئاودلا ٌرودت ىتح اهتأجرأو

خأ نباو يضلا لقعم يف ديعس نب نمؤم لاقو
 :نامنع هي

 اهلهأ َّلَذ دقو ايندلا تلو دقل

 اهريخب ليمت ايندلا تناك اذإ

 اهريخ مآتسآيفو اناينُد ماتسآيفف

 :رذانم نب دمه لاقو

 .يبضلا رششب نب ناطب وه :ناطب )١(
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 ٍلّضفتلاو ىّدتلا لمأ اهلم دقو

 ٍلوحملا لشمو نائثع لشم ىلإ

 لقغم مآ تسآيفو ناهنع ٌمآ تسآيفو



 وحنلاو راعشألا بلاط اي

 هلي نم شَحوأ هرزاهت

 روما الإ ويلا زوجي (ف
 بذاك ٌهُلوق ناذمّرط وأ

 وشحلا هساف ٌنامز اذه
 0 ا مم

 وشنلا ثا نم هوشن

 ورت الو رعش لقت الو

 ودشلا وأ فزعلا مكحتسُم

 )يوني الو ٌريخلا لقفي ال

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو
 باحّسلا هبّرقأ نود اجر

 هيف ناديا تداس ٌرُهَدو

 ريخ لك نم تّلخ مايأو

 ًابارت مُهتلأس ول بالك
 مهيف َلوقلا ءاسأ نم بقاعت

 باَرَّسلا عمل ام لشم دعوو

 بائذلا هبناوج يف تّتاعو

 بالكلا اهَعَّروت دق ًايندو

 ُبارتلا عطقنا اندنع :اولاقل

 ُباوث هل سيلف نسحُي نإو

 :نامزلا مذ يف ظحاجلل

 :نامزلا مذ يف هناوخإ ضعب ىلإ ظحاجلا رحب نب ورمع بتك

 ةعاطلاب هلمعتسآو «ةعانقلل ُهَقَّقو نم ظفح هللا كظفَح .ممحرلا نمحرلا هللا مسب

 لاح هيلع هبتشآو ,هرومأ هيلع تلكشأو « هّمومُع تفتك نم لاح يلاحو كيلإ تبتك
 ةلاحتسال ىهثاخإ َةَبْعَم دمح وأ . هئافوب قئثي نم هدنع لقو «هرمأ جّرْخَمو هرهد

 مّكحو .هسفن ىلع ءايحلا مَّدَق نَم ناك ًامدقو ءانلاذنأ ةلودو ءانمايأ داسفو « اننامز

 هلا تمت .هنوكش نم هيلع تاهبتشملا ذَّبَتو .هرومأ يف ّقحلا رثآو .هلوق يف قدصلا

 اندنع لاح ذإ انرظنف ,ةبقاعلا هوركم َةَبَعَم دمحو ,ةيفاعلا لح روفوب زافو , ةمالسلا

 «لاملا ىلع َةفآ قدصلاو .نامرحلاب ًالصتم ةايحلا اندجوف .هتلود تلوحتو .همكُح

 ًاليلد لكوتلا قيرط نم ضرعلا قالخإو 20 ةّحقلا لامعتسآ كرتب بلطلا يف دّصَقلاو

 .خافتلا رخافملا فلصلاو ,هدنع سيل امب حّدمتملاو يعالملا :ناذمرطلا )١(
 .ةحاقولا :ةحقلا (؟)
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 لوانتو .ةينلا مؤل يف ©) ةغباسلا ةمعتلاو ةقسابلا ةوظحلا تراص ذإ ؛ىأرلا ةفاخّس اع

 .راعلا ةّرعم ةسبالمو ءراقولا ةاشاحم ةهج نم قّرلا

 سَ 5

 ءًاحضاو ْاََلَع هل انمقأف ءانتجحل رشاكلاو ءانلوقل بقعتملا بّقعت يف انرظن م

 حافلا باث «ةحضاولا يلف هيف نم اندجو ذإ ني رو ثق ادهاشو

 ةّفَحتسملا ةكاكرلاو «ةطرفملا ةلاهجلاو ءحّرصملا فلخلاو «حرَبملا بذكلاو

 هومأ تلدتعاو :ةردرس لمكتسا دق ةقخاو بضل ةعرسو ) باثيتسالاو نيقيلا

 رمألاو ,عئاطلا باوجلاو .عيفرلا ردقلاو ءرفوألا ٌاظحلاو ,«بلغألا مهسلاب زافو

 ناظقي وهو همالك يف ىَذَه نإو ,باصأ ليق أطخأ نإو مُكَح ليق َلَّر نإ .ذفانلا

 .ةكرابم ") ةنس يف ةقداص ايؤر ليق

 « عضي قمحلا نأو ,ضفخي لهجلا نأ مَعَّر نم ىلع هللا كاقبأ - انتجُح هذهف
 .يرزُي فلخلا نأو ءرْضَي بذكلا نأو يدري كتل نأو

 ةعسو «ةءورملا لاكو «بهذملا نسُحو ةعاربلاو لّتلاو «ةنامألاو ءافولا يف انرظن مث

 .هسفن ىلع ماحلاو .هملع ةعس يف قئافلاو «ةعيبطلا مركو «بضغلا ةلقو ءردصلا

 ماق الو ءهقح نم هّفِصْنُي مل نامزلا اندجو مث «نالف نب نالف اندجوف ؛هاومل بلاغلاو

 حالطلا نأ ىلع ليلد اذهف .هب ةدعاق هل ةمئاقلا هلئاضف اندجوو ؛ هضرف فئاظوب هل

تراصو 9“ هراثآ تَفَحو ءهنامز ىضم دق لضفلا نأو «حالّصلا نم ىدجأ
 ةرئادلا 

 لهجلا نأ اك .هنيرق هب ىقشَي لقعلا اندجوو ؛هدض ىلع ةرئادلا تناك امك هيلع

 ثيح «مايألا نع ًابرغمو نامزلا ىلع ًاقطان رعشلا اندجوو هّنيدخ هب ىظحي قمحلاو

 :لوقي

 ٍلهجلا يخأ لْغِف لهجلاب ٌمهقالو مهتيقل ام اذإ ىقْيَلا عم قّماحت

 .بثولا نم :بائيتسالا )١(
 . مونلاو ةلفغلا :ةنسلا (")

 . ثحم م! : هراثآ تفع )ع(



 (7 لَه يفو حيحص لوق يف ُطَلخُي ًاطّلخُم ًاموي َتْيَقال اذإ ْطَلَخو

 لقعلاب ُدَمسَي ميلا لبق ناك ارك هلقعب ىقشي ةرملا تيأر ينإف

 ٌموُسَت ال ءزاهج ىلع ةلقٌّتلا نمو .20زافؤأ ىلع حبصأ نم لثم هللا كاقبأ تيقبف
 (9 اهليباقع هحوارتو اههوركم هركابُي ليواهأ يف .ةْضّمَغ هينيع معطُي الو ةّمهَن هل
 تيلف ؛ىربكلا ةّفجرلاو , ىمظُعلا ةَّدَما تناكل , عمّس عّرضتلاو بيجُأ ءاعدلا نأ ولف
 هب نذأو ,ناحف َّيضق .ةحّيصلا ةأجف نمو .ةخفنلا نم هّتطْبَتَسَأ ام يخأ اي يذلا
 ةظياغملا ةيؤرب ينيَع باذع .ةطْخَس الو حبر الو ةفجرب ٌةمأ تَبَذُع ام هللاوف ؛ناكف

 شيع اف ؛يماليإل بصتنآ وأ ,يبلاذعب لكوت نامزلا نأك ,ةكلهملا رابخألاو « ةينضملا

 نم ةيؤرب الإ هراهن لوأ يف حبطْصَي الو ,قيفش ندخ الو ,قيقش خأب ٌرَسُي ال نَم
 ,ًانكْسَم نكسملاب - يخأ يأ - يل هللا لّدبف هتعلط ِهّمُحَت نم ةمْغّنو ,هتيؤر هركن

 «جارسلا دمحو ,ةملّظلا َتَّمَهْداَو ,ةبركلا تنطاوو ,ةمغلا تلاط دقف !ًاعْبَر عبرلابو
 . مالسلا «جارفنالا أطابتو

 ناوخإلا داسف

 ٠ .هيف قَرَو ال ًاكوش اوراصف .هيف كوش ال ٌاقَرَو سانلا ناك :ءادردلا وبأ لاق

 ىلع لساح الإ ةنيدملاب يقب ام :لاق ؟ ةنيدملا ىلإ لقتنت الأ : ريبْزلا نب ةورغل ليقو
 .ةبيصمب تماش وأ «ةمعن

 : يشايرلا يندشنأ :لاق .'' ينشخلا

 ال ءاقّتلا يقبو هلاجر دابو كالو ٌمُركُتا بقذ نإ
 ًءاوغ اهل بائذلا لاثمأك لاجر ىلإ نامّلا ينمّلسأو

 .أطخلاب قحلا لخدأو بذك :طلخ )١(
 . دئادشلا :ليباقعلا () .ةلجع :زافوأ (؟)

 .مالسلا دبع نب دم وه :ينشخلا (:)
 .ضرألا هجو ىلع امم وأ قاروأ نم ليسلا هفرحي ام وأ ءردقلا ةوغر :ءاثغلا (5)
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 البلا دلهج اذإ ةءادعأو مهنع تبنغتسا املك قيدص

 كاد هاذآ برجخجأ يتأك

 ()غافَعلا مهلك ناوخإلا ىلع

 ركش ال نم عانطصاو هل ءافو ال نم ةدوم نم ْمَّيْضَأ ءيش ال : ءاكحلا تلاقو

 وأ ةبغر نع الإ ًادحأ لِصَي ال ُمئللاو ,ةدحاو ةَيَقُل نع مركلا دوي مركلاو .هدنع
3 

 . ةيهر

 يفنومفادتي مّهتتج ام اذإ

 لاقتم ىلع ُمآلَأ الو لوقأ

 ول ةّرملا ةرجشلا نأ امك ,هعبط نع ريغتي ال وسلا لجرلا نإ : دنهلل باتك يفو .

 .ًارم الإ رمثت مل لسعلاب اهتيلط

 : دشني ةيهاتعلا ابأ لجر عمسو

 اليخب آل ىرت الف تس_افثش ثيح كفْرَطِب مراف

 :ىنعملا اذه يف ًاضيأ لاقو

 نامز ّييأ كيأ ٌرَو هلل

 ًادماج ةَّدَوملا كّنِزاوُم لك

 نامز لهأ ّيأو هيف تحّبصأ

 نازيملاب كنم ذخأيو يطعُي

 ناحَجرلا ىلإ ُهَتَدَوَم تلام  كدْرَخ ةّبح ناحْجُر ىأر اذإف

 :لاقو

 ناسح مههوجو ًاموق ىَرأ

 مهيلإ انجئاوح تناك ْنِإو

 مهيدل ام ةحشألا عنم نإف

 :لاقو

 انيلإ اوجاتحا اذإ انيلاوَم

 .رثألا ءاحماو لاوزلا ءافعلا 1(

 انيلإ مهجئاوح تناك اذإ

 انيلع مهِهْجْرَأ ْنْسُح حبي
 انيدل ام عنمن فوس انإف

 يلوملل ٌجايتحا انل سيلو



 : يركبلل
 ةعاس هلخأ مل ليلخو

 يتق يرهجو يرس يف ناك

 ىوملا ظافلأب ضْقْبلا رم
 نإو ًاريخ يل لاق يفآر نإ

 هتناش نسكل حولا دارأو

 : يبتعلا دشنأو

 بن ري نم بطعن تنك اذإ

 كيدي يف اب يِججْتَت الف
 : مزاح ينأ نبا لاقو

 هَل تنكو يل ناك بحاصو

 مدق اهب ىحست قاسك انك

 نم ثداوحلا تناد اذإ ىتح

 نم وظني ناكو ينع وز

 :لاقو

 ًاحانج يل ضفخَي ناكلخو
 فوزع ّسْفن يلو هل تلقف

 ًاسأي كيف عماطملاب لدبأس

 اَيلَع مْرُج ريغ نِم بعتو

 اح تنك نإو ًاتْيم كتذدع

 اَيَدَي يف يذلا هم رثكأف

0 0 8 
 دلو ىلع ِدلاو نم قفشا

 دضع ىلإ تّطين عارذك وأ
 (© يدَقَع نم نامزلا لحو يمظع

 'يديو يدعاسب يمريو يفرط

 ( اَحاج ينذّبانف ىنغ دافأ

 "احامزلا تّنّخقت تَيمَح اذإ

 سأيلابو

 .ةعيدخلا : سلّدلا )١(

 .دسفأ :سحد (؟)

 . دورشلا : حامجلا 6(

 . داعتباو ليم :فوزع (1)

 .هرظنب حاشأو دعتبا :روزا (5)



يواعم نب هللا دبع لاقو
,رفعج نب هللا دبع نب ة

 

 ةجاح يل نكت مل ام يخأ َتنأو

 امدعب كنيبو ينيب ام َداز الف

هيخأ نع ّيِنَغ انالك
 ةتايح 

ع لك نع اضرلا ُنيعو
 ٌةليلك بي

 : يرتحسلا 3
 ل ع

 ُدِيِعَس اي ُبّرغأ مأ ُقْرَهَأ
 يداوعلا نيبيصن نع ىنتدع

 ٍلاجر ىلع نازل ينفلو
 ضيب َّنُهف ّنُمَح لَلُخ م

 ردت مل رداقملا تل الأ

 1 :مزاح يلأ نبا لاقو

 اهرك ىَتف تحَدَم ول :اولاقو

سخ يل ٌرمو َتْوَلِب
 ًالوح نوّ

 ٍريخ مويل ٌَدَمُي دحأ الف

 :لاقو

 ارَط سانلا تولب دق

 ٍنسيَعلا يف سانلا ٌرلَح راص

 :لاقو

 ايلاخأ ال نأ َتَْقْيُأ تّضرع ْنإف

 ايدات الإ تاجاحلا يف َكَتْوَلب

 ايناغت ٌدشأانثم اذإ نحو

 ايواسملا يِدْبَت طخّسلا َنْيِع نأ اك

 1 و
#26 

 ديزا وا يمامذ نم صقنأو

 ()ةلل 11
 ديلب اهيف ةلبأ ىتخَبف

 ديدح مييديأو مههوجو

 نجم قالخأو
 دوس نهف

 (7دودجلاو اًياطعلا نكت مو

 ملع نِم بّرَجلاب كّبْمحو
1 - ,9 00 

 مدع ىلع دوعي دحا الو

اد سانا يف دجأ م
 

 ارم قيذ ام اذإ

80 

ران لصولا ّدَجَأ وأ
 ةلاصف يف يدهجي تلد خع

كا
 

 .ظحلا : تخبلاو ء بئاصملا : يداوعلا )١(
َ 

 . ريقفلا : مدعلاو « مركتي :٠ دوعي ديف .ظوظحلا :دودجلا (؟(

 غ١9



 ةلاثي يقيدص لفيف ىلع او أ امإ
 ةلايع نم ّيفأ اك روزا اذإ دجتسُم ريغ

 ةلال لام اذ ٌُمِظ_ غأ ًادبأ ينارَي نل

 7 ةلاح ٌءوس يدنع لق ا عي نمعب ىَرْرَأ الو ال

 اذ ىلع  يضقأ غن

 يفرص امفيك

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ةلفغ ٍسانلا ىلع تءةاج حلاص ايأ

 ىلألاب نْوَداَفُي اوناب ىَلُألا تيلف

 انؤامس ىوطتف ىربكلا اهتيل ايو
 ٍلَخِم لك شيع الإ توملا اف

 اكّبلا نم نوفجلا ىَم

 :ىنعملا اذه يف هلثمو

 مهرسأب ٌماركلا نيأ .حلاص ابأ
 متاح دوج يف ُسانلا لوقي ًاقحأ

 هسا ييساس

 مهنم قلخت قل نم قريع

 مدأ ام ٌرَدَعَأو

 هلاجر نم ينإف ٌر -مهدلا

 ميك لكب ت تتام ةلفغ ىلع
 0 نعاظ ىدفُيف . اوماقأ

 (9 يد دم ضرألا د ُدَمَتَو اه

- 

 ِعِمَذ لك توم الإ ْشيعلا امو

 مثل فكب ايندلا ىأر ًيرك

 ءاضر ميركلاف ًايرك يندفأ
 )4 2| ا هيف ناك نائس نبإو

 ءافَجو حضاف مؤلو ابغ

 امرو دوجت ام ٍلخُب

 اصعلاب ُبرضي ءاج ىسوم 5 ولو
 نيمركألا توم نأ اك مهيلع 5995 ٍسانلا ماكل ءاق

 ام ةراجحلا مّص نم َرَّجَفت

 0 نم تسجتبلا اَمَل

 زيزعلا هللا نم مهيلع ْمُهَمُكَأ دوجت نأ مهيلع زيزع

 . لحارلا : نعاظلا (؟) .بيعأ :ىرزأ )١(

 .اههجو ضرألا عدأو ..دلجلا : مدألا 20

 .ىملس يلأ نب ريهز هحدم يذلا نانس نب مره هب ينعي :نانس نبإ (5)
 .ترجفنا:تسجينا (0)



 : ىنعملا اذه يف انلوق هلثمو

 قاس هقوف ودشي َحَنَرَت قاس

 ةقمارج هلب يف رعشلا ةعيض اي

 نطو مهتاحاس يف يابت نإو

 ةهمهمب ٍناظ لوأ تنك ام

 ينطخسأو مهاضرأ هللا نم قزر

 ةضييقم تلاز ال فكلا ضياق اي

 ًادبأ ىرت ال ىتح تئش اذإ بغو

 ةعراش دوجلا ٌليبس كيلإ الو

 لمأ الو ال ءاجر ينفنتكي مل

 : ىنعملا اذه يف ديعس نب لمؤم لاقو

 يننأ يردلقب ىّزأ نإ

 1 هنيعأ يف لقتأ يتعلط

 نكي مل رحب طّسَو ينوأر ول

  قاتشُم توصلا نيَحل هنأك
 0 مدا يف ٌمهنم تهاشت )با كرك وم ِ

 (9 قانعأو ٍديأ مهنم تكروُب ال 1

 قاثيمو دهع مهلئان سبحو

 اوقاسنا الو اوداقنا اف يملاعملا وحن

 قارفأ سانلاو ًةعساو ضرألاف

 قارقر رفقلا بارس نم هّرغي
 قاَّرر هوتقعملا كَّوْنألل ُهللاو

 قازرأ سانلل اهلمانأ (ف

 قالقإ ءاشحألا يف كدقنفل اف

 ا9قارشإ دجملا رونل كيلع الو

 قالمإو لذ ةكتتكت الإ

 دلبلا لهأ هبان نم تسل
 (4) دسح يذ وأ بابلألا يوذل

 دسألا ءاقثل نوماصحتي

 يديب مهنم ُدُحَأي ُدحأ

 .مالسالا لئاوأ يف لصوملاب اوراص .مجعلا نم موق :ةقمارجلا )١(

 . ةجلشتملا :ةعفقملا ديلا )١(

 . ءاضغبلا :ةيلقملا (5)



 ربكلا يف باب

 نمف «يئادر ءايربكلاو «يرازإ ةمظعلا : ىلاعتو كرابت هللا لوقي :٠ هلع يبا لاق

 . « هتنهأو هتمصق اههنم ًادحاو ينعزان

 .«ربكتم سدقلا ةرضح لخدي ال :٠ مالسلا هيلع لاقو

 ىلإ كلذ هداق ءاليخلا يف هليذ بحس نم :هانعم .رانلا يف رازإلا لضف م: لاقو

 . «رانلا

 ؛ اذه ىلإ اورظنا :لاقف . دجسملا يف ")رطخي متهألا نب هللا دبع ىلإ نسحلا رظنو
 .ةنعل هيف ناطيشللو ةمعن هيلع هللاو الإ وضع هنم سيل

 ىلع هب نيعتست ايف نكيلو ءربكلاو كايإ يتب اي :هنبأل صاقو ينأ نب دعس لاقو
 اهنم يتلا ةفطثلا عم رْبكلا فيكو .ريصت هيلإ يذلاو .تنك هنم يذلاب كّملع هكرت

 .تيذغ هب يذلا ءاذغلاو .تفذق اهنم يتلا محرلاو .تقلخ

 .ريكت ىّوقت اذإ عيضولاو « عضاوت ىّرَقت اذإ فيرشلا : ناّح نب ىحي لاقو

 ءرَّذَقلا ىلع يوُطو ,بارت نم قلُخ نميف ربكلا رقتسي فيك : ءامكحلا ضعب لاقو

 !لوبلا ىرخي ىرجو

 .رّذقُي اهلك مومس عست هيفو رّيكتي فيك ءمدآ نبال ًابجع :نسحلا لاقو

 صضفني مني ءًاصن هتبقر 00 صني مهدحأ ىَفْلُي :لاقف نيربكتمل ملا نسحلا ركذو

 اذ انأ اه :لوقي ,اخْلَم نطابلا يف خّلمَي هْيَرَدْصَأ برضيو ." هْيَوَردِم
 .نوحلاصلا كتقمو ُهَللا كتقم !قمحأ اي كانفرع دق !ينوفرعآف

 يل اونذأتسا :لاقف «هنع هللا ىضر باّطخلا نب رمع بابب :صح ح نب ةنييع فقوو

 .ًاوهز هتيشم يف رتخبتي :رطخي )١(

 . عفري : صني (؟)

 .نيبكنملا اعرف انه اهب دارملاو «ءيش لك .افرطو نيبكنملاو نيتيلإلا اعرف :ناورذملاو «كّرحي : ضفني ()
 .الهس ارم هيف رمي :ليقو ءرثكيو هيف ددرتي :خلمب (5)
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 :هل لاق هيلع لخد ملف ؛هل نذأف .بابلاب رايخألا نبا اذه :اولوقو نينمؤملا ريمأ ىلع

 وهف رايخألا نبآ امأو ءرارشألا نبآ تنأ لب :هل لاق .معن :لاق ؟رايخألا نبا تنأ

 .ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي .نب فسوي

 هللا ملأس دقل :لاقف .كلاثمأ ةريشعلا يف هللا رّثك :نايبظ نب هللا ديبُعل ليقو

 . 9 اططش '

 لمحي الأ ىثخأ :لاق .ةفيلخلا يتأت الأ :رّبكلا مظع راّدلا دبع نم لجرل ليقو

 .يفرش رسْجْلا
 .يِنئفدُي يَِسَح :لاق .ديدش دربلا ْنإف ؟سَبْلَت الأ :هل ليقو

 :ةعبرأ يف جاجحلل

 ول «لزنم ريخ :لاق ؟ ريمألا اهيأ قارعلاب كّلزنم تدجو فيك :جاجحلل ليق

 ؟مه نّمو :هل ليق .مهئامدب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ تبّرقتل ٍرفن ةعبرأ اهب تكردأ

 ةرصبلا مِدق الف .لاومألا مهاطعأف سانلا هاتأف ناتسجس يلو .عمسم نب لتاقُم لاق

 نب هللا ديبعو .نولماعلا لمعيلف اذه لثمل :لاقف . اهيلع ىشمف مهتيدرأ ُسانلا هل طسب

 انيف هللا رثك : دجسملا ضارعأ نم ْسانلا هادانف ءاهيف زَجْوُأ ةبطخ بطخ ءنايبظ
 ىلع ًاسلاج موي تاذ ناك «ةرارز نب دبعمو .اططش مكّبر مْفَّلك دقل :لاق . كلاثمأ

 يلثمل :لاقف ؟اذك ناكمل قيرطلا نيأ .هللا دبع اي :تلاقف ٌةأرمآ هب تّرمف ؛قيرط

 دّدري مل نكل هللاو :لاقف هتقان لضأ .يفنحلا كاّمَّسلا وبأو .! كليو ؟ هللا دبع اي لاقي

 .ًادبأ تيَّلص ال يتقان ّللع

 وه لب «ةعبرألا ءالؤه سماخ وهو هسفن ٌجاجحلا يسنو :ثيدحلا لقان لاقو

 ""' هتّمشف اهسطع ةسطع يف كلملا دبع ىلإ بتك نيح .ًاداحلإ مهمظعأو ءًاربك مهّدشأ

 هل هباحصأ تيمشتو نينمؤملا ريمأ ساطع نم ناك ام يغلب :مهيلع درو هّباحصأ

 .قحلا نع دعبلاو .ّدحلا ةزواجم :ططشلا )١(
 . هللا كحري هل لاقي نأ : تيمشتلا عرف



 . اهظع ًازوف زوفأف مهعم تنك ينتيل ايف , مهيلع هدرو

 كلذكو .مهيلإ هلوسر نم هيلع مركأ هلهأ يف لجرلا ةفيلخ نإ :هيلإ هباتكو
 .نيلسرملا نم ةلزنم ىلعأ نينمؤملا ريمأ اي ءافلخلا

 هتيأر مث «ةورملاو افصلا نيب ةلغب ىلع فوطي ةلهاب ىلوم ًازرحُم تيأر :لاق ىّتعلا

 :لاق ؟ عضوملا اذه لثم يف تنأ لجارأ :هل تلقف «ًالجار دادغب رسج ىلع كلذ دعب

 يف ينَلجَرُي نأ هللا ىلع ًاقيقح ناكف .هيف سانلا يثمي عضوم يف تبكر ينإ ءمعن

 .هيف سانلا بكري عضوم

 بيطقتلاو كايإو .رشبلاو بيحرتلاب كيلع , ينب اي :هنبال ءاكحلا ضعب لاقو

 مب اوقلُي نأ نم اومرحيو نوبحي امب اوقْلُي نأ مهيلإ بحأ رارحألا نإف ؛ربكلاو

 ةلصخ ىلإ رظناو ,اهمزلاف موؤللا لثم ىلع تطغ ةلصخ ىلإ رظناف ؛ اوطعُيو نوهركي

 .:يئاطلا متاح لوق ىلإ عمست ملأ .اهبنتجاف مركلا لثم ىلع تفع

 بيدج لحملاو يدنع بصخيو هلحر لازنإ لبق ىفيض كحاضأ

 طحخّسلاو مذلل ًةلبجم لقعلل ًةصقنم نيدلل ٌةدسُمَم هِيَتلا

 طسبنم ريغ هجوب ءاطعلا لذب نم ّنسحَأ هجولا طْسَبو ءاطعلا عم

 :ًاضيأ لاقو

 داوج لكل ةدسفم هبتلاو هلخب حلصي داكي ليخبلا رش

 دالوألاو لهألا ف ٌةََسَمو همابأ ىلع ىقبت ةصيقنو

 : ربكلا ف رخآ لاقو

 () ناربّدلا ىلإ ىقرت نأ لمأت ده ناريطلا يف ضرألا نبا اي ضرألا عم

 .رمقلا ةلزنم :ناربدلا . )١(
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 '"ناطرسلاو يْدَجلا نيب لح ولو ًاقّلحم ًاموي ترصبأ ام هللاوف
 () ناثدحلا دي ىوليلا نم مهسب ةلانت نأ نم دعبلا ناكم ةاح

 ةبيصم ا عم للذتلاو ةمعنلا عم حماستلا

 .هرابدإب لذ رهدلا لابقإب رع نم :اولاق
 .رقفلا هّلذأ ىنغلا هرطبأ نم :اولاقو

 ىري ةيالو لو نمو ءاهل رّيغتي مل اهنم ربكأ هسفن ىري ةيالو يلو نَم :اولاقو

 00 . اهل رِّيغت هسفن نم ربكأ هتيالو

 .ربكت ىّوقت اذإ عيضولاو عضاوت ىّوقت اذإ فيرشلا :ناّيح نب ىبحي لاقو
 .عبش اذإ مكللاو .عاج اذإ مركلا ةلوص اورذحا :ىرسك لاقو

 :تايزلا نبا ىلإ مهجلا نب ىلع بتكو

 اكئاولغ ىَدَم نم ًاليلق ٌرصقأو اكئاطلخ ىلع ّيرَع ٍرّفعج ابأ

 اكئاجرك دغ يف يئاجر نإف ةعفر مويلا يف تيتوأ دق تنك نإف

 :يلالكلا ةرارز نب زيزعلا دبع لاقو

 (©9 لبالبلا كلت ءالضَع ىلع ٌروبص هتأل ياللا هنم تبجع دقل

 لئاضَتمل عشاخلاب هب تّلأ ٍةَبْكَتِل سيلو حرفي مل َلان اذإ

 :ءيناه نب نسحلا لاقو

 احرف تّمأ مف تشرف دقلو ًانْرَح تمأ مف تنزح دقلو

 نع هلأسي مالسلا هيلع بلاط يلأ نب لع هيخأ ىلإ بلاط يبأ نب ليقع بتكو
 ١ ههنع هلل يضر ىلع هيلإ بتكف .هلاح

 .ةيوامسلا جاربألا نم :ناطرسلاو يدجلا ()

 .راهنلاو ليللا :ناثدحلا (؟)
 .مومطاو سواسولا : لبالبلا ()



 (1) بيلص ٍنامّزلا ضع ىلع ٌديِلَج ينّنإف تنأ فيك ينلأست نإف
 ٌبيبح ءاسّي وأ شاو حرفيف ةبآك يب ىَرُت نأ لع زيزع

 عضاوتلا يف باب

 . هللا هعفر هلل عضاوت نم :٠ هيَ ىلا لاق

 عضاوتلا الإ اهيلع دّسحُي ةمعن لك :ءابكحلا تلاق
 نع عضاوت نَم لاجرلا لضفأ :٠ هيَ يبنلا ىلإ هعفر ,ناورم نب كلملا دبع لاقو

 .(ةوق نع فصنأو .ةردق نع دهزو .ةعفر

 .كفرش نم ربكأ كفرش يف كعضاوت :ىسوم نب ىسيعل كامسلا نبا لاقو

 : يشاجنلا عضاوت نم
 كلذ ٌةُيَقراطب تمظعأف :هيلع جاتلاو ضرألا ىلع ًاسلاج ًاموي يشاجنلا حبصأو

 تمعنأ اذإ : : حيسملا ىلع هللا لزنأ اوف تدجو : :لاقف ؛ همجوأ يذلا ببسلا نع هولأسو
 ًاركش تعضاوتف ٌمالغ ةليللا هذه يل دلو هنإو . هيلع اهتممتأ عضاوتف ةمعن يدبع ىلع

 . هلل

 :شيرق نم ةأرماو رمع

 . يدبعلا دوراجلا نب ىّلَعْلا ىلع هديو ةهنع هللا يضر باطخلا نب رمع جرخ

 دم كافر انك د :تلاقف .امل فقوف .ءرمع اي : :هل تلاقف شيرق نم ةأرمآ هتيقلف
 قتاف .نينمؤملا َريمأ رمع دعب نم ترص مع هَرَمُع ٍرْيَمع دعب نم ترص مث ءاريمع 2ث هدو
 نمو يسب يلع برق ديعولا فاخ نم هنإف « سانلا رومأ يف رظناو باطخلا نب اي
 .نينمؤملا ريمأ تيكبأ دقل !هللا ةمأ اي آابيإ :يلعملا لاقف .توفلا يِْشَخ توملا فاخ
 هللا عمس يتلا مكح تنب ةلْوَخ هذه ؟كحيو هذه نم يردتأ .تكسا :رمع هل لاقف

 .بلّصلا ّيوقلا :بيلصلا )١(



 .هب يدتقيو اهوق عمسي نأ ىرحأ رَّمْعَف هئامس نم اهوق
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 هبلإ سلجأس ينأ ل لإ ليخ آلإ طق لجر لإ سلج ام :داّتع وبأ لاقو

 تيأر الإ ًادحأ ىَقْلت الف كتيب نم جرخت نأ وه :لاقف عضاوتلا نع نسحلا لثسو

 ْ . كيلع َلضفلا هل

 ٌربكأ وه نم تيأر اذإ :لاقف .عضاوتلا نمّلع :هللا دبع نب ركبل لجر لاقو

 كنم رغصأ تيأر نإو ؛ ىنم ريخ وهف . حلاصلا لمعلاو مالسإلا ىلإ ينقبس : لقف كنم

 .هنم ٌرش انأف ءءيسلا لمعلاو بونذلا ىلإ هّتقبس : لقف

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو

 ٍنيطلاب نيطلا عفر فّرَشَتلا سيل اهتنيزو اينُدلاب فّرَشت نم اي

 نيكسم يز يف ِكلَم ىلإ ُرّظناف مِهَلُك ساّنلا فيرش تدرأ اذإ

 نيّدللو ايندلل حلصي كاذو هتمه سانلا يف تمّظع يذلا كاذ

 ةانألاو قفرلا

 يتوأ دقف قفرلا نم هّظح َقوُأن م و» هلع ينلا لاق
 . « ةرخآلاوايندلا ريخ ريخ نم هظح

 هنيل ىلع ءاملا نأ ىرت الأ «فنُعلاب كَرْدُي ال ام قفرلاب كردي : ءاكحلا تلاقو

 .هتالش ىلع رجحلا عطقي

طل يللا درع نبا عجشأ لاق
 ا نك ع ر

 : ةغبانلا لاقو

 احاجت قالث قفر يف نأتْساف ٌةَداعس ٌءانألاو نمي قفزرلا

 .للزلا ديرب لجعلا :اولاقو
 :لاقف ىنعملا اذه ىلغتلا ىماطقلا ذخأ

 للزلا لجعتسملا عم ُنوُكي دقو هتجاح ضعب ىنأتملا كرْدُي دق

"٠ 



 ىطبملا كردي دق

 هقيدص ىلإ هرس نونكمب لجرلا ةحارتسا

 " صيرحلا دهج قبسي دق نيحلاو هظح نم

 ” يرجُبو يِرَجُع ىلع كّتْعلطأو ,2 يروقشب كيلإ تيضفأ : : برعلا لوقت

 .(9 «رقَتْسُم ابن لكل 9 :ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 ده ها ع

 . عدوتسم رس لكل : ءابكحلا تلاقو

 .قوقعلا ٌحيرص نينذألا ةمتاكم : اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 م سا ج2 عام 05
 عيصجتا ام رم نم هتعرجو يحناوج يف ام ضعت ًارْمَع ت تثثيأو

 ةظيفح يذ ىلإ ىّوكش نم دب الو

 ّةداع يلثمل ىّوكّشلا امو و ترَكش

 يرصبلا دمج نسحلا وبأ دشنأو

 يموسرو يملاعمب ىوهلا ٠ ل

 اكش نمو تفض نيح ىّمه توكشو

 :رخآ لاقو

 .٠ # نإ 7 2 3

 ىوكشلا ىلإ تعِجَر ًاربص قطأ مل اذإ
 )١( .توملا :نيحلا

 © مَّلطت سفن ٌرارسأ تلعج اذإ

 اهئالتما دنع ْسفنلا ضيفت نكلو

 ىمومه مدر تحت اّيح تنفُدو

 ىوجنلا عم ًاسأي ليللا تحت تيذانو

 .هل ةّمهملا .بلقلاب ةقصاللا رومألا :روقشلا (؟)
 .يفخأ امو يدبأ امو ينازحأو يبويع يأ :يرجبو يرجع (*)
 .51/ ةيآلا ماعنألا ةروس (غ)

 .مراحملا نع بلل ظافحلاو ةظفاحملا نم مسا :ةظيفحلا (0)

 ل _



 '' ىورت اهف ىوْرَتل ىَّرَح دبك ىلع اكبلا نم ًاثيغ دخلا َنْحَّص ترطمأو

 ريمضلا ىلع ظحللاب لالدتسالا

 . نيعلا يف رهظ بلقلا ف ناك اف ؛ بلقلا باب نيعلا : ءاكحلا تلاق

 :مهاربإ نب نامثعل

 ء دم نب مهاربإ نب نافع نع بعصم نب سنوي نع يعمصألا نع متاح وبأ

 ش :لاق

 مل اذإ اهيف فرعأو ,تركنأ اذإ اهيف فرعأو تفرع اذإ نيعلا يف فرعأل يفإ

 اذإ امأو 7 ظَحْجَتف تركنأ اذإ امأو .' " ّصاوْخَتف تفّرع اذإ امأ ؛ركنت ملو فرعَت

 . 7 وجستف ركنت ملو فرعت مل

 :يناوغلا عيرص لاقو

 ٍرْحّسلا نم ىقخأ نم أ ةياصم اننيب ةدوملا تامالع انلعج

 (0) رزّشلا رظنلا يف َرْجَْلا اهيف فرعأو اهفرط نيل يف لصولا اهيف ٌفرعأف

 :قارولا دوم لاقو

 اهبيبَحو نيب كل اهّضيغَبف ٌدهاوش بولقلا ىلع نويعلا نإ

 © اهُبولُق نجُت اع تثّدحتو تضوافت نويعلا تظحالت اذإو

 اهُبيرُمو اهئيرب كيلع ىَّقْحَي ف ٌةتماص هاوفألاو نقطنَي

 )١( ةبهتلملا : ىّرحلا .

 .نيعلا قيض وهو صوحلا نم :صاوحتلا (؟)

 . تمظعو اهتقّدح  تجرخ يأ نيعلا تظحج نم :ظححت (؟)

 .نكست :وجست (4)

 .يفخت :نِت (7) .نيعلا ةرّخؤم فرطب رظنلا :رزشلا (0)

 نيب



 : مزاح يلأ نبا لاقو

 افص ام رمهدلا نمو يَقَك ام شيعلا نم َذخ

 افجلاّكل يدي كل -اْطصَو ٌبحُيال نم نيع

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 بوكس قوسشلل هُعْمَد ٌبوذكم بحلا يف قداص

 : ياه نب نسحلا لاقو

 يمض ّللع ىَّمْحَي ال تلك دقف ٌرجاز نيعلاب نيعلا رّيطل ينإو
 ريمضلا ىلع ريمضلاب لالدتسالا

 ,«كردص ىلع كّدي عضف يدنع كلام ةفرعم تدرأ اذإ :مكح ىلإ مكح بتك

 .كدجأ كلذك يندحت امكف

 وذ لاقو .بولفلا يزاجُت بولقلا نإف ءمكبولق هضغبت نمو مايإ :اولاقو
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 ينيفكي كاذ نم مهل يريمض يف ام مهرئامض يف امع سانلا لاسا ال

 اكبلق نم هبلق يف ام لّمتْساو هدنع اّمع ةرمل نلأسَت ال
 اكّيحب كلم زاف ًاَبْح ناك وأ ٌُهّلثم كدنع ناك ًاضغُب ناك نإ

 نظلاب ةباصإلا
 دق امب نوكي ام ٌةفرعمو . َنظلاب ٌةباصإلا :لاق ؟ لقعلا ام : صاعلا نب ورمعل ليق

 . ناك

 .يفخت :يوطت )١(



 ىلإ رظنيل ناك نإ «سابع نبا رد هلل :هنع هللا يضر بلاط يلأ نب ىلع لاقو

 .قيقر رتس نم بيغلا

 ابابسأ ٌرشلا هوجول ىرَي ىتح هبحاص ٌةوُركملا أَجْيَي اًَّلقو

 نطابلا ىلع رهاظلاب لدتسيل ناويحلا رئاس نود ناسنإلا يف لقعلا هللا بّكر امنإو

 .ليلقلاب ريثكلا مهفيو

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 هيواسَم الإ ىأر ام ىَرد ولو هتساحم الإ ىرّي ام ًالفاغ اي

 هيف اهفرط يرجي مئاهبلا لك اهّرِهاظف اينّدلا نطاب ىلإ ٌرظنآ

 فراعملا ليضفتو ةبارقلا دقت

 .هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةايلوألاو ةبارقلا رثآ نم ُلوأ :يناببشلا لاق

 .رمع نم لضفأ ىري الو . هللا هحو ءاغتبا 3 علمي رمع ناك .: :لاقو

 بّرقو آر لّصو نأ ىلع سانلا مقن ام هكياع هدم يبلا ديرط ىوآ امل لاقو
 .ًامع

 ىلع نذإلا يف هءاقدصأو هفراعم مّدقُي كَنْذآ نإ :نايفس يلأ نب ةيواعمل ليقو

 لمجلاو روقعلا بلكلا يف عفنتل ةفرعملا نإ «مكليو لاقف .مههوجوو سانلا فارشأ

 .نيدو مرك يذ بيسح لجر يف فيكف ؛2) لوعّصلا

 :لاق . كنم اهيعّدي ةناكمب )لدي اذه نإ ءريمألا هللا حلصأ : دايزل لجر لاقو

 كتذخأ كيلع هل حلا ناك نإ ,كلذ نم هعفني ام كربخأو معن
 ءًاديدش اذخأ هب

 .هنع هتيضق هيلع ناك نإو

 .رئاثلا ,هبحاص ضعي يذلا :لوكصلا )١(
 .ىهابتيو رختفي :لدي (؟)



 لطابس لدي وأّقحب لدي ًاصاخُم ىناتأ اذإ يراجل لوقأ

 لصاوب كيلإ يرش اف كيلإ يرواجُم تنأو يرّيخ لِصَي مل اذإ

 :ةرصملا ءاضق ىلو نيح يرسقلا هللا دبعل

 يباحي ناكف .ةرصبلا ءاضق يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب هللا دبع ىلو :لاق ىبتعلا

 مل اذإ قيدصلا ريخ امو :لاق .يباحت كنأ الول تنأ لجر يأ :هل ليقف .هتدوم لهأ

 .هنيد نم ةعطق هقيدصل عطقي

 هيلإ عمتجا لزع الف . ةريسلا نسحأف .هراك وهو ةرصبلا ًَءاضق ةمريش نبا يلوو

 اهنع تلزغو .هراك انأو ةيالولا هذه تيلو دقل هللاو :مهل لاقف ,هتدومو هتصاخ لهأ

 لثمت مث .اهقح فرعي ال نم هوجولا هذه لي نأ ةفاخم الإ كلذ يف يب امو :هراك انأو

 :رعاشلا لوقب
 © ٌعَرِجأ تملا ةيشخ نم يننأ الو ينَّمَش ٌدْيقلا الو يناكبأ نجّسلا اف

 عنمأ تنك يذلا وطعُي نأ تم اذإ ٌمهيلع فاخأ ًاماوقأ نإ ىلب

 .كدوهش نم كيلع ٌّدرأ ناطلسلا ةبحم :ةماعلا لوقتو

 :رعاشلا لاقو

 ادوهّشلا كنم لباقب سيلف ّصَخ كيلع ريمألا ناك اذإ

 ٌرْضو .ءايلوألا عفنل اهّيحُأ :ثالثل اههركأو ,ثالثل ةيالولا بحأ : دايز لاقو
 .ودعلا ةتامشو .لزعلا فوخو . ديربلا ةعورل اههركأو . ءايشألا صاخرتساو . ءادعألا

 .ةبيصملا يف كؤاكرش ةمعنلا يف ككراش نم َقَحَأ :ءامكحلا لوقيو

 :لاقف رعاشلا هذخأ



 نّرحلا يف كاساو ْنمل رورُّسلا دنع هّيساوت ْنأ يلاوملا وأ ّنإو
 :شخلا لزنملا يف مُهُقلُأَي ناك نم اوركّد اولّهسأ ام اذإ ماركلا نإ

 : بيبحح لاقو

 5 وا

 دي َةَدومو ىقتتت ال ًةوادع هللا حٍبَق

 ةريشعلا لضف

 عقنت ال اهب ىَل

 لجرلا نم لجرلل ٌريخ لّجرلا ةريشع :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لاق

 مهظافحو مهت دوم عم .ةريثك ًايديأ هنع اوفك ةدحاو ادي مهنع فك نإ . ةريشعلل

 كلذ يف مكيلع ولتاسو .هبسنب الإ هفرعي ال لجرلل بضغيل لجرلا نإ .مهترصنو
 مكب يل نأ ول : طول نع هاكح امف لجو زع هللا لاق ؛ىلاعت هللا باتك نم تايآ

 يدذلاوف «. ةريشع طوُلل نكي مو . ةريشعلا قعي () # ديدش نكر ىلإ يوآ وأ هو

 مث .هتريشع نم ةعنمو .هموق نم ةورث يف الإ هدعب نم ًايبن هللا ْتَعَب ام هديب يسفن
 (7 © َكانمَجَرل ِكّطْهَر الؤلو ًافيعض انيف كارتل انِإ 8 :هموق هل لاق ذإ ابيعش ركذ

 .هتريشع الإ اوباه ام هللاو ,ًافوفكم ناكو

 .كودع َردعو كّوٌدع وه :لاق ؟معلا نبا يف لوقت ام :رهججرزبل ليقو

 نيدلا

 .بّسحلا اذ صقنَي َنْيَدلا :لاق هنأ هَ يبنلا نع ةشئاع ثيدح. نم

 ءيش هدنع هل ناك نمف هب ( نير دق حبصأو .ًاضرعم ناَدآ دق هنإو الأ .جاحلا

 ىلإ هرمأ عفرف « سلفأف جاحلا قبسيف عرسي مث اهب يلاغيف لحاورلا يرتشي ناك ةنيهج نم لجر : عفيسألا (؟)
 .رمع

 .هب هل لبق الو هنم جورخلا عيطتسي ال اهف عقو وأ هتلعو نويدلا هلاب تطاحأ :هب نير ()

 ني



 .نزُح هرخآو مه هلوأ نإف .نّْيّدلاو ماي مث .هئام رغ نيب هلام مسقن ةادغلاب انتأيلف

 (هرد سانا نم ناسنإل لع اذجت مل نالّيَع سيق كوم تنك ولف
 امَرْفَتو نيدأ نأ يلابأ تسلف اهّلك ةَعاضق لوم يننكلو

 مرغ ىلع ًامْرَع ناك نكلو ًءاضق نكي مل نيدلاب نيدلا تيضق ام اذإ

 ًادبع لذي نأ هللا دارأ اذإف ءراهنلاب ذو ليللاب مَه ُنْيَدلا : يروثلا نايفس لاقو
 , هقنع يف ٌةدالق هلعج

 ممكحلا نارقل ناك :هل لاقف :ًاعتقتم الجر هنع هللا ىضر باطنخلا نب رمع ىأرو
 .نيد هيلع نكي مل مكحلا نامقل لجرلا لاقف .راهنلاب لذ ليللاب ةبير عانقلا :لوقي

 :يدنكلا عنقملا لاقو

 ادْمَح مهّبسكُت ءايشأ يف تْنَيادَت انإو يمؤق نييدلا يف يّبتاعُي
 ادجي مل تَِبب يدجَم اومَدَه نإو مهّموحل ترفو يمحل اولكأ اذإ هام

 بذكلاو تفلخلا ةيناج

 . «ناميإلا ُبناجُم ُبذكلا ,: هلل ينلا لاق
 .ةءورم باذكل سيل :ءامكحلا تلاقو

 .هقدص ْزْحِي مل بذكلاب فرع نم :اولاقو
 . «لزه الو دج يف بذكلا زوجي ال ,: هُللْيَع ينلا لاقو
 .ًاباذك نمؤملا نوكي ال :لاقو
 .قافنلا ثلث دعولا فلُخ :رمع نب هللا دبع لاقو

 : شايع يف يئاطلا بيبح لاقو
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 فلخ ُهوُشَح ًادغو رثكأ اي

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو
 - نك هي

 ىسعو اهب تيل تينفأ ةفيحص

 تمرب دق بلقلا يف ساه هل دعو

 انس ضيمو اهنم يِنّرَغ دعاوَم

 بذك َهوُشَح ًالؤق سانلا َرثكأو

 اسئي اذإ يجاّرلا ٌةحار اهتاونُع

 اسبحنا ام لوط نم هب يردّص ءاشحأ

 © اسبتُْم فَلا اهيلإ ُتْددَم تح

 ةبرضت تنك ول ًارجح تمداصف اسّجبنا امل ىموم اصعب همؤل نم

 بذك نمو لخُب نم عيِص (ّنأك
 اسفن اذو ًاحوُر هل كاذ ناكف

 هب لوقلاو انخلا عاتسا نع هزنتلا

بق «كليوو يل لاق امو - ! كليو ١ ؛يل لاقف ؛يدي نيب الجر
 رو اهل

لا نع كناسل ُهْرتُت ارك انخلا عاتسا
لئاقلا كيرش عماسلا نإف ؛ هب مالك

 ىلإ دمع هنإو ,

اج ةملك تّدَر ولو ؛كئاعو يف هغرفأف هئاعو يف ام رش
 اك اهدار َدعَسَل هيف يف ٍله

 . اهلئاق يقش

 نيدلا يف ولغلا يف باب

لا يف هسفن ىلع فرسأ نمب َرَك نب رمع دهع يف لجر يَقْوت
 يف زواجو «بونذ

ف هيلع ىلصو َرْذ نب رمعاهرضحف « هتزانج نع سانلا ىفاجتف «نايغّطلا
 يف يلذُأ ال

 هلل كهجو ©9 ترفعو , ديحوتلاب كرمُع تبحص «نالف ابأ هللا كمحري :لاق هربق

 .اياطخ يذو بنذم ٌريغ انم نمف ءاياطخ وذو بنذم اولاق نإف .دوجسلاب

 .اهؤض ًابلاط : ًاسبتقمو ناعمللا : ضيمولاو . ءوضلا :انسلا 00(

 . 117 ةيآلا ةدئاملا ةروس (؟)

 .دوجسلا ترثكأو تغّرم :ترفع ()
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 هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا َنِإ ::لاق ِهتَِي يبنلا نع ةريره يلأ ثيدح نمو
 اهّيأي © :لاقو 2) # ًاحلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لُسّرلا اهّيأي 8 :لاقف « نيلّسرملا
 دُمَي َربَغأ ثعشأ ىرُي لجرلا َرْكَذ مث "7 6 مانقزر ام تابيط نم اولك اونمآ نيذلا
 ؛ مارح هسبلمو مارح هّبرشمو مارح همعطمو بر اي بر اي :لوقي ءامسلا ىلإ هيدي
 .2«؟هل ُباجتسُي ىّنأف

 ,ةعدتبملا ةينابهّزلاب ينثعبي ملو ةحمسلا ةيفينحلاب ينثعب هللا ْنِإ :٠ هنو ينلا لاق

 .«ينم سيلف تنس نع ٍبغَر نمف ؛موصلاو راطفإلاو .مونلاو ةالصلا يتنس
 ًاضرأ ال (9 تبنملا نإف ؛قفرب هيف (9 لغؤوأف نيتم نيدلا اذه َنإ :٠ لَم لاقو

 .«ىقُبأ ًارهظ الو عطق

 عجْرَي .طسوألا طمّتلا انه ةمألا هذه ريخ : هع هلا يضر بلاط أ نب يلع كو

 ا مهب قحليو يللاغلا مهيلإ

 ا را د ناكر دل رشا ياا دم نب فلق
 رشو .اهطسوأ رومألا ٌريخو - ريصقتلاو طارفإلا نيب :نيدلا ينعي - نيتئيسلا نيب
 2,60 ةقَحْفَحلا ريسلا

 دو

 . قباسلا داوجلا تنأو , ماودلاو دصقلا : يسرافلا ناميلس لاقو

 هنم فرسأ نإو .همّصع ًاتوق هنم لكأ نإ : ماعطلا لكاك ّرملا لماع : اولاقو

 . 9 هَمَشبأ

 ام :هل لاقف ءًالجر يقل مالسلا هيلع مرم نب ىسيع نأ :ثيدحلا ضعب ينو
 0١. ةيآلا نونمؤملا ةروس )١(

 .7ا/7 ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 .هيف لوخدلا قّمعت :لغوأ (؟)
 . عطقنملا «ءتبنملا (5)

 .رهظلل هبعتأو ريسلا عفرأ :ةقحقحلا (5)
 .هظكو همختأ :ةمشبأ (1)



 .كنم ٌدبعأ وه :لاق .ىخأ :لاق ؟كيلع دوعي نمف :لاق . دّبعتأ :لاق ؟ عنصت

 اي انيأر ام :اولاق اومدق (ملف ءرفَس يف اوناك نيّيرعشألا نم َةقْفُر ّنأ اذه ريظنو

 قىتح ليللا نم ماق انلزن اذإف ءراهنلا موصي ناك ؛نالف نم لضفأ كّدعَب هللا لوسر

 .هنم لضفأ مكلك :لاق .انلك :اولاق ؟ هُلْفكيو هل ْنَهمَي ناك نمف :لاق .لحترن

 فْشَق الو ةّمللا ثيعشتب ثيعشتب وه ام هنإ :لاق ؟ ايندلا يف دهزلا ام : يرهزلل ليقو

 .ةوهشلا نع سفنلا 27 َفَلَظ هنكلو .ةئيهلا

 افقاو ةيفنحلا نب دم تيأر :لاق يئابيشلا نع قاحسإ ينأ نع مصاع نب يلع

 .رفصأ رَخ فرطُم هيلعو نوُذرب ىلع تافرعب

 ءادر يدتري ناك سابع نبا نأ ناهلس يلأ نب ناثع نع جيرُج نبا نع ّيّدَّسلا

 .فلأب

 نابوث هيلع هيَ هللا لوسر تيأر :لاق هيبأ نع رفعج نب هللا دبع نب ليعامسإ

 .ةمامعو ٌءادر :نارفعزلاب .ناغوبصم

 نع هتلأسف «ضرألا سمي داكي ينايتخسلا بويأ صيمق تيأر :رمعم لاقو

 . ةّيودعلا ةذاعَم لع ٌرمف . ًاسْنر ىرتشا نوع نبا نأ . : يعمصألا نع متاح وبأ

اقف «. نيريس نبال كلذ تركذف ؟اذه سّيلي كّلثم : :تلاقف
 اهمت نأ اهتربخأ الفأ : ل

 !اهيف ىّلِصُي .فلأب َةَّلُح ىرتشا ّيرادلا

 هل لاقف ءفوص بايث هيلعو ّيِخَبَّسلا ٌدَقْرَف هءاجف «ةرصبلا ةملس نب داّتح مدق

 هيلعو انيلإ جرخيف يهاربإ رظنن انتيأر دقل :هل لاقف !هذه كتينارصن كنع عد : دامح

 .هل تّلح دق ةّتّيلا نأ ىرن نحنو 17 ةرْفصعُم

 .اهعنمو اهّقك :سفنلا فلظ )١(
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 يف ناسارُخ يلاو ملسم نب ةبيتق ىلع عساو نب دم لخد : :لاق ينئادملا نسحلا وبأ
 : ةييتق هل لاقف !تكسف ؟هذه سابل ىلإ كوع دي ام :هل لاقف .فوص ةعردم

 وكشأف ًارقف لوقأ وأ .سفن ّيكزأف ًادّهُز لوقأ نأ هركأ : : لاق ؟ينببجُت الف كُمّلكأ

 .توكسلا الإ كباوج اف ؛يبلر

 دقل مرئارسل ًاقفو مكسابل ناك نئل هللاو : فوصلا باحصأل كامسلا نبا لاق

 يف نادعقيو فوصلا سبلي هللا دبع نب ملاسو ٌرخلا سبلي دم نب مماقلا ناكو
 .اذه ىلع اذ الو اذه ىلع اذه ركني الف ؛ةنيدملا دجسم

 هفّلغت ةيراجو ةفعاضُم اياشح ىلع ًادعاق هدجوف ردكنملا نب دم ىلع لجر لخدو
 - نّيرَتلا ديري هيف كتدجو ءيش نع كلأسأ تئج !هللا كمحر :لاقف ؛ 2" ةيلاغلاب
 .سانلا تكردأ اذه ىلع :لاق

 ال ءاذه اي: :هل لاق غرف ايلف .مامإلا مهب لاطأف موق دجسم يف شمعألا ىلصو

 اهناو : مامإلا لاق .فيعضلاو ريبكلاو ةحاحلا وذ كفلخ نوكي هنإف ؛ كتالص لطت

 ول مهنإ . كيلإ نيعشاخلا لوسر انأ : : شمعألا هل لاقف .نيعشاخلا لع الإ ةريمكل

 .كنم اذه ىلإ نوجاتحي

 :مصاع يف يلعو دايز نب عيبرلا

 لك هيلع ضقتنت تناكف «هنيبج يف ©" ةباشن دايز نب عيبرلا تباصأ :لاق يبتعلا
 :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي كّدجت فيك : :لاقف « ًادئاع بلاط يلأ ن ب يلع هاتأف . . ماع
 ةميق امو :لاق . هباهذ تينمتل يرصب باهذب الإ يب ام ْبَهْدَي ال ناك ول يندجأ

 ىلع هللا كيطعُي .مَّرَج ال :لاق .اهب هئيدف ايندلا يل تناك ول :لاق ؟كدنع كرصب

 .بيطلا :ةيلاغلا )١(

 .لبنلا وهو . باشنلا ةدحاو : ةباشنلا 0(
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 ملألا ردق ىلع يطعُي هللا نإ .هللا ليبس يف اهتقفنأل كل تناك ول ءايندلا ردق

 . ريثك فيعضت دعب هدنعو « ةبيصملاو

 ؟هلامو :لاق . دايز نب مصاع كيلإ وكشأل ينإ «نينمؤملا ريمأ اي: عيبرلا هل لاقو

صاع يلع : : لاق . .هدلو نزحأو ءهلهأ َمغو «ءاللا كرتو « ءابّعلا سبل : لاق
 ماتأ ملف . 

و تاذللا كل حابأ هللا ىرتأ !مصاع اي كليو : :لاقو .ههجو يف سّنع
 كلنم هركي وه

 ٍنيرحَبلا جم :لوقي هتعمس ام وأ .كلذ نم هللا ىلع ُنَّوهأ تنأ ؟اهنم كذْخأ

 اهنم خ رخي# : لاق ىتح 14 نايذبي ال َعَيْرَب اهني .نايقتلي
 ْولْؤكْلا

 دقو «لاقملاب اهلاذتبا نم لإ ٌبحأ لاعفلاب هللا معن لاذتُب ال هللاتو . "”4ٌناجّركاو

 يتلا هللآ ةنيز ْمَّرَح نَم لق :هلوقو "74 ثّدَحف كبر ةمعنب اًمأو# :لوقي هّتعمس

 . #17 قررا نم تابّيَّطلاو هدابعل َجّرْخأ

 لكأو نشنخلا سبل ىلع نينمؤملا ريمأ اي تنأ ترصتقا مالعف :مصاع لاق

 ؟ 0 فشلا
 9 َمْشَي الئل « ماوعلاب مهسفنأ اورّدقي نأ لدعلا ةمئأ ىلع ضرتفا هللا نإ :لاق

 . هرقف ريقفلاب

 . ءابعلا كرتو الملا سبل ىتح جرخ 7 : لاق

 :هجوز هتكش دقو ورمع نبا هللا دبعو هَل يبلا

تعمس ٌتنكو «بيعش نب ورمع عمس نم يننالح : :لاق يملا بطاح نب دمع
 انأ ه

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ينئدسح : :لاق .ًاعيج ينبأو
 نع

أ: :لاق" ءدوعسم نب هللا دبع نع هدج
 هللا ل وسر ىت

 «صاشصععلا نبا ورّسشسَع نب هللا دبع مأ مو ي تاذ هلل

 )١( ةيآلا نمحرلا ةروس 5١.

 . 3 ةيآلا نمحرلا ةروس ()

 1١. ةيآلا ىحّضلا ةروس )00

 .7:5 ةيآلا فارعألا ةروس (:(

 .رمتلا أدرأ وأ سبايلا زبخلا :ىفشحلا (0)

 .مظعيو حبقي :عنشي (1)



 :تلاق ؟هللا دبع مأ اي تنأ فيك :لاقف « هِي هللا لوسرب فطْلت هتأرما تناكو

 ؟كلذ فيك .اهل لاق !ايندلا نم ىّلخت دق لجر ورمع نب هللا ٌدبعو نوكأ فيك

 . مهّقح هلهأ ىلإ يَدؤي الو محللا مّعطي الو ءرطفي الو ,ماني الف مونلا مّرح :تلاق

 هيسبحاف عجر اذإف :لاق .ةعاسلا عجْرَي نأ كشوُيو ٍجَرَح :تلاق ؟وه نيأف :لاق

 ةعجّرلا يف ِهََْع هللا لوسر كشوأو هللا دبع ءاجو « هَ هللا لوسر جرخف .ّللع

 اي كاذ امو :لاق . مانت ال كنأ كنع ينغلب يذلا اذه ام ,ورمع نب هللا دبع اي لاقف

 عزفلا نم نمألا كلذب تدرأ :لاق .رطفت الو مانت ال كنأ ينغلب :لاق ؟هللا لوسر

 يف هنم ٌريخ وه ام كلذب تدرأ :لاق .محللا معطت ال كنأ ينغلبو :لاق .ربكألا

 نه ءاسن كلذب تدرأ :لاق .مهّقح كلهأ ىلإ يّدؤت ال كنأ ينغلبو :لاق ؟ةنجلا

 ةوسأ هللا لوسر يف كل نإ ءورمع نب هللا دبع اي : ميكي هللا لوسر لاقف .نهنم ٌريخ

 دبع اي .مهقوقح هلهأ ىلإ يدؤيو .محللا لكأيو ءرطفُيو ٌموصي هللا لوسرف ؛ ةنسح
 .اقح كيلع كلهأل نإو .ًاقح كيلع كندبل نإو .ًاقح كيلع هلل نإ , ورمع نب هللا
 :لاق .ال :لاق ؟ًاموي رطفأو مايأ ةسمخ ؟ موصأ نأ ينرمأت ام .هللا لوسر اي :لاقف

 :لاق .ال :لاق ؟ ًاموي رطفأو ةثالث موصأف :لاق .ال :لاق ؟ًاموي رطفأو ةعبرأ موصأف

 ؟ ًامويف :لاق .ال :لاق ؟ًاموي رطفأو نيمويف

 ةلاثح يف تيقب اذإ كب فيك ؛ ورمع نب هللا دبع اي . دواد يخأ مايص كلذ :لاق
 .هعباصأ نيب فلاخو ؟اذكه اوناكف مهقيثاومو مهدوهع 27 تَجرَم دق سانلا نم

 ةصاخب لمعتو ءركنت ام عّدَّتو ُفرعت ام ذخأت :لاق ؟ هللا لوسر اي هب ينرمأت اف :لاق

 هدي عضو ىتح هب يشمب لعجو هديب ذخأ مث :لاق . مهرمأ ماوعو سانلا عدتو . كسفن

 . كانأ عطأ :هل لاقو ءهيبأ دي يف

 .لتاقف ٌُرْخا .هللا دبع اي :صاعلا نب ورمع هوبأ هل لاق نيّمِص موي ناك ملف

 تعمس ام هلم هللا لوسر نم تعمس دقو لتاقأف جرخأ نأ ينرمأتأ ,هاتبأ اي :لاقف

 .تدسف :تجرم 000(



 كديب ّذخأ نأ كل لاق ام رخآ نكي ملأ هللا كدشنأ :لاق ؟دهع ام ّيلإ دهعو

 جرختلف كيلع مزعأ ينإف :لاق .ىلب مهللا :لاق ؟كابأ عطأ :لاقو يدي يف اهعضوف
 .نيفيسب ًادلقتم لتاقف جرخف :لاق «لتاقتف

 ردقلا يف لوقلا

 :ردكنملا نب دمحل

 هللا نإ لوقت يذلا تنأ :هل اولاقف ءردكنملا نب دم ردقلا لهأ نم موق ىتأ

 كحلصأ :هل اولاقف «مهبجُي ملو مهنع ههجو فرصف ؟ مهيلع َرَدَق ام ىلع قلخلا بدعي

 , كتبوقعب انذرت ال مهللا :لاقف ؛ كئاعد ةكرب نم انِلْخُت الف انبيجت ال تنك نإ !هللا

 «لّبقت انلامعأ ليلق ءكاضر نع انريصقتب انذخاؤت الو «كتليح يف انب ٌركمت الو
 يلو ,كدعَب ءيش نوكي الو ,كلبق يش نكي مل ذلا هللا تنأ رِفْعَت اناياطخ ّيظعو

 ءاسأ نم الو ءكنْوَع نع ىنغتسا نّسحأ نَم ال ,ءاشت نم ىدهلاب عفرت « ءايشألا

 انل فيكف ؛كيلإ الإ أجلم ال ,كتردقو كتموكح نع ءىش دبتسا الو ءكَِلَغ

 ال ظيفح ؟كدنع الإ تسيلو ةمحرلاب انل فيكو ؟كيدي يف الإ تسيلو ةرفغملاب

 تنأ الولو « كيلإ انيدتها كبو ,كانفَرَع كب ؛ تومي ال يح ءىَلْبَي ال دقو « ىسنَي

 .رصق امو ربخأ هللاو دق :موقلا لاقف

 «ءالتبالل قلخلا قلخ هللا ْنِإ :لاقف , يرصبلا نسحلا سلجم يف ُردقلا ركُذ :لاقو

 مهَرَدقأ ام ىلع رداقلا وهو ,كلملا نم مهلمهي مل «ةبّلَغب هوصعي ملو «هاركإب هوعيطُي م

 لب .27 مهل أطّبثم نكي مل هللا ةعاطب ٌدابعلا رمتأي نإف ,هايإ مِهَكَّلَم امل كلاملاو ,هيلع
 هللا ناك هللا ةيصعّمب اورمتأي نإو ؛مهاوقت ىلإ ىوقتو ,مهاده ىلإ ىدُم مهديزي
 .راذنإو راذعإ دعب نمف ةيصعملا نيبو مهنيب ىَّلَح نإو ءءاش نإ مهفرص ىلع ًارداق

 .مهتمزع نم اللقم :ًاطّبثم )١(



 :ةعيبرو ناليغ

 ىتح اهغاص دق ةملكب مِدَق ناليغ نأ ةرمض وبأ انثدح :لاق ىسوم نب ناورم

 : ةعيبر هل لاقف ؟ ىصعُي نأ بحأ هللا نأ معزت يذلا تنأ : :هل لاقف .ةعيبر ىلع فقو

 .ًارجَح هّمّقلأ اغأكف ؟ ًاهرك ىّصعَي هللا نأ معزت يذلا تنأ

 هنإ :هل ليق .نموقأل ءاج نإ :لاقف . كيتأي نأ بحُي ةداتق اذه : سوواطل ليق
 29 6 ىنتيوغأ امب بر# :لاق .هنم هقفأ سيلبإ :لاق .هيقف

 ” نْيّشح نيب ةسانك تيأر .معن :لاق ؟ةداتق تيأر :ىبعشلل ليقو

 .ةئيشملاو نّذإلاو ةملكلاو باتكلاو ماعلا وه رّدقلا
 : لاق ؟نالغ ينب ىلع نالف ينب لضف ام :هل تلقف ًايبارعأ تلأس : يعمصألا لاق

 .ردقلا قعي . باتكلا

 باتك يف لك » :لاقو . "' «رّدقب ةانَقَلَح ٍءيش لك َّنِإ 8 : لجو زع هللا لاقو
 ؛لاقو ,ردقلا ينعي .2* © نيلَسْرملا اندابعل انئملك تَقَبَس دقلو ) : لاقو . 7 # نيبُم
 ' 29 # ًامازل ناكل كتر نم تَقَبَس ةَملك الؤلو#

 : ديبلو ىشعألا يف ينشخلل

 بهذ ةيلهاجلا لوحف نم نارعاش :مالسلا دبع نب دمح هللا دبع وبأ ينشْملا لاق
 بهذم بهذ يذلاف «ةّيرْبَلا بهذم ِبَهَذ رخآلاو ةّيِلدَعلا بهذم هتيب يف امهدحأ
 :لوقي ثيح ركب ىشعأف ةيلدعلا

 .مو ةيآلا رجحلا ةروس )١(

 .ةجاجلا ءاضق عضوم :شحلا (؟)
 . 19 ةيآلا رمقلا ةروس (؟)

 .5 ةيآلا دوه ةروس (8)
 .اا/١ ةيآلا تافاصلا ةروس (6)
 .,١؟9 ةيآلا هط ةروس ()



 الجرلا ةّمالا ىّلوو لذَع -علابو ءافولاب هللا ّرئأتسا

 : لوقي ثيح ةعسر نب ديبلف ةيربج لا بهذم بهذ يذلاو

 لججَعو ثيَر هللا نذإبو لقت ٌرِيَخ انير ىوقت نإ

 لضأ ءاش نّمو لابلا معان 2ىدتهآ رِيخلا لبس هادّه نَم

 :ةيواعم نب سايإل

 ٍلقعب يرّلقلا تملكو , يلقع ضعبب اهّلك قّرفلا تملك :ةيواعم نب سايإ لاقو

 هلك رمألا نإف :تلق .معن :لاق ؟كنم مظ كل سيل اف كّلوخُد :هل تلقف ذلك

 ش . هلل

 كاد ءاش ْوَلْف ٌةَعلابلا ٌةَّجَحلا هللف لق # :ردقلا يف لجو زع هللا لوق نمو

 لب ْمُكَمالْسِإ ىلع اوُنُمَت ال ْلُق اوملممأ نأ كيلع َنوُنُمَي 8 :لاقو . (0) نيعَمج

 . "7 ©نيقداص ْمُتنك نإ ناهإلل ْمادَه نأ مكيلع 0 هللا

 مهناوخإل اولاق َنيِذَّلا» :ةيرّدقلا يف يآ هين ىلع هللا لزنأ :لاق باهش نبا

 "" 4 نيقداص منك نإ : توملا مُكسِفْنَأ نع اوكرْذاف لق اولتق ام انوعاطأ ول اوُدَعَقو

 . "" « مهعجاضم ىلإ لتقلا هيلع بك نيذلا ربل ْمكتويُب يف منك ول ْلُق :لاقو

م َمِلَع هللا نوكي نأ ةيردقلا ركنُي ام : نيريس نب دم لاقو
 هبتكف الع هقّلخ ن

 !كحيو : 'لاق ؟رذقلا يف لوقت ام م و حل بلس فأ نب يلعل لجر لاقو

 م سيل هل لجرل أرف «دعقأو وقأ اهب ينأشنأ يتلا ىلوألا ةئيشملاب سيلأ :هل لجرلا لاقف . ةاك ناك دقو

 )١( ةيآلا ماعنألا ةروس ١49.

 )١( ةبآلا تارجحلا ةروس /ا١.

 ١014. ةيآلا نارمع لآ ةروس (4) ردو ةيآلا نارمع لآ ةروس ()

"١4 



 :نإف ءثالث نع كلأسأ يفإ امأ ةئيشملا يف دعب كنإ :ىلع هل لاق ؟طسبأو ضبقأو

 مهقانعأ موقلا ّدمف . تنأ تنأف .معن : تلق نإو ؛ تْرْفَك ءال : نهنم ةدحاو يف تلق

 ؟ ءاش انك وأ تئش امك هللا كقّلخأ ,كنع ينربخأ : ىلع هل لاقف ؛لوقي ام اوعمسيل
 مويف لاق . ءاش امل لب : لاق ؟ ءاش امل وأ تتش امل هللا كقلخف :لاق . ءاش امك لب :لاق

 .كل ةئيشم الف مق :لاق .ءءاش امب لب :لاق ؟ءاش امب وأ تقش امب هيتأت ةمايقلا

 : يعازوألاو ناليغو ماشه

 ناليغ ىلع ركنأ دق هللا دبع نب ماشه ناك : يبلكلا ب بئاسلا دم نب ماشه لاق

 نم هب هدّعوت ام ضعب يف.هل لاقو . مدقتلا دشأ كلذ يف هيلإ مّدقتو .ردقلا يف ماكتلا

 يف كيلع ّجتحا ذإ زيزعلا دبع نب رمع ةوعد كب لزنت ىتح يهتنت كبسحأ ام : مالكلا
 قلت ل كنأ تمعزف 7 4هللا ءاشَي نأ الإ َنوُؤاشَت امو : لجو زع هللا لوقب ةئيشملا
 .هقنع برضاو «هتاسلو هلجرو هدي عطقاف ًايذاك ناك نإ مهللا :رمع لاقف .الاب اهل

 هنيحل «ناليَغ هل لاقف .هعفن نم ُبَرقأ كيلإ هّريض ام كنع عدو .كل ىلْوُأ هتناف

 يتجُح هتذخأ نإف لع ٌجتحيو ينملكُي نَم نينمؤملا ريمأ اي لإ ثعبآ :هتوقشو
 ةفالخلاب كمركأ يذلاب كتلأسف هّتجح ىنتذخأ نإو .ّيلِإ كل ليبس الف ينع تكسمأ
 هل ىكحف يعازوألا ىلإ ثعبف . ًاماشه هلوق ظاغف .ّللع رمع هب اعد ام يف َتْدَقَن الإ

 سمخ نع كلأسأ :هل لاقف يعازوألا هيلإ تفتلاف ؛هيلع ناليغ َدَر امو ناليغل لاق ام
 ام ىلع ناعأ هللا نأ تملع له :يعازوألا لاق .ثالث نع ؛ناليغ لاقف ؟ ثالث وأ
 ام ىلع ىضَق هللا نأ تملع لهف : :لاق .هدنع تّمّظعو تملع ام : ناليغ لاق ؟ مّرَح

 نود لاح هللا نأ تملع لهف :لاق .ماع نم اذهب يلام , مظعأ هذه :ناليغ لاق ؟ ىهن

 نم باترم اذه :يعازوألا لاق .تملع ام ؟رَّمُأ ام نود لاح :ناليغ لاق ؟رَمَأ ام

 سانلا 9 هّشَوَتحاف .ةسانُكلا يف هب ىقلأ مث ,هلجرو هدي عطقب ماشه رمأف . غيزلا لهأ

 هيلع ركنُي ام ًاريثك ناك ّلجر لبقأ مث .هتمقن نم هب هللا لزنأ ام مظع نم نوبجعي

 1 .". ةيآلا ناسنإلا ةروس )١( ش

 .مهطسو هولعج يأ :سانلا هشوتحا (؟)



 .رمع ءاعذ ركذا ,ناليغ اي :لاقف .هيلإ لصو ىتح سانلا للختف ءردقلا يف ملكتملا

 .هنإف قباس ءاضقب وأ رمع ءاعد يب لزن يذلا ناك نإ , ماشه ًاذإ حلفأ :ناليغ لاقف

 .هقنُع برضو هناسل عطقب رمأف .ًاماشه هتملك تغّلبف هب رمأ ايف ماشه ىلع جرَح ال

 ءرسفف ورمع ابأ اي تلق دق هل لاقو يعازوألا ىلإ ماشه تفتلا مث .رمع ةوعد مال

 . اهلكأب هيلع ىضَقو ,ةرجشلا لكأ نع مدآ ىهن :هنع ىهّن ام ىلع ىضَق ؛معن :لاقف

 ام ىلع ناعأو .كلذ نيبو هنيب لاحو مدآل دوجسلاب سيلبإ رمأ ءرمأ ام نود لاحو

 .اهلكأ ىلع رطضملا ناعأو ةتيملا مّرح .مّرح

 :ةداتقو ةبورع يبأ نبا

 تلأس امل :لاق ةبورع يلأ نب ديعس نع ةيريوُج نع رماع نب ديعس نع َيئايرلا

 .برعلا يأر لب :تلقف ؟مجعلا يأر مأ ديرت برعلا َيأَر :لاق ردقلا نع ةداتق

 :دشنأو ءردقلا تبني وهو الإ برعلا نم ٌدحأ نكي مل هنإف :لاق

 ()اًروطسم الخ دق ًاباتك ّآلإ ةفونت لك َلْوه يِعْطَق ناك ام

 الو اهءوض فرعي .سمشلا نيع يف رظانلاك هللا ردق يف رظانلا :ّيلارعأ لاقو

 . اهدودح ىلع متخي

 :ريهز نب بعك :لاقو
 ٌردقلا هل ةوبخم وهو ىتفلا ْيثس ينّبجعأل ٍءيش نم ُبجعأ تنك ول

 رشتنم مهلاو ٌةدحاو سفنلاف اهكردُي سيل رومأل قتفلا ىعسي

 ٌرثألا يهتني ىتح نّيعلا يهتنت ال لمأ هل ٌدودمم شاع ام كرملاو

 :رخآ لاقو

 رَذ وأ ثداوحلا يف ٌّدجب ْضَبتاف هلقع نم ىتفلاب ضهنأ ٌدجلاو

 ردقت مل اذإ اهّدعبأو ٌرَدَق اهقوسي نيح ةايشألا برقأ ام

 .ناسنإ الو اهيف ءام ال يتلا ةعساولا ضرألا :ةفونتلا )١(

 قيل



 :يردقو ٌَنلَِع ينلا نيب

 الجر نأ بيبح ينأ نب ديزي نع لالب نب سنوي اح : : لاق .ريصقلا ن نمر دبع

 . .راظأ

 باطخلا نب رمع نع «ءةريره يبأ ىلإ هعفري . يرقملا نمحرلا دبع وبأ ينثدحو

 . «مهوحتافُت الو رّدقلا لهأ اوسلاجت ال ,: ِهَيَم هللا لوسر نع هنع هللا يضر

 ناك الإ طق َهّرُيُن دعب ٌرْفك ناك ام :لاق .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نمو

 .ردقلاب بيذكتلا هحاتفم

 :نومأملا يدي نيب سرشأ ن نباو ةيهاتعلا وبأ

 لامب هل رمأف .قارعلا مدق امل نومأملا ىلع ةيهاتعلا وبأ لخد :لاق سرشأ نب ةمامت
 تنأ :نومأملا هل لاقف . ةّيردقلا نم لهجأ سانلا يف ام : ًاموي هل لاقف ,هثداحُي لعجو

 نم نيبو عمجأ ,نينمؤملا ريمأ اي : :هل لاق . اهريغ ىلإ اهاطختت الف ءرَّصْبَأ كتعانصب
 ال كّباحصأو كنأ معزي اذه :يل لاقف « هيلع تلخدف ءيلإ لسرأف . .مهنم تئش
 كّرح نم : :لاقو هّدي ةيهاتعلا وبأ كّرحف .هل ادب اع لأسيلف : تلق .مكدنع َةَجَح
 اي كلصأ تضقن :هل تلق . ينمتش .نينمؤملا ريمأ اي : :لاقف ! هّمَأ كان نم : تلق ؟هذه
 نم : :لوقت مث كدي كرحت !لهاج اي : :هل تلقف .نومأملا كحضف !هّمَأ رظَب صام
 .يلوق وهف اهل كِّرحملا تنأ تنك نإو ؛كمتشأ ملف اهكرح هللا ناك نإف ؟ اهكّرح
 .ةلأسملا يف ةدايز كدنع :نومأملا هل لاق

 ءاضقلاب َسوُمَم هلك ملاعلا ّنأ ملعا : ديحوتلا نم عساتلا نفلا يف يدنكلا لاق
 ةينب يف ُنَقنأو .مكحأو حلصأ وه امم لولعم لكل مق ام - ٠ ءاضقلاب ينَعَأ  ردقلاو
 ريغ راتخملا ناك اللف .ةردقلا ماعب ًاراتخمو ًارطضم عدبأو قلخ هؤانث لج هنأل . لكلا
 امم ًاريثك راتخآل هّرايتخاو قلطأ ول ناك .لكلا عدبل ةمكحلا مامت نأل ؛ةمكحلا مات
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 حئاوس هضعب رّيصف اكحُم ًاريدقت لكلل ًةينب هؤانث لج ٌردقف .لكلا ٌداسف هيف

 ؛ لكلا ةينب يف مكحأو حلصأ وه امب روهقم ريغ هتئيشمو هتدارإب راتخي ,27 ضعبل

 ٠ «عدبأ ام م عيمج هؤانث لج َساس رّدقلاو ءاضقلابف .ردقلا وه حناوسلا هذه ريدقتف

 لولعم لك نأ حضتاف . . صقن الو للز اهلخدي ال يتلا ةنَقتْلا ةمكحملا ةسايسلا هذهف

 هضعب و رارطضآب كلذ ضعب ّنأو ءاهنع جراخ ال لاوحألا نم هّير هل مسق اهف

 .لّعف هنم هركلاب ال هتدارإبو ءراتخا هردق حئناوس نع راتخملا نأو «رايتخآب

 هيف رثكو «نونظلا هيف تسمصتخا ماع كاذ :لاقف ردقلا نع َيلارعأ لكس

 .هملع نم قبس ام ىلإ همكح نم لكشأ ام َدرن نأ انيلع بجاولاو « نوفلتخملا

 مست ال كلام :يموجملل يرّدقلا لاقف ءرفس يف يردقو يسوجب بحطصاو

 . كعَدَي ال ناطيشلا نأ الإ ,نذأ دق هللا نإ :لاق . ناك كلذ يف هللا نذأ نإ :لاق

 .اهاوقأ عم انأف :لاق

 مكتت نأ عطس ال كلو قف لاو ؛ ماشه لاق ؟ هيلع يي ع

 :نيكسم نباو ديبع نب رمع

كلثمو يلثم نإ :هل لاقف .ىنمب نيكسم نب ثراحلا عم ديبُع نب ورمع عمتجا
 ال 

دئاف ريغ نم ناقرتفيف عضوملا اذه لثم يف ناعمتحي
 اناف تكش تئش نإو «لقف تئش تئش نإف ؛ة

 :لاق .ال : : لاق ؟ لجو زع هللا نم رذعلل َلَبْقأ ًادحأ ماعت له : لاق . لق : هل لاق . لوقأ

 ؟هيلع ردقي ال هنأ تنأ ملعت ايف «ردقأ الو لاق نم رذُع نم َنَيِبَأ آ ًارذغ ماعت لهف

ذُع نم نبأ ال نم رذُع ءهنم رذعلل لبقأ ال نم ؟لبقَي ال ملف :لاق
 ععقناف ؟هر

 . ًائيش دري مف نيكسم نب ثراحلا

 .صرفلا :حئاوسلا )١(



 ءاوهألا لهأو نيدحلملا ىلع نومأملا در

 مدن له : اهيلع ديزأ ال نيفرح نع كلأسأ :هدنع ملكت يذلا يونّشلل نومأملا لاق
 ' لب :لاق ؟ ناسحإ مأ ةءاسإ ةءاسإلا ىلع مدنلاف : لاق . ىلب : لاق ؟ هتءاسإ ىلع طقءيسم

 :لاق . ءاسأ يذلا وه لب :لاق ؟هّريغ وه مأ ءاسأ يذلا وه مدن يذلاف :لاق .ناسحإ

 . ءاسأ يذلا ٌريغ َّمِدَن يذلا :لوقأ ينإف :لاق ّرثلا بحاص وه ريخلا بحاص ىرأف

 .تكسف .هريغ نم ناك ءيش ىلع مأ هنم ناك ءيش ىلع مدنف :لاق

 ال ًاقلخ قلخي نأ اههدحأ عيطتسي له .نينثاب كلوق نع ينربخأ :ًاضيأ هل لاقو
 ريخ ءيش لك قلخُي دحاو ؟نينثاب عنصت اف :لاق .معن :لاق ؟هبحاصب هيف نيعتسي
 .حصأو كل

 دتراف قارعلا ىلإ هعم هّلمحو هيدي ىلع ماسأ يذلا يناسارخلا دترملل نومأملا لاقو
 نأل هللاوف ؟اننيد نم ًاسنآ هب تنك امم كشحوأ يذلا ام :ينربخأ .مالسإلا نع
 «ًارفاك تنك نأ دعب ًالسُم ترص دقو .قحب كّلتقأ نأ نم لإ ٌبحأ قحب كييحتسأ

 عهب تيوادت كئادل ءاود اندنع تدجو نإف .ًالسُم ترص نأ دعب ًارفاك تدع م

 يف رصقت ملو كسفن يف رذٌعلا تْيلْبَأ دق تنك ,ءاودلا كيلع ابنو ءافشلا كأطخأ نإو

 راصبتسالا ىلإ كسفن يف تنأ عجرتو ؛ ةعيرشلا يف كانلتق كانلتق نإف ؛ اهل داهتجالا

 نم تيأر ام مكنم َشَحْوُأ : دترملا لاق . مزحلا باب نم لوخدلا يف طَّرَفَت ملو نيقيلاو
 ,ناذألا يف انفالتخاك اهدحأ :نافالتخا انل :نومأملا لاق .مكنيد يف فالتخالا

 ,تاءارقلا هوجوو «ةالصلا نم ميلستلاو , دهشتلاو نيديعلا ةالصو «زئانجلا يف ريبكتلاو

 ريبخت وه امنإو «فالتخاب سيل اذهو ؛كلذ هبشأ امو ءايتُقلا هوجو فالتخاو
 .مثأي مل عّير نمو أي ل ىتثم ماقأو ىتثم نذأ نمف ؛ةّنّْسلا نم فيفختو ةعسؤتو
 ثيدحلا ليؤأتو .هللا باتك نم ةيآلا ليوأت يف انفالتخأ وحنك رخآلا فالتخالاو

 امنإ ناك نإف ؛ربخلا نّيع ىلع انقافتآو ,ليزنتلا لصأ ىلع انعاتجا عم ءانيبن نع

 امك هليوأت ىلع ًاقَفَتُم ليجنإلاو ةاروتلا عيمجب ظفللا نوكي نأ يغبنيف اذه كشحوأ

 انيرخرا
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 نم ءيش يف فالتخا ىراصنلاو دوهيلا نيب نوكي الو ,هليزنت ىلع ًاَمَمَتُم نوكي

 فلتخُي ال هلسرو هئايبنأ مالك لعجيو .ةرسفُم هّبتك لِْنُي نأ هللا ءاش ولو تاليوأتلا

 الإ .ةيافكلا ىلع انيلإ عقو ايندلاو نيدلا رومأ نم ًائيش دجن مل انكلو ٍ؛َلعَفل هليوأت يف

 نحملاو ىولبلا تطقسل كلذك رمألا ناك ولو ءرظنلاو ليصحتلاو ثحبلا لوط عم

 سيلو «ملاعلا نم نم لهاجلا الو ,زجاعلا نم ٌمزاحلا فرع الو ,نّيابتلاو لضافتلا بهذو

 نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : دترملا لاق .ايندلا تينُب اذه ىلع

 ..نينمؤملا ريمأ كنأو .قداص ًادمح نأو هللا دبع حيسملا

 :ىسوم نبا يلع نيبو هنيب

 نم لع ةبارقب :لاق .رمألا اذه نوعّدت مب : اضرلا ىسوم نب يلعل نومأملا لاقو

 ةبارقلا الإ انه اه نكي مل نإ :نومأملا هل لاقف .هنم ةمطاف ةبارقبو هِي هللا لوسر

 لثم يف نم دأ يلع نم هيلإ برقأ ناك نم ءهتيب لهأ نب هم هللا لوسر فّلخ دقف

 نسحلل ةمطاف دعب قحلا نإف , مللي هللا لوسر نم ةمطاف ةبارقب ناك نإو « 27 هددْمُق

 نإف كلذك رمألا ناك اذإف َناَنَح اهو قح رمألا اذه يف لعل سيلو .نيسُحلاو

 .هل بجي ال ام ىلع ىلوتساو ,ناحيحص اههو اههَّقح امَّزتبا دق ايلع

 . ءيشب ىسوم نب للع هباجأ [ف

 :ديبع نبا ىلإ لصاو نم

 : ديبع نب ورمع ىلإ لاّرغلا ءاطع نب لصاو بتك

 نكي امههمو .هللا ديب ةبقاعملا ليجعتو هللا ديب دبعلا ةمعن بالتسا نإف . دعب امأ

 ام تفرع دقو .هبلقو ءرملا نيب لوحي يذلا لادجلل ةرواجملاو . ماثآلا لامكتسابف كلذ

 هللا همحر نسحلا يلأ نب نسا ينارهظ نيب نحنو كيلإ بسْنُيو كيلع هب ّنَعْطُي ناك

 انناوخإ و ءانباحصأ عيمج نم ُةتفرع دق نمو نحن ,كبَهْذم حبق عاشبتمال

 .ةعامج : ه1 (؟( . بسنلا برق :ددعقلا 00(



 ©) عئابطلا تَمْدَأ ام « ,ةظّفحو ءايعوأو َةَّمُل مككلت هللف ؛ نسحلا نع نيعاولا نيلماحلا
 :ميباهش ىضم نمي هللاو اًوِدَتْقا ,ةنسلألا قّدصأو دهُزلا نيِبأو . سلاجملا َنرَْأو
 كاع هللا لوسر دجسم يف ٍسمأ مهدهعو نسحلاب هللاو يدهع ؟ مهيدبب اوذخأو
 ىلع فسأف « , علطملا لوهو توملا ركذ ذِإ انثدح ثيدح ٌرخآو ,ةحئجألا يقرشب
 حسيب لإ رظنأ يكف يكب ارتعم ةرسيو ةني هللاو تفنلا م «هبذب فرتعاو خا
 تذخأو .يتلحار ؟" 'نيضو تددش دق يلإ مهللا : لاق مث «هنيبج نع قرعلا ضفرم
 نم ىلإ نوُبسْنَي اب ينذخاؤت الف .'"' رفغعلا شرفو ربقلا لحم ىلإ يرفس ةَبْهَأ يف
 دف ام كليرأت مكحع نم ترسفو ؛كلوسر نع يننلب ام تفل دق ينإ مهل ٠ . يدعب
 ىلإ كل ةياكش !ًارمع فئاخ ينإو الأ !ًارمع فئاخ ينإو الأ ؛كيبن ثيدح هقدص
 ,كسفن ُهَتلَّمَح ام ٌريبك ينغلب دقو ؛هيلإ انيرقأ ةفيذح يبأ ني نع تنأو ءارهج هبد
 هنأ امو ,كبتك يف ترظن مث ؛ليوأتلا ةرابعو ,ليزنتلا ريسفت ةت نم .كقنع ُهَتْدَّلَقو
 قيقحتلاب كيلع نسحلا ٌةياكش تّلدف .ينابملا قيرفتو , يناعملا صيقنت نم كتياور انيلإ
 ,كلوح نَم ٌريبدت يخأ يأ كررغي الف ؛تلّمحت ام ميظعو .تعدتبا ام روهظب
 ءاليُخلا يضمت هللاو ًادغ .كل ًالالجإ كنع مهّتيعأ مهضفخو ؛ '' كلوط مهميظعتو
 الإ ,كيلع ييلجّتو ,كيلإ يباتك نكي ملو . ىعست : امب سفن لك ىَرَجَتو رخافتلاو
 قطنآو عومسملا ٌّدأف .هانثدح ثيدح ٌرْخآ وهو هللا همحر نسحلا ثيدحب كّرك ذيل
 . دقأ نأكف  ًالجو هللا نم نك و  اههجو ريغ ىلع ثيداحألا كّليوأت عدو « ضورفملاب

 لهجلاو قمح لا مذ ف ءاج ام

 ىلع لواطتيو :هتود وه نم ىلع يدتعيو .هطلاخ نم ملغب لهاجلا يم ينل لك
 ٌةنتف تضَرع نإو .اهنع ضرعأ ةعرك ىأر نإو زييمت ريغب ملكتيو .هقوف وه نم

 .«اهيف رّوهتو ندر

 .اهلهسأو اهنيلأ : عئابطلا تمدأ(١)

 .هريغو جرسلا تحت ةبادلا رهظ ىلع عضوي ام :نيضولا )0
 .فوخلا :لجولا (0) 2 .ةطسبلاو ةوقلا :لوطلا (؟)إ .بارتلا «ءضرألا هجو :رفعلا (؟)
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 نع ىهني نأو «قطنملا ٌةرثكو ءبْجُعلا :ثالث لهاجلا ةمالع : ءادرتلا وبأ لاقو

 . هيتأيو ءيش

 بضخغتو هنم رفنت سانلا لك نأ لهاجلا بيع ىلع ةلالد مكبسح : ريشدرأ لاقو

 .هيلإ بسنت نأ نم

 سانلا قحأ نإف ؛فلإ الو ٌةَّرخأ الو ٌةبارق لهاجلا نم كررغت ال :لاقي ناكو

 .اهنم مهُيرقأ رانلا قيرحتب
 .باوجلا ةعرسو .تافتلالا ةرثك :قحألا نم كنابّرقُت ناتلصح : ليقو

 .كرضيف كعفني نأ ديري هنإف ,.لهاجلا بحطصت ال :ليقو

 : مهضعبلو

 اهبوادُي نم تيغأ ةقامحلا آلِ! هب ٌبَطَُي ءاود ءاد لكل

 : ةيهاتعلا يبألو

 قلخلا ِبْوتلاك قمخألا انإ ةبحصت نأ ّقَحألا رذحآ

 قرخناف ًاموي حيرلا ةتعَرْعَز بناج نم ُهَعَقر

 قصتلي حاجز عدّص ىرت له ٍشحاف جاجُز يف عدضصك وأ

 ققخلا يف ىداتو ارش داز يوعْرَي يك ُةَتْيتاع اذإف

 ناوخالا فانصأ

 نم نئاب عرف : :فائصأ ةثالث ناوخإلا : يناتعلا لاق
 «هعرفب لصّتم لصأو ءهلصأ

ث ةدوم ىلع ينب ءاخإف « هلصأ نم نئابلا عرفلا امأف . لصأ هل سبيل عرفو
 تعطقنا مث م

 هعرفب لصتملا لصألا امأو . ةيحّصلا مامذ ىلع ظفحفم
هناصغأو هيكل هلصأ ءاخإف 

 

 .نطاب هل سيل يذلا رهالفلا ةّومملاف هل لصأ ال يذلا ص امأو . ىوقتلا

 يف ةعقر ٌبحاصلا » : هلع انيَع يبنلا لاقو
 . ( هعقرت مب رظناف كصيمق

 . اودع هودعلو «ًاقيدص هقيدص قيدصل نوكي نأ قيدصلا ةمالع نف : اولاقو

 كولا



 ؛هسلجب يف هيرطُيو ةيواعم ركذي لاز |مف ,هنع هللا يضر لع ىلع يبلكلا ةيحد دفو
 : مالسلا هيلع لع لاقف

 ىتوادع يف لخاد يودع قيدص
 و - 03 © سس .٠ ع

 هقيدص تنأو ىنم نيرقت الف

 :يباتعلا لوق ىنعملا اذه .يفو

 نأ ٌمُعَرَت مث يودع دوت
 هنيع يأر ٍنَدَو نم يخأ سيلو

 :رخآ لاقو

 ةٌّبحاص َّلَز نإ يذلا قيدصلا سيل
 ُهَبتاعف ًاقَح هل عاضأ نإو

 يل ٌرِدْمَي هاقلأ يذلا قيدصلا نإ
 :رخآ لاقو

 اكوبأ هذي مل كل خأ نم م
 مهءاخإ تدرأ اذإ ماركلا فاص

 مُهاخأ تنك تّينغتسا ام ُسانلاو

 : مهضعب لاقو

 ًادماع فيسلاب تمق نإ يذلا كوخأ
 1 3ك

 اهتيبتل ُهّفك يغبت تئج ولو

 ًارّصقم ناك ّدولا يف هنأ ىرَي

1 

 :رخآ لاقو

 ًاليلخ اذن ختم تنتكك نإ

 .رتخا : قلتو « بحاصلا :ليلخلا (00١

 ؟ 7 /

 دودو قيدصلا دو نمل ينإو

 ديعب بولقلا نيب يذلا نإف

 ُبزاعل كنع ّيأرلا نإ كقيدص

 ريذاحملا قيوزتب هاتأ هيف

 اكوفحي دق كوبأ هوبأ خأو

 اكوخأ ظافحلا اخأ نأب مّلعاو

 اكوضقفر مهيلإ ترقتفا اذإو

 دولا يف كشغتسي مل هّبرضتل

 ُدرلا نم كيلع ًاقافشإ َرَداِبَل

 دهجلا ىلع هيف َداز دق هنأ ىلع

 )0 اليلخ ١ / ةتناو 3 0



 ايدب هب غباف دولا يف ١ ًافصنُم كل نكيملنَم

 'اليطتسُم آلإ كيلع م فيلا ى لقت التو

 : يوطعللو
 فّرُشت هتاخاؤمب نّمو نيمركألا نع آلإ دولا نُص

 اوفرخز وأ كل اوهّرَم اب ٍةَلَخ يوذف نم ْررَمَْت الو
 ”فِيخجأ هيو ٌريِمض هُكورهاظ خأ نم مكف

 فرعت يذلا هنم ٌرِكنُت ء اخالا يف هّتاع تنأ اذإ

 نطو وفطَي يذلل د حت ابأ ءاخإلا عز

 هنكف ِةَمُْرْكَم لْيَت يف ًاسفاُّص تيأر اذإو

 هنع بيغت ثيح كاعري يذلا وه قيدّلا َنإ

 هنع تفشك ام تذحأ ٌءاخإ تْفَشَك اذإف

 ")هنَّخَي مل ةظيفحلا وخأ 5 اضتنا اذإ ماسلا لثم

 :رخآلو

 انيأ را يف كيرشلا نيأو رس-لا يف ُكراشملا كناوخإ ٌرْيَخ

 ًانيعو ًانذأ ا ناك تبغ نإو ر سلا يف كداز تدهش نإ يذلا

 :رخآلو

 اف هكس انريغلو انب ُقَلَع هتيانج خأ ءالبلا نمو

 :رخآ لاقو
 سس ب ب | بي

0 

 . الواطتم : اليطتسم 01(

 .هرهش : هاضتنا عز .نتنم : فيجأ 0

 .اهرصإ لمحتن :انب قلع 0(

 نير



 يناطوأ ضرألا بحرب لع تقاض ةقث يخأ نم ًافارحنا تيأر اذإ

 ٍنابضغ ٌرّيغ يبأقو ىبصَع نّيعلاف ةئفاكأ يك يهجوب تددَص نإف

 :راشب نب دمخ ىلإ مهضعب بتكو

 لفت ل نمك نكو 5 درت الف كدرُي + نم
 ُهذزف ارش اند اذإو هدغعُبل كاخأ دعاب

 هلت ى كئكأو را_َّقَب نب اي كل خأ نم م

 هذقتفت ملهّبَيع ك4 وسي ةبّسانم يخأو

1١ 

 وألا

 :راشب نب دمحم هباجأف

 هثرَت الف كريم نت  هلوق يف ىتفلا طبق
 ُةدِهُي لو بالا دي مل تاوخإلا سفان نم
 ()ةلعتساو كّدَوِب فطعاو افَه اذإ كاخأ بتاع

 ةذسمتْعَت ] لقف شاو هيب كاتأ ةإو

 ةملكلا نيلو ةدوملاو ءاخإلا بلجتسي امو

 .هتبحم تبجو هّتملك تنال نم :ههجو هللا مرك بلاط يلأ نب يلع لاق

 منركلا داؤُف يف دولا تبني امم « تْيسمأ فيك تحخبصأ فيك ١

 .هلكش ينأي ام بيعي الو .هلثم بيعي امب تأي الو .لزعمب

 :يبلّلا لكوتملا لاق دقو

 ٌيظع تلعف اذإ كيلع ٌراع ُهلَثم ّقأتو قُّلُخ نع ةنث ال

 .أطخأو لز :افه )١(



 .هيلإ ءامسألا بحأب هوعدتو « سلجملا ف هل عسوتو « مالسلاب هأدبت ش

 :رعاشلا لاقو

 هلصأ وأ ةرملا ىغبت تنك نإ

 اههابشأب ضرألا ربتعاف

 :ديز نب يدعل

 هنيرق ٌرِصِبَأو لأست ال ءرملا نع

 0 ليمج نب ورمعلو

 ِءالخ ف فتأي ّرحلا نإف

 بئاغ نع ٌرِخُي ًادهاشو

 بحاصلاب بحاصلا ربتعاو

 "يدنقُي نراقلاب نيرق لكف

 ا""اناوملا ّآلإ ىذألا لك ىلع

 اناهُي نأ ةعاجلا رّضَح ْنإو

 :ةدوم بطاخو عيطم نيب

 :سايإ نب عيطُل لجر لاق

 .سانلا ةلاقم ّف عمست آلأ اهَقادَّص لعجت نأ طرش

 . قيدصلا نم رثكتسُي مل 29 قيرلا ِدرَدْرَي مل نم :لثملا يف لاقيو

 ىلع « كتجوز دق :هل لاقف . كتدوم ًايطاخ كتئج :

 :سابع نب مهاربإ لاق ام نسحأ امو

 يئاشحأ ىلع هتلزنأو د ولا هَل تلَذَب يذلا يقيدص اي

 (9ءاذقألا نم م ام ىلع ك  يعارتت اهتيذقأ ًانيع نإ

 ءافولا لبحب ةدوقعَم يه نكلو كيلإ ةجاح اهب ام

كلاما
 

 .راقتحالاو ةلذملا :ناوحملا )١( . بحاصلا :نيرقلا )١(

 .لمحتلاو ربصلا نع ةيانك :قيّرلا دردزي ()

 . ىذأ نم نيعلا يف عقي ام :ىذقلا (:)

0 



 : مزاح يبأ نبالو

 هتّدوم ف عرملا نم ضرا

 ًادحأ دحي ل سانلا فشكي نم

 خا لصو مت الا ك شوي

 ُهرهاظ كيلإ يدوي ام

 هرِفانُت هيآلز لك يف
 ةركاش ةوخأ ينإف ّرَس

 ُهرذاع هيلع ينإف رذع لا ٍبّلَط نإو هبنذ نع حفصأ

 :هريغلو

 لزأ مف كنع تأطبأ اذإ ينإ

 + و 9 .٠ ياس

 يننإ كرورس هيف امب رسأ

 لاسُم ّمْلَس تيداع نمل ٌودع

 :ةفرع نب هللا دبع يبألو
 ف 8 و و

 اقرف نيمسج نيب حورك نوكي

 قومي لازي ال رمد ثادحأل

 قيفش ءافولا لها ىلع ٍلثمو

 ()قيقح ءاخإلا نونُكمب ريدج

 قيدص كاوه ىوهي ٍءيرما لكل

 ٌدعاسُم قيدص اينّدلا نم ىّمَهو

 دحاو ٌحوُرلاو ناممج (ًهاسجف

 ةضّرعم اهسرحتو اهّقوُت مل ام يهو .ةقيقر ةرهوج ءاخإلا :ءاكحلا ضعب لاقو
 رذتعُي ىتح ©” مظكلابو «هبْرُق ىلإ لصت ىتح "هل دحلاب ءاخإلا ٍضْرَف .تافآلل
 كيخأ نم الو لضفلا كسفن نم رثكتست ال ىتح ىضّرلابو «كملظ نم كيلإ
 . ريصقتلا

 :قارولا دومحملو

 ةتدعاسُم ىلع كاخأ ركشاف ةدعاسُم نم مظعأ رب ال

 .هروتسمو هنوصم :ءاخإلا نونكم )١(

 . ءاخإلا دودح زواجتت ال يا :هلدحلاب ءاخإلا ضرُف م(

 .ريصلا :مظكلا (©)

 ضيضل



 هتدامك ًاخأ دوعي ىتح هَتوفَه هَلقأف افَه اذإو

 ةتدناعُم نم ٌرّيَخ كايغأ نإو قيدّصلا للز نع ٌحُفصلاف

 :لّدعملا نب دمصلا دبعلو

 هلذفُت لو كذِيفتسي ملا هذرث ىو كدرُي مل نم

 ةهدزتساو براقتلا دزو ىأن ام كقيدص ْبّرق

 "0ةكٍشف ةقث ىخأ نم ناككرأ تَّمَد اذإو

 جراوخلا رابخأ نم باب

 :بلاط يبأ نب يلعو جراوخلا

 ءهباحصأ نم اوناكو ءهنع هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع ىلع جراوخلا تجرخ امل

 مكُح ال :اولاق «يرعشألا ىسوم ينأل ورمع عادتخاو ناك ام نيمكحلا رمأ نم ناكو '

 امثإو «لطاب اهب داري قح ٌةملك :لاق .مهءادن هنع هللا يضر يلع عمس (ملف .هلل الإ

 تككش :لعل اولاقو .ًارجاف وأ ناك آَرَب ريمأ نم دب الو .ريمأ نوكي لأ مهبهذم

 يلع مهيلإ جرخو .ءاروُرَح ىلإ اوجرخو .كسفن يف كّردع تمّكحو .كرمأ يف
 :لاقو ءهسوق ىلع ًاثكوتم مهبطخف ءهنع هللا يضر

 ناك ًادحأ نأ متملع له ءهللا مدشنأ ,29 ةمايقلا موي جلف هيف جلف نم ٌماقم اذه

 قح اهيلع ينومتهركأ مكنأ متملعفأ :لاق .ال مهللا :اولاق ؟ ينم ةموكحلل ةركأ

 ايظع ابنذ انيتأ انإ :اولاق ؟ ينومتدبانو ينومتفلاخ مآلَعف :لاق . معن مهللا اولاق ؟ اهّتلبق .

 هللا رفغتسأ ينإ : يلع لاقف . كيلإ ْدْعَن هرفغتساو .هنم هللا ىلإ بّتف «هنم هللا ىلإ انبتف

 الع ْنأ اوعاشأ ةفوكلاب اوّرقتسا املف .فالآ ةتس يف مهو هعم اوعجرف .بنذ لك نم

 هنع هللا يضر اًيلع سيق نب ثعشألا ىتأف . ًالالض هآرو هنم باتو ميكحتلا نع عجر

 )١( هتبثأو تش يأ :هدشو .تفعض :تهو .

 .رصنلا :جلفلاو .ةمايقلا موي حلفأ هيف حلفأ نم :خسنلا ضعب يف (؟)

 فيشر



 ةماقإلاو ًالالض ةموكحلا تيأر كنأ اوثّدحت دق سانلا نإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
 دقف ةموكحلا نع تعجر ينأ معز نم :لاقف سانلا لع بطخف .تبّثو ًارفك اهيلع
 ,تمكحف دجسملا نم جراوخلا تجرخف .اهنم لضأ وهف ًالالض مآل نمو «بّذك

 .نولعفيسو .ينولتاقي ىتح مهلتاقأ ال :لاقف .كيلع نوجراخ مهنإ :يلعل ليقف

 مهنم ىأرف .هومركأو هب اوبَحر مهيلإ راص لف « سابعلا نب نب هللا دبع مهيلإ هجوف
 صسمُق مهيلعو .لبإلا (7تانفتك ايديأو . دوجسلا لوطل ا” تح ًاهامج
 دنع نم مكتئج :لاق ؟ سابع نب اي كب ءاج ام :اولاق .نورمشم مهو «'" ) ةضَحرَم

 نيرجاهملا دنع نمو .هّيبن ةنسو هّبرب انمّلعأو ءهمع نباو ُهَتَع هللا لوسر رهص
 انت امك بات نإف ؛هللا نيد يف لاجرلا انمّكح نيح اهظع انيتأ انإ :اولاقف :راصنألاو
 ,مكسفنأ مقّدص ام الإ هللا مكتدشن : : سابع نبا لاقف .'انعجر انودع ةدهاجمل ضهنو

 يفو .مرحلا يف داصُت مهرد عبر يواست بنرأ يف لاجرلا مكحتب رمأ هللا نأ متملع امأ

 هللا لوسر نأ متملع له هللا عدشنأف : :لاق .معن مهللا :اولاقف ؟ هتأرماو لجر قاقش
 احم ًايلع نكلو «معن : : اولاق ؟ ةيبيدُحلا لهأ نيبو هنيب ةندهلل لاتقلا نع كسمأ هن 2
 هللا لوسر احم دقو هنع اهليزُي كلذ سيل : سابع نبا لاق .نيملسملا ةفالخ نم هسفن

 كتبراح ام هللا لوسر كنأ تملع ول : ورمع نب ليهُس لاقو .ةوبنلا نم همسا هيَ
 ءاروجي الأ نيمكحلا ىلع لع ذخأ دقو .«هللا دبع نب دم » بتكا :بتاكلل لاقف
 يلع ىوعد لثم يعدي ةيواعم نإ : اولاق .هريغو ةيواعم نم ىلوأ لعف اروحب نإو

 نامكحلا راج ىتمو : سابع نبا لاق .تقدص :اولاق . هوّلوف ىلؤأ هومتيأر اممأف :لاق
 فاللآ ةعبرأ يقبو نافلأ مهنم هعبتاف .املوقل لوبق الو امل ةعاط الف

 يعبر نب ثبش مكسيئرف برح تناك ىتم :لاقو ءاوكلا نبا مهتاولص مهب ىلصف
 « يبساَرلا بهو نب هللا دبعل ةعيبلا ىلع اوعمتجا ىتح كلذ ىلع اولازي مف . يحايرلا

 .نيبجلا يف ةمالع يهو .دوجسلا ةحرق اهيف ترهظ : :تحرق )١(
 . هذاخفأ لوصأو هتاثادعسو هتركرك نم ضرألا سم امو ةبكرلا ريعبلا نم يهو ءةنفث عمج : :تانفثلا (؟)
 . ةلوسغم : ةضحرم رف

 قشر



 مهددع ناكو ,ةئامنامتو نيفلأ مهنم لتقف ؛ لع مب عقوأف «ناورهثلا ىلإ مهب جرخف

هنم جرخف ؛ هرمأ ٌرسُي نمم نيفلأ ءاهز ةفوكلاب مهنم ناكو . فالاآ ةتس
 نأ دعب لجر م

 انلك :اولاق .باّبخ نبا هللا دبع لتاق انيلإ اوعفدآو اوعجرا :هنع هللا يضر يلع لاق

 .همد يف كّرشو هلتق

 اوصوأو ملسملا اولتقف «ًاينارصنو ًالسم اوُقَل ناورهنلا ىلإ اوجرخ ال مهنأ كلذو

 هقنع يفو ,«باّبَخ نبا هللا دبع اوقلو . مكيبن ةّمذ اوظفحا : اولاقو « ًاريخ ينارصنلاب

 . كلتقب انرمأي كقنغ يف يذلا اذه نإ : : اولاقف . لماح يهو هتأرمآ هعمو فحصملا

 . كيبأ نع انثّدح :اولاق .نآرقلا مامأ ام اوتيمأو ءُنآرقلا ايحأ ام اوُيْحَأ : :مهل لاقف

 بلق اهيف تومي ةنتف نوكت : :لوقي ُهْنْلَع هللا لوسر تعمس : :لاق يبأ ينثدح : : لاق

 نا اتا لا دبع نكف ءًارفاك حبصُيو ًانمؤم يسمُي ,هئدب توي اك لجرلا

 اوقت مف : : اولاق ءاريخ ىنثأف ؟رمعو ركب يبأ يف لوقت ايف : : اولاق .لتاقلا هللا دبع

 أ ةوت ٌدشأو مكنم هللاب ملعأ ايلع نإ لوقأ :لاق ؟ يكحتلاو ةموكح ا

 ءيطاش ىلإ هوبرق مث . اهئامسأ ىلع لاجرلا لب «ىدملا عبتت تسل كنإ :اولاق .ةريصب

 ًاينارصن ًالجر () اوماسو - ةفد ىلع ًابقتسم ىرج يأ  همد تَقذماف «هوجبذف رحبلا

أ ام :لاقف . نمثب الإ اهذخأن انك ام :اولاق .ةّبه مكل يه :لاقف - ةلخنب
 ! اذه بجع

 .نمثب الإ ةلخن ىنج انم نولبقت الو باّبح نب هللا دبع ّلثم نولتقتأ

 ضابإ نب هللا دبع باحصأ « ةيضايالا : : برضأ ةعبرأ ىلع جراوخلا تقرتفا مث

 مهتكهن : : موق لاقو .رامصلا نيابي اوُمس : : موق لاقف . . مهتيمست يف اوفلتخاو ةيرفّصلاو

 مهنمو . سهيب نبا باحصأ مهو :ةيسهيبلا مهنمو .مههوجو ترفصاف ةدابعلا

 نوفلتخي ال دحاو يأر ىلع لبق اوناكو «يفنحلا قرزألا نب عفان باحصأ «ةقرازألا

 .ذاشلا ءيشلا يف لإ

 . ءارشلا لجأ نم اولصاف : : اوماس )0310(

 قي



 :ريبزلا نباو مه

 ,ةكم ىلإ لبقُم هنأو ةّرَح لهأ هلتقو ةنيدملا ىلإ ةبقع نب مسم ٌجورخ مهغلبف

 انيأر ىلع ناك نإف ءريبزلا نبا نحتمنو مهنم هللا َمَرَح عنمن نأ انيلع بجي :اولاقف
 ىلع هنأ مهل رهظأف .هل اومدق امو مهسفنأ هوفّرَع ريبزلا نبا ىلإ اوراص ايلف .هانعبات
 نب ديزي يأر يتأي نأ ىلإ هوعفادف . ماشلا لهأو ةبقع نب ماسم مهاتأ ىتح ء مهمأر

 لجرلا اذه ىلإ لخدن :اولاقف .مهنيب ايف اورظانت مث ؛ ريبزلا نبا اوعباتي ملو ,ةيواعم

 ةحلطو هابأ رّفكو ّللعو نامثع نم ءىرّبو رمعو ركب ابأ مّدق نإف ءهدنع ام رظننف
 ىلع اولخدف .انيلع يِدْجُي امب انلغاشتف هدنع ام انل رّهظ ىرخألا نكت نإو ؛هانعياب

 انربخُتل كانثج انإ :هل اولاقف .هنع نوقّرفتم هباحصأو 27 لّدِبَتُم وهو ريبزلا نبا
 ام ؛ قحلا ىلإ كانوعد فالخ ىلع تنك نإو .كانعياب باوص ىلع تنك نإف ؛ كيأر

 1" ىمحلا ىَمَح يذلا نامثع يف لوقت امف :اولاق .ًاريخ :لاق ؟نيخيشلا يف لوقت

 باقر طيعم م ينب لآ أطوأو , هفالخب بتكو ًائيش رصم لهأل رهظأو . ديرطلا ىواو

 ماقأو هلل هللا نيد يف لاجرلا مكح يذلا هدعب يذلا يفو ؛نيملسملا ءيفب مهرثآو سانلا

 لداع مامإ وهو .ًاّيلع اعياب دقو هبحاصو كيبأ يفو ؛ ؛ مدان الو بئات ريغ كلذ ىلع

 هللا اهرمأ دقو «لتاقت ةشئاع اجرخأو هتعيب اثكن مث .رفك هنم رّهظي ملد يضرم
 نإف ؛ةبوتلا ىلإ كوعدي ام كلذ يف كل ناكو .نهتويب يف (© نْرَقَي نأ اهبحاوصو

 لأسنو هللا ءاش نإ انيديأ ىلع ٌرصنلاو ؛هللا دنع ىفلُزلا كل لوقن ام لك تلبق تنأ

 .انيديأب كنم رصتناو ُهَللا كلَذَخ تيبأ نإو .قيفوتلا كل هللا
 ىّتْعَأو نيرفاكلا رّفْكَأ ةبطاخم يف ةردقلاو ةّرعلا هلو رمأ هللا نإ :ريبزلا نبا لاقف

 َنْوَعْرف ىلإ ابَمْذِإ 8 : |هيلع هللا ىلص هيخأو ىسومل لاق ؛لوقلا اذه نم قرأب نيتاعلا
 ال : مقلع هللا لوسر لاقو .2© 4 ىّشحَي ْوأ ٌرَكَذتي لعل آنيل ًالوق هل هل الوقف , ىّعط َهَنِ

 .نوصمو طاتحم ريع :لذبتم )١(
 .هللا ليبس يف اهيلع لمحي يتلا لبإلاو داهجلل دصرت يتلا ليخلل يمحي ال يأ «هلوسرو هلل آلإ ىح ال٠ هلوق يف هِي هللا لوسر فلاخ هنأ نوديري : :ىمحلا ىمح (؟١)
 . 66 ةيآلا هط ةروس (1) .ندعقيو نسلحي :نرقي (؟)
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 وبأو «هنبآ ةمركع لجأ نم لهج ينأ ّبَس نع ىهنف .ىتوملا ّبَسب ةايحألا اون
 لبق ِهّْيَع هللا لوسر ةبراحم يف ٌداجلاو ,كرشلا ىلع معقملاو «هلوسرو هللا ودع لهج

 لوقلا اذه نع مكينغُي ناك دقو ؛ ًابنذ كرشلاب ىفكو ءاهدعب هل ُبراحملاو ةرجملا

 يف الخد مهنم اناك نإف ؟نيملاظلا نم أربَتَأ : اولوقت نأ ىبأو ةحلط هيف َمْيَّمَس يذلا

 نأ نوملعت متنأو ,هبحاصو يلأ بسب ينوُظِفْحَت مل مهنم انوكي مل ناو , 27 سانلا راع
 كَل سيل ام يب كرش نأ ىلع كادّهاج نِإو» :هيوبأ يف نمؤملل لاق َّرعو لج هللا

 ٍسانلل اوُلوقوإ» :لاقو "7 4ًافورْعَم اينّدلا يف اًهّبحاصو اًهْعطَن الف ملع هب

 فيقوتلا الإ مكعنقُي سيلو .هدعب ام هل ٌرمأ هيلإ توعد يذلا اذهو .(7 4ًانسُح

 نأب ىلوأو .قحلا جاهنمل حضؤوأو .ججخلا عطقب ىَرَحَأ كلذ نإ يرمعلو , حيرصتلاو

 انأ ام مكل فشكأ هذه مكتّيشع نم ّيإ اوحورف .هودع نم هبحاص َلُك فرعي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع

 :مهيف ريبزلا نبا ةبطخ

 كلذ ىأر الف .هحالس سبل دقو مهيلإ جرخف ءهيلإ اوحار يشعلا ناك املف
 هللا دمحف ضرألا نم عفر ىلع سلجف .مكل «" ذبانم جورُخ اذه :لاق ,29ٌةدْجَت

 يف ناهثع ركذ مث ءركذ نسحأ رمعو ركب ابأ ركذ مث ءهّيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو
 اهلعجف اهيف هتريس اوركنأ يتلا نينّسلاب نهلصو مث ؛هتفالخ نم لئاوألا نينسلا

 ىمحلا ركذو « ِهنْيَع هللا لوسر نذإب ىصاعلا يلأ نب مكحلا ىوآ هنأ ربخأو ,ةيضاملاك

 ًالوأ اهلعفي نأ هل ناك ام رومأ نم هوبتعتسا موقلا نأو « حالصلا نم هيف ناك امو

 دعب هنم هنأ اوركذ باتكب هوتأ ال رصم لهأ نأو .ًانسحم كلذ دعب مهبتعأ مث ًابيصم

 هللاب فلحف «هيلإ باتكلا اوعفدف .مهلتقب باتكلا كلذ بتُك مث ىبتُعلا مه نمض نأ .

 )١( مهتلهج : سانلا راغ .

 ةيآلا ناقل ةروس (؟) 1١0.

 )*( ةيآلا ةرقبلا ةروس 81٠ .

 ) )1.ضراعمو زجانم : ذبانم (6) .يجراخلا يفنحلا مصاغ نبا-:ةدجن

 نرخ



 ,هتقباس لثم هل سيل نمم نيميلا لوبقب لجو َّزع هللا رمأ دقو ؛هب رمأي ملو هبتكي مل هنأ
 ناوضرلا ةعيب نأو .ةمامإلا نم هناكمو . هَ هللا لوسر رهص نم هل عمتجا ام عم

 فلح اهيلع فلح ول نمي هتمزل يذلا لجرلا ُنامثعو .هببسب تناك امنإ ةرجشلا تحت
 هللاب فّلَح ْنَم : هلع هللا لوسر لاق دقو , فلحي ملو فلأ ةئ ةئامب اهادتفاف .قح ىلع

 هّيلو يلو انأو .هيبحاصك نينمؤملا ريمأ نامثعو . لبقْيلف للاب فلح نمو ,قدْصَيل
 زع هللا نع لوقي هللا لوسرو الع هللا لوسر ابحاص هبجاصو يبأو ودع ٌودعو

 ناكو .ةحلط َبَجْوُأ :لاقو .ةنجلا ىلإ هتقبس :ةحلط ٌعبصأ تعطُق امل دُحَأ لجو
 يراوح ٌريبزلاو .ةحلطل هَلِج وأ هلك موي كلذ :لاق دحأ م ركذ اذإ قيدّصلا
 هللآ يضر دقل 8# :لجو زع لاقو .ةنجلا يف هنأ ركذ دقو .هتوفصو هني هللا لوسر
 نإف ؛مهيلع طخس هنأ دعب انربخأ امو . )7 «ةرّجّشلا تْمَت كتوُعيابُي ذإ َنينمْؤملا نَع
 ايفو ,0 اهصيحمت هللا وفع يفف َةلز نكي نإو ْمُه كلذ ٌلهأف ًّقح اوعنص ام نكي
 ,ةشئاع مكُمأب مكتأدب دقف هب اهومتركذ امهمو « لَم مهيبن عم ةقباسلا نم هل مهقفو
 ّيبنلا# :هركذ لج لاق دقو ؛هنع ناميإلا سا ذبن ًاَمأ هل نوكت نأ بآ ىَبَأ نإف

 مع ضعب ىلإ مهضعب رظنف . "1 4 داهَمَأ ةجاوزأو مهسفنأ نم َنينمؤملاب ىَلْوُأ
 . هنع اوفرصنا

 ٍ :ريبزلا نبا ىلإ قرزألا نبا باتك
 أ :هرمأ ىلإ هوعدي ريبزلا نب هللا دبع ىلإ قرزألا نب عفان كلذ دعب بتكو

 ان ف ٍسفن لك ُدِجَت موي :هللا نم كرذحأ ينإف دعب

 هللا قتاف .هّسفن هللا كٌرَذحُيو .ًاديعب ًادمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت ِءوُس نم تَلمَع

 ال» :لاقو (9 «مُهنم هنإف ْمُهَلوَتِي نمو 9» :لوقي هللا نإف ,نيملاظلا لوتت الو كّبر
 يف هللا نم سيلف كلذ لّعفي نمو نينمؤملا نود َنِم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي

 رّمك دقل ًامولظم لتق ناك نئل يِرْمَعلف . لتق موي ناثع ترضح دقو ,4 4 ءيش
 .اهملع :اهصيحمت (؟) .18 ةيآلا حتفلا ةروس )١(

 0١. ةيآلا ةدئاملا ةروس (ع) 5.  ةيآلا بازحألا ةروس (؟)
 .؟م/ ةيآلا نارمع لآ ةروس (6)

 انضرغخي



 هآلَوَت نم رّفك دقل «نودتهمل مهنإو 2نيدتهم هولتاق ناك نئلو ,هولذاخو هولتاق

 هرمأ يف اوناكو هيلع سانلا ّدشأ اوناك ًاًيلعو ةحلطو كابأ َّنأ تملع دقلو هرصنو

 دّمعتم لتاق ٌةيالو فيكف .نامثعو ةحلطو كابأ ىلوتت تنأو «لذاخو لتاق نيب

 ىرجأت .دودحلا ماقأو , تاهبشلا ىفنف منف هدعب يلع يلو دقلو ؟ دحاو نيد يف ٍلوتقمو

 اعلخ مث ,ةحلطو كوبأ هعيابف ءهلو هيلع امف اهَّقح رومألا ىطعأو « اهيراجم ماكحألا

 يف لع نكي نإ : :هللا همحر سابع نبآ لاق امكل |مهيفو كيف لوقلا نإو ,هل نيملاظ هتعبب

 نئلو .لدعلا ةمئأو نينمؤملا لاتقب مترفك دقل ًانمؤم ناك هل مكتبراحمو مكتيصعم تقو

 نم مكرارفل هللا نم بضغب "توب دقل ًارئاج مكحلا يفو متمعز امك ًارفاك ناك

 .هتوم دعب هتيلوت فيكف « ًايئاع هتريسلو ءاودع هل تنك دقلو .«فحزلا

 :قرزألا نباو ةدبخ نيب

 انع هغلب اك قرزألا نب عفان ىلإ ,ةيدّعَقلا ةيرفّصلا نم ناكو .ةدجن بتكو

 :ةنامألا هّلالحتساو «لافطألا هّلتقو سانلل هضارعتسا

 ءميحرلا بألاك متيلل تنأو كب يدهع نإف ءدعب امأ «يحرلا نمحرلا هللا مسب

 كلذك ؛ ملاظ ة ةنوعم ىرت الو ملال ةمول هللا يف كذخأت ال ملا خألاك فعضللو

 عيمج رجأ لثم لداعلا مامإلل نأ ماعأ ينأ الول : كلوق ركذت امأ . كباحصأو تنأ تنك

 ءاغتبا كبر ةعاط يف كسفن تيَرش الف « .نيملسملا نم نيلجر رمأ تيلوت ام هتيعر

 دحأ نكي مف ناطيشلا كل دّرجَت هَّرُم تبكرو © ' هّصف قحلا نم تبصأو ,هناوضر

 نيذلا ترفكأو تيوغف «كاوغتساو كلاتساف « كباحصأ . نمو كنم هيلع َةأطو لقثأ

 قحلا هلوقو «هؤانث لج لاقف , مهتفعضو نيملسملا ِدَعَق نم هباتك يف هللا مهرْذَع

 ام نودجي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل# :قدصلا هدعوو

 ىلع ام :لاقف ءامسألا ّسسحأ مهاّمس مث 22 #هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح نوقفنُي

 .متعجر :متوب )000

 9١. ةيآلا ةبوتلا ةروس (") .هبلق :هصف )١(

 ضرس



 نع هَل هللا لوسر ىهن دقو ,لافطألا لتق تللحتسا 274 ليبس نم نينسحملا

 «ًاريخ دعقلا يف لاقو '"') « ىرخأ َدذو ةرزاو روت الو# :هؤانث لج لاقو , مهلتق

 .هنود وه نم ةلزنم المع سانلا رثكأ ةلزنم عفدي الو .مهيلع دهاج نم هللا لّضفو

 نودعاقلا يوتسي ال9 :ىلاعتو كرابت هلوق تعمس ام َوأ .لصأ يف اكرتشا اذإ الإ

 ,نينمؤملا نم هللا مهلعجف 27 4 هللا ليبس يف نودهاجملاو رّرضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم

 نم ىلإ ةنامألا يّدؤت ال نأ كيأر نم تيأرو .مهلاعأب نيدهاجملا مهيلع لضقفو

 قتاو ,كسفنل رظناو هللا قتاف .اهلهأ ىلإ تانامألا يدؤت نأ كرمأي هللاو , كفلاخُي

 هللا نإف 29 #ًائيش هدلاو زع زاج وه ٌدولوم الو هدلو نع ّدلاو يزجَي ال ًامويإ»
 . مالسلاو . لصفلا هلوقو .لدعلا همكحو «داصرملاب

 : قرزألا نب عفان هيلإ بتكف
 ٌحصنتو «ينركذتو هيف ينّظعَت كباتك يناتأ دقف , دعب امأ .محرلا نمحرلا هللا مسب

 انأو ؛ باوصلا نم هرثوأ تنك امو .قحلا نم هيلع تنك ام فصتو «.ينرجزتو يل

 تند ام ىلع تّبعو .هتسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم ينلعجي نأ هللا لأسأ

 نإ كلذ َمِ كل رّسفأسو . ةنامألا لالحتسآو «لافطألا لتقو .دّعَقلا رافكإ نم هب

 مهنأل « هلع هللا لوسر دهَعب ناك نمم تركذ نمك اوسيلف دعقلا ءالؤه امأ :هللا ءاش

 لاصتآلا ىلإ الو .ًاليبس برهلا ىلإ نودحي ال ,نيروصحم نيروهقُم ةكمب اوناك
 جهت مه قيرطلاو نآرقلا اوءرقو ,نيدلا يف اوهقف دق ءالؤهو ؛ ًاقيرط نيملسملاب

 مهافوت نيذلا نإ 9 :لاق ذإ .مهلثم ناك نميف هللا لوقي ام تفرع دقو .حضاو

 نكت ملأ اولاق ضرألا يف نيفَعضَتْسُم انك اولاق مَتنك ّيف اولاق ٌمهسْفنَأ يملاظ ٌةَكئالملا

 فالخ مهِدَعْقَم نوفّلخملا حرف :لاقو .9©2 4 اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ

 نيذلا دعقو .مُهَل َنَدْؤُيِل بارغألا نم َنورْذَعلا ءاجوإ :لاقو .©20 هللا لوسر

 .1م ةيآلا رطاف ةروس (؟) 4١. ةيآلا ةبوتلا ةروس )١(
 ."# ةيآلا ناقل ةروس (5) .وم ةيآلا ءاسنلا ةروس (*)

 4١. ةيآلا ةبوتلا ةروس (1) .هرل ةيآلا ءاسنلا ةروس (0)

 ضر



 وم ع هم

 مهئامسأ ىلإ رظناف . 27 © لأ باذع مهنم اورْفك نيذلا ُبيِصُيَس .هلوسرو هللا اوبَذك

 . مهتامسو

 ينم ٌةدجن اي هللاب فرعأ ناك مالسلا هيلع احون هلل يبن نإف لافطألا رْمأ امأو

 مُهَرَذَت نإ كّنِإ ًاراّيد نيرفاكلا نم ,ضرألا ىلع ْرَدَت ال ٌبَر»9 :لاقف «كنمو

 نأ لبقو لافطأ مهو رفكلاب مهامسف 7 ًاراَفَك ًارجاف الإ اوُدلَي الو كدابع اوُلْصُي

 مكرافكأ# :لوقي هللاو انموق يف زوجي الو حون موق يف كل زاج فيكف ؛اودلوُي

 لبقُت ال ,برعلا يكرشمك ءالؤهو 297 4 ٍربزلا يف ةءارب ْمُكل ْمأ مّكِئلوُأ ْنِم ٌرْيخ
 .مالسإلا وأ فيسلا الإ مهنيبو اننيب سيلو , ةيزج مهنم

 لحأ امك ؛مهلاومأ انل لحأ لجو زع هللا نإف انَّقلاخ نمم تانامألا ٌلالحتسا امأو

 , كّسفن عجارو هللا قتاف «نيملسملل يق مهلاومأو « قلط لالح مهؤامدف ,مهءامد انل

 هانجهن ام كرتو ءاننود دوعقلاو اننالذخ كْعَّسي الو «ةبوتلاب الإ كل رذع ال هنإف

 .هب لمعو قحلاب ٌرقأ نم ىلع مالسلاو .انتلاقمو انتقيرط نم كل

 :دايز نباو سادرم

 يف دايز نبا دج ىأر املف «ًارتتسم ناكو ءجراوخلا نم لالب وبأ سادرم ناكو

 «نيملاظلا ءالؤه نيب ماقملا انعّسي ال هللاو هنإ :هباحصأل لاق .مهسبحو جراوخلا لتق

 اذه ىلع ربصلا نإ هللاو ؛لقعلل نيقرافم .لدعلل نيبناجُم مهُماكحأ انيلع يرحت

 .ءافيس در الو «مهثدتبن ال انكلو « يظعل ليبسلا ةفاخإو فيسلا .ديرحت نإو . مظعل

 اوُلوُي نأ اودارأف ,ًالجر نوثالث مهو هباحصأ عمتجاف .انّلتاق نم الإ لتاقن الو

 هباحصأب ىضم املف .لالب ابأ ًاسادرم مهرمأ اوُلوف .ىبأف ءلْجَح نب َثْيَرُح مهرمأ
 ؟معن لاق «يخأ اي :هل لاقف .ًاقيدص هل ناكو ,يراصنألا حاَبَر نب هللا دبع هيقل

 لاقف .ةملظلاو ةَرَوجلا ماكحأ نم ءالؤه يلاحصأ نيدو ينيدب بّرهأ نأ ديرأ :لاق

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 9٠.

 )١( ةيآلا حون ةروس 0٠7 )"( ةيآلا رمقلا ةروس 17 .
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 معن : :لاق ؟ اهوركم لع فاخت وأ :لاق . عجراف :لاق .ال :لاق ؟ دحأ مكب ملعأ :هل
 لتاقأ لو ,ًادحأ فيخأ الو ًافيس ُدّرَجَأ ال ينإف ؛ففخت الف :لاق .كب ىتؤُي نأو
 .ينلتاق نم الإ

 نبال لَمحُي لام هب رمف ,ناسارُح نود عضوم وهو كسآ لزن تح ىضم م
 تايطعأو هءاطع هنم ذخأو .لاملا كلذ طحف الجر ْن نيعبرأ هباحصأ غلب دقو « دايز
 لاقف . انتايطعأ انضبق امنإ مكبحاصل اولوق :لاقو «لسرملا ىلع يقابلا درو ,هباحصأأ
 نوميقُي امك ءيفلا اذه نومسقي مهنإ :لاقف ؟ يقابلا عدت مالعف , هباحصأ ضعب

 . مهلتاقن الف ,ةالصلا

 :هلوق اهنم ؛جورخلا يف راعشأ اذه سادرم لالب يبألو
 اكلاملا بورحلا كلت يف ضام رمو ىقتتلاو ةهازثلا يذ بهو نبا دعي
 اكلامو نصح نب َدْيَز اولتَق دقو ةمالَس يجر وأ َءاقب بحأ
 اكئلوأ يقالأ ىتح اقبلا يل بهو ينريصبو يقين تين مّلس برايف

 ,ناسارخ ديرن شيج نم انجرخ :لاق .دايز باحصأ نم ًالجر نإ اولاقو
 نودصاقأ :لاقف .ًالجر نوعبرأ مهو هباحصأو سادرمب نحن اذإف ىكّسآب انررمف
 يف دسفُتل جرخن مل انأ يقل نم اوغلبأف : :لاق . ناسارخ ديرن امنإ .ال :انلق ؟ متنأ انلاتقل
 الو ؛انلتاقي نَم الإ لتاقث انسلو .ررضلا نم انبره نكلو ءًادحأ عورنل الو ضرألا
 ةعرز نب ماسأ معن : انلقف ؟ دحأ انل بدأ : لاق مث .انت انتايطغأ الإ ءيفلا نم ذخأت

 انيسح لالب وبأ لاقف . اذكو اذك موي : :هل انلق ؟ انيلإ لصي هنورت ىتمف : : لاق . يالكلا
 .ليكولا معنو هللا

 راص املف « نيفلأ يف مهيلإ هوو .ينالكلا ةعرز نب ملأ دايز نب هللا ديبع بدنو
 يذلا اهف « الام زجتحن الو ًالاتق ديرن ال انإف ماسأ اي هللا قنا : :لالب وبأ هب حاص مهيلإ
 :لاق .مكّلتق نإو :لاق . انلتقي ًاذإ :لاق . دايز نبأ ىلإ مكةدرأ نأ ديرأ : :لاق ؟ ديرت
 وه فيكو : لالي وبأ :لاق . نولطص متنأو قحُم هنإ .معن : :لاق ؟ انئامد يف هكرشتفأ
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 ؟ةمّلظلا عيطي رجاف وهو قحُم

 دايز نبآ ىلع درو املف .هباحصأو وه مزهناف ءدحاو لجر ةلج هيلع اولج م

أ يف تنأو تمزبما :لاقو . ًاديدش ًابضغ هيلع بضغ
 هل لاق ! الجر نيعبرأ نع نيفل

 قوسلا ىلإ جرخ اذإ ناكو .ًاتيم يندمحت نأ نم لإ ٌبحأ اح يمّذَت نأل هللاو :ماسأ

 طرشلا رماف « دايز نبآ ىلإ اكش ىتح !كءارو :لالب وبأ :هب اوحاص نايبصلاب رمو

 . هنع سانلا اوفكي نأ

 هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع در

 يجراخلا بذوش ىلع

ق ريبْزلا نب دم نع مكحلا نب ةناوغ ينربخأ :لاق يدع نب يمل
 رمع ينثعَب :لا

 ذإ هباححصأو يجراخلا بذوش ىلإ دوعسَم نب هللا دبع نب نوع عم زيزعلا دبع نبا

 اوثعبف .مهيلإ هباتك انعفدو مهيلع انّمدقف . مهيلإ ًاباتك انعم بتكو ةريزجلاب اوجرخ

ف «بذوش هل لاقي ةيشبح هيف ًالجرو نابيش ينب نم ًالجر انعم
 رمع ىلع انعم امدق

 هبيجاحو كلملا دبع هنبآ هعمو ةفرغ يف ناكو .هيلإ اندعصف ع 297 ةرصانُخب وهو

 .ديدح |هعم نكي ال |هوشتف :رمع لاقف .نُيَبجراخلا ناكمب هانربخأف « محازم

ام :يفاربخأ :رمع امل لاقف .اسلج مث .مكيلع مالسلا :الاق الخد ملف . (هولخدأو
 

 ام هللاو انإ :لاقف ءامهنم دوسألا ماكتف ؟ مْمَقَن امو اذه يمكح نع مكجرخأ يذلا

 كنيب و اننيب نكلو َتيّلُو نم ىلإ ناسحإلاو لدعلا كيّرحتو كتربس يف كيلع انمقن
 ها

 لاق . كنم انسلو انم تسلف هانتْعَنَم نإو ءانم تنأو كنم نحنف هانّتّيطعأ نإ رمأ

م اهتيمسو كتيب لهأ تفلاخ كانيأر :لاق ؟وه ام :رمع
 «مهقيرط ريغ تكلسو .ملاظ

ْباو مُهْنعلاف لالض ىلع مهو ىده ىلع كنأ تمعز نإف
 عمجي يذلا اذهف .مهنم أر

 .قّرفي وأ كنيبو اننيب

دق ينإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف رمع ماكتف
 م مككنأ تننظ وأ تملع 

 .بلح لابعأ نم ةدلب :ةرصاتخ )١(



 ممأطخأف ةرخآلا تدر مكنكلو .اهعاتمو ايندلا بلطل اذه مكَجرْخم اوجرخت
 :لاق .معن :الاق . اىملع غلبم هيف يناقّدصآ هللابف ىرمأ نع (كلئاس ينإو . اهليبس
 ؟ةاجنلاب امل نادهشتو نايلوتت نمو ايكفالسا نم اسيلأ ,رمعو ركب يلأ نع يناربخأ
 تدتراف ُهدييَع ا هّللا لوسر ضب نيح ركب ابأ نأ اتملع لهف :لاق .معن مهللا :الاق
 لهف :لاق .معن :الاق ؟ يرارذلا ىبسو .لاومألا ذخأو , ءامدلا كفسف .مهلتاق برعلا
 لهف :لاق . . معن : :الاق ؟ اهرئاشع ىلإ ايابسلا كلت درف ركب يبأ دعب ماق رمع نأ متملع

 نع يناربخأف :لاق .ال :الاق ؟ اههنم دحاو نم متنأ نوبت وأ ركب يلأ نم رمع ءيرب
 .معن :الاق ؟ةاجنلاب مه نودهشت نممو مكفالسأ يحلاص نم اوسيلأ ,ناورهتلا لهأ
 ملو امد اوكفسي ملف , مهيديأ اوّفك اوجرخ نيح ةفوكلا لهأ نأ نوملعت لهف :لاق
 نيح ةرصبلا لهأ نأ متملع لهف :لاق .معن :الاق ؟ًالام اوذخأي ملو «ًانمأ# اوفيخُي
 نب باّبْخ نبا هللا دبع اوقلو , مهنولتقي سانلا اوضرعتسا كيدف نب رعسم عم اوجرخ

 ىتح .لافطألاو ءاسنلا اولتق مث , هتيراج اولتقو هولتقف كاف هللا لوسر بحاص ترألا
 ءيرب لهف :لاق . كلذ ناك دق :الاق ؟روفت يهو () طقألا رودق يف مهنوقلي اولعج
 : الاق ؟ نيتئفلا ىدحإ نم نوئربت لهف :لاق .ال :الاق ؟ةرصبلا لهأ نم ةفوكلا لهأ
 لهف :لاق . دحاو لب : الاق ؟نانثا نيدلا مأ ًادحاو وه سيلأ «نيدلا متيأرفأ :لاق .ال
 ركب ابأ متيلوَت نأ مكَيسبَو فيكف : :لاق .ال :الاق ؟ نْرِجعُي ؛يش هنم مكعسي
 مهضعب ,لوتو .ةرصبلاو ةفوكلا لهأ متيلوتو ,هّبحاص اههنم دحاو لك ىلوتو ءرمعو
 الإ ينعسي الو .لاومألاو جورفلاو ءامدلا يف : ءايشألا مظعأ يف اوفلتخا دقو ؛ًاضعب
 ءاهنم دب ال ةضورفم ةضيرف بونذلا لهأ نْمَل تيأر َوأ مهنم ؤربتلاو يتيب لهأ نعل
 ام :لاق ؟ ىلعألا مكبر انأ :لاق دقو نوعرف ٍنعلب كّدهع ىتمف كلذ ناك نإف

 ينعسي الو قلخلا ُثبخأ وهو نوعرف نعلت لأ كعسيأ ! كحيو :لاق. هتنعل ينأ ركذأ
 .هومتأطخأف ًارمأ مت ءدرأ .لاهج موق مكنإ !مكحيو؟ مهنمةءاربلاو يتيب لهأ نعلأ نأ الإ
 َةَدَبَع مهو مهيلإ كا قع هللا لوسر مهنم لبق ام سانلا ىلع نودرت متنأف

 .لصمي ىتح كرتي مث خبطي .ضيخملا نبللا نم ذختي ماعط :طقألا )١(

 نويددر



 ادمن نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأو ,ناثوألا اوعلخي نأ ىلإ مهاعدف «ناثوأ

 : هتمرُح تبجوو ك9 هلام زرحأو ؛همد كلذب نقح كلذ لاق نمف «هلوسرو هدبع

 متسلْفَأ . هللا ىلع هباسح ناكو ,نيملسملا ةوسأ ناكو . هلع هللا لوسر دنع هب نمأو

 لوسر ًادمحع نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشو «نايدألا ضفرو ,ناثوألا علخ نَم نوقلت

 دوهيلا نم «هابأو كلذ كرت نمو ءمكدنع نعلُيو .هلامو هّمد نولحتست هللا

 ام :دوسألا لاقف ؟مك دنع نمأيو هلامو هّمد هومّرحتف نايدألا لهأو ىراصنلاو

 .قحلا ىلع كنأ دهشأف انأ امأ , ًاذخأم برقأ الو .ةجح نيب ًادحأ مويلاك تعمس

 ؟ تنأ لوقت ام , نابيش ينب اخأ اي : :هبحاصل رمع لاقف ! كنم ءيرب نم ءيرب يفأو

 مهاقلأ ىتح رمأب سانلا ىلع 27 ت 00 ا

 هل رمأو رمع عم يشبحلا ماقأف !كاذو تنأ :لاق .مهَتَّجُح ام َرظنأو تركذ امب

 .رمع ةافو دعب مهعم لتقف هباحصأب ينابيشلا قحلو 0 نأ ثبلي ماف . ءاطعلاب

 ءاوهألا باحصأ يف لوقلا

 مه ائيبف .ةدابعلا يف هداهتجا ةدشو هّلضف اوركذف . ملل ء يبنلا دنع لجر ركذو

 هللا لوسر لاقف .اذه وه هللا لوسر اي :اولاقف ؛ لجرلا مهيلع علط ىتح هركذ يف

 ملسف فقو تح لجرلا لبقأف !ناطيشلا نم ا ةعفس هينيع نيب ىرأ نإ امأ : متع

 ؟ كنم نسحأ موقلا يف سيل هنأ انيلع تعلط ذإ كفن كّيئدح له لاقف « مهيلع

 مكيأ: هَع ينلا لاقف « ىلصي هيمدق نيب 9 فصي دجسملا ىلإ بهذ مث .معن :لاق

 هباهف , ىَلصي هدجوف هيلإ ماقف .هللا لوسر اي انأ :ركب وبأ لاقف ؟هلتقيف هيلإ موقي

 : هَيَع ينلا لاقف . هتبهف لوسر اي ىلصي هّتدجو : لاق ؟ تعنص ام :لاق . فرصناف

 هباهف «يلصي هدجوف هيلإ ماقف .هللا لوسر اي انأ :رمع لاق ؟ هلتقيف هيلإ موقي مكيأ

 .هظفحو هعنم :هلام زرحأ )١(

 .مهتجح .عمسأ ىتح ًارمأ مربأ الو عطقأ ال :تاتفأ ال(؟)

 .نونجلا .نم اسم بجعلا نم هب ام لعج نيعلاب ةباصإلاو ةرظنلا :ةعفسلا (ع)ر

 .ةالصلل نيلمسملا نيب هناكم ذخأي .يأ :فصي فصي (:)
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 مكيأ : حتَم هللا لوسر لاقف .هتيهف ىلصي هتدجو هللا لوسر اي :لاقف .فرصناف

 هيلإ ماقف .هتكردأ نإ هل تنأ :لاق .هللا لوسر اي انأ :َىلع لاقف ؟هلتقيف هيلإ موقي
 يف علطي 7 نرق لوأ اذه : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف «فرصنا دق هدجوف

 نيعبسو نيتنثا ىلع تقرتفا ليئارسإ ينب نإ ؛نانثا هدعب فلتخا ام هومتلتق ول « يتمأ
 ةقرف الإ رانلا يف اهلك .ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمألا هذه نإو .ةقرف
 . ةعامجلا يهو .ةدحاو

 ةضفارلا

 لهأ نم ٌّدحأ امهضفري ملو ءرمعو ركب ابأ اوضفر مهنأل ةضفار مهل ليق امنِإو
 ركب ابأ نوّلوتيو نامثع ىلع ًايلع نولضفي نيذلا مهو .مهنود ةعيشلاو , مهريغ ءاوهألا

 يف ىراصنلا بهذم مهضعب بهذ .ّلع يف ديدش وّلغ اهلف ةضفارلا امأف ءرمعو
 ديسلا لوقي مهيفو .هللا ةنعل مهيلع .أبس نب هللا دبع باحصأ ةيئّسلا مهو .حيسملا
 : يريمحلا

 "ابن هّبُح يف ًاننأ امقجأو مهابأ ال لعيف اوّل موق
 ابأ َنوكي وأ نبا هل نوكي نأ نم انّقلاخ هللا لج هللا وه اولاق

 شمعألاو دعس نب ةريغملا

 نب ةريغملا ىلع تلخد : شمعألا لاق « ةليجب ىلوم دعس نب ةريغملا ضفاورلا نمو
 تاولص مدآ ركذف .ىلب :تلق !اهلمتحت ال كنإ :لاقف يلع لئاضف نع هتلأسف دعس
 ! مهنم ٌريخ لع :لاقف .ءايبنألا نم هنود نم ركذ مث !هنم ريخ لع :لاقف ءهيلع هللا

 .ةعدبلا :نرقلا )١(

 .اولمَح :اومشجأ (؟)
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 دق :لاق .هللا ةنعل كيلع تبذك : تلقف .هلثم لع :لاقف « هِي دم ىلإ ىهتنا ىتح

 ١ . اهلمتحت ال كنأ كتملعأ

 مهيلع تّلظأ اذإف «باحسلا يف هنع هللا يضر ًاَيلع نأ معزي نم ضفاورلا نمو

 :لاقف رعاشلا مهركذ دقو !نسحلا ابأ اي كيلع مالسلا :اولاق ةباحس

 ' باب نباو مهنم ٍلاّزَعلا نم مهنم تسل جراوخلا نم ترب

 باحسلا ىلع مالسلا نوُدرَي  ًاَّيلع اوركَذ اذإ موق نمو

 باوصلا نم هكاذ َّنأ معأو 2يبلق لكب ٌبحأ يتكلو

 باوشلا نْسُح ًادغ وجرأ هب ًاَّقح َقيّدّصلاو هللا لوسر ..

 امثإو فسكلا روصنم يلأ باحصأ مهو ,ةيروصنملا مهل لاقي ةضفارلا نم ءالؤهو

 ءامسلا نم ًافسك اًوِرَي نإوإ» :لجو زع هللا لوق يف لّوأتي ناك هنأل فسكلا ىمس

 .باحسلا وهو ءّلع فسكلاف "7 «موكرم ٌباحس اولوقي ًاطقاس

 ءرانلاب هنع ىلاعت هللا يضر لع مهقرحأ نيذلا ةيئبسلا نم دعس نب ةريغملا ناكو

 دلاخل جرخو ًاريثك كلذ دعب ًانورقو ًادومثو ًاداع ىبحأل يلع ءاش ول : لوقي ناكو

 .رشاعلا ةرطنق دنع طساوب هبلصو دلاخ هلتقف ءهللا دبع نبا

 ةنباي :لاقف هل خأ ةنبا اعد ,ٌةافولا هترضح املو ءرعاشلا ةّرع رّيثُك ضفاورلا نمو

 هللا يضر بلاط يبأ نب ّنلع ينعي - هينحَأَف لجرلا اذه بحُي ناك كمع نإ , يخأ

 هتيبحأ يذلا ُبحلا فالخ هللاو هبحأ , كيلع 0

 :لوقي دشنأو .كنم تئرب :اهل لاقف .تنأ

 انيعمججأ جراوخلا لوق نمو ىوُيأ نبا نم نإ ىلإ تنرب

 اسلينمؤملا ريمأ يعد ةادغ قيتع نمو تئرب رَّمُع نمو

 .ناهثع :ىورأ نبا

 .لماكلا نم بيوصتلاو «باد نباو ١» لوصألا ضعب يف )١(

 . 51 ةيآلا روطلا ةروس (؟)

 كدا



 وهو يدهملا جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال :لوقتو «ةعجّرلاب نمؤت اهلك ضفاورلاو

 «ايندلا ىلإ نوعجريف مهاتوم مهل يبحيو ءًاروج تلم | ًالدع اهؤلميف , ىلع نب دم
 :رعاشلا لوقي كلذ يفو ,ةدحاو ةمأ سانلا نوكيو

 اوس ةعبرأ لذعلا ةالو شُيرُق نم ةمئألا َّنِإ الأ

 ءافَخ مهب سيل طابسألا مه هينب نم ةئثالثلاو ىلع
 ءالبرك ُهَنبّيَغ طبسو ّربو ناهيإ طيس طيف

 جرخي يذلا يدهملا وهو «ةيفنحلا نب دمو نيسحلاو نسحلا :ةثالثلا طابسألاب دارأ

 ظ .نامزلا رخآ يف

 سلجي ةفوكلا سلجم يف دئاسو هل ىقلي ناكو .يريمحلا ديسلا ضفاورلا نمو

 :لوقي كلذ يفو ,ةعجّرلاب نمؤي ناكو .اهيلع

 ()باضخلاب طشاوملا هّللعو لاذق هل باش ةكرملا ام اذإ

 ىدْؤأو هتشاشَي تصهذ دقف

 هيف سانلا بوؤي موي ىلإ
 ًاقح كاذك كاذ نأب َنيدأ

 :هاخأ يثري لاقو

 ًاتّيَم كتكرت نكل يرمعَلو

  52و 5 .٠ 3

 بابشلا ىلع كباو كيبأب مقف

 بآملا موي ىلإ دحأ ىلإ
 باسحلا لبق مّهايند ىلإ

 بايترا يذب روشنلا يف انأ امو

 بارتلا يف سد دعب نم اويَح

 يلامجو يعزفمو ينكر تنك
 © لاهُم كيلع ٍكنض سْنَر نْهر
 لاح رْيِخ ىلع ًارصْبُم ًاعماس
 9 يلاوبلا ماظعلا ِتَّمَر ام دعب

 هنول رييغتو رعشلا غبص :باضخلاو سأرلا ةرخؤم رعش :لاذقلا )١(
 .بارتلا هيلع ليهأ يأ : لاهمو: كنضلاو: كنصلاو ءربقلا :سمرلا (؟)



 لاوهألا نم ًالئاه اونّياع ىببوم ّعَم ًادفاو نيعبسك وأ

 يلاعتملا ةيؤرب ىنأو هللا ةيؤر مهثبخ نم اومار نيح

 00 لاحملا ٌديدش ٌمهايحأ ُم مهتقّرحأ ةقعصب ٌمّهامرف 3

 :ةينابسحلا نم لجرو نومأملا

 :هل لاقف همّلك : سرشأ نب ةماّثل :لاقف «نومأملا ىلع ةي نابل نم لجو لخدأ

 امنإو «نابّسحلاو مّهوتلا ىلع اهلك ءايشألا نإ لوقأ :لاقف ؟كبهذم امو ؟لوقت

 ةمطل همّطلف ةمامث هبلإ ماقف . ةقيقحلا يف حالو ,مفيقح رق لع نانا هن كرد

 : ةماّث هل لاقف ؟ كسلجي يف اذه لثم يل لعفي ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هّهجو تدّوَس

 :لوقي أشنأ مث .نابلاب كتنهد امنإ لعلو :لاق ,ينتمطل :لاق ؟كب تلعف امو

 ْباسحلا يف اًَوَح ّبأل»و اَّنأ مدآ لعلو

 بارشلا وه روُُطلا ضيب نسم تْرَصْبَأ ام ٌلعلو
 باهّدلا وه تكج نيحو ت-ئَق تذدعق نيح كاسعو

 () ْباَذَّسلا َوه راهّبلا ىسعو ًاقبنر جسفنبلا ىسعو

 بابك هّبَّسحَت تنأو ك اًرخ نم ّلكأت كاسعو

 :يضفارو سابع نبا

 : سابع نب هللا دبع يل لاق :لاق داّدش نب هللا دبع نأ ةبيش يلأ نبا ثيدح نمو

 . ةريهظلل يلايث تعضو امل لجر بابلا يلع مويلا عرق : ءيش بجعأب كنربخأل

 ثعبي ىتم : :لاق لخد اللف ف .هولخْدأ .مهُم ٌرمأ الإ نيحلا اذه لثم يف هب ىتأ ام :تلقف

 ثعبي ىتح ْتَعَبُي ال :تلق .بلاط يلأ نب لع :لاق ؟ لجر يأ :تلق ؟ لجرلا كلذ

 هنعل ىنع هوجرخأ :تلق ! ةلهج ا هذه لوقي لوقتل كنإو :لاق .رومقلا ف نم هللا

 ش . هللا

 .يلاعتو هناحبس هللا :لاحملا ديدش )١(

 .فورعم وهو ,لوقبلا نم :باذّسلا عرف



 نولوقيو .ديبع يلأ نب راتخملا باحصأ مهو : تلق ؛ةيناسيكلا :ضفاورلا نمو
 .ناسيك همسا نإ

 ليللاب نوفوطي اوناكو .رتشألا نب ميهاربإ باحصأ مهو «ةينيسُحلا ةضفارلا نمو
 .ةينيسحلا مهلا ليقف .نيسحلا تاراث اي :نودانيو ةفوكلا ةقزأ يف

 بارغلا نم يبنلاب هبشأ لع :مهوقل كلذب تيمس ,ةيبارغلا ةضفارلا نمو
 . بارغلاب

 لقأ مهو .ناسارخب لوتقملا يلع نب ديز باحصأ مهو .ةيديزلا ةضفارلا نمو

 .جرخ نم لك عم جورخلا نوري مهنأ ريغ « اًوُلَغ ةضفارلا

 :يبعشلاو ةضفارلا

 نأ تدرأ ول .كلام اي :ةضفارلا انركذو يبعشلا يل لاق :لاق ةيواعم نب كلام
 ةدحاو ٌةيذكِلع ىلع مهَبِذُكَأ نأ ىلع ًابهذ يتيب اوئملي نأو ًاديبع مهياقر ينوطعُي
 َرأ ماف ٠ ءاهلك ءاوهألا تسرد ينإ .كلام اي .ًادبأ هيلع بذكأ ال هللاو ينكلو ءاولعفل
 ريطلا نم اوناك وأ .ًاريمح اوناكل باودلا نم اوناك ولف ؛ةضفارلا نم قمحأ ًاموق
 هذه دوبي اهنإف ,.ةضفارلا اهًرش ةّلضملا ءاوهألا كرذحأ : :لاق مث : 20 حر اوناكل
 ةبغر مالسإلا يف اولخدي ملو «ةينارصنلا دوهيلا ضغبُي اك مدلسإلا نوضغبُي .ةمألا
 يبأ نب لع مهقرح دقو .مهيلع ًايغَبو مالسإلا لهأل ًاتقم نكلو .هللا نم ةبهر الو

 ىلإ هافن .أبس نب هللا دبع مهنم .نادلبلا ىلإ مهافنو ءرانلاب هنع هللا يضر بلاط
 ةنحم نأ كلذو ؛سّوركلا وبأو "7رزاجلا ىلإ هافن ءبابس نب هللا ديعو .طاباس
 :ةضفارلا تلاقو . دواد لآ يف الإ كلما نوكي ال : دوهيلا تلاق . دوهيلا ةنحم ةضفارلا
 ليبس يف داهج نوكي ال : دوهيلا تلاقو . بلاط ينأ نب ىلع لآ يف الإ كلملا نوكي ال
 يف داهج ال : ةضفارلا تلاقو . ءامسلا نم دانم يدانيو .رظتنملا حييسملا جرخي ىتح هللا

 .ريطلا نم عون :مخرلا )١(

 .«رزاحلا» لوصألا ضعب ينو ناورهنلا يحاون نم ةبرق :رزاجلا (5)
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 برغملا ةالص نورخؤي دوهيلاو . ءامسلا نم ٌببس لزنيو يدهملا جرخي ىتح هللا ليبس

 اذكو «ًائيش ثالثلا قالطلا ىرت ال دوهيلاو .ةضفارلا كلذكو .موجنلا كبتشت ىتح

 لك مد لحتست دوهيلاو : ةضفارلا كلذكو .ةّدع ءاسنلا ىلع ىرت ال دوهيلاو . ةضفارلا

 نآرقلا تفّرح ةضفارلا كلذكو «ةاروتلا اوفّرح دوهيلاو «ةضفارلا كلذكو « ماسم

 طلغ :لوقت ةضفارلا كلذكو «ةكئالملا نم انودع وه :لوقتو ليربج ضعت دوهيلاو

 .روزجلا محل لكأت ال دوهيلاو . بلاط يبأ نب , يلع كرتب دم ىلإ يحولا يف ليربج

 : دوهيلا 3 :نيتلصخ يف ةضفارلا ىلع ٌةليضف ىراصنلاو دوهيللو . ةضفارلا و

 باحصأ :اولاقف «ىراصنلا تلئسو : ىموم باحصأ :اولاقف ؟مكتّلم لهأ ٌرْيخ

 مهَّرَمَأ : دمحُم باحصأ :اولاقف ؟مكتلم لهأ رش نم :ةضفارلا تلئسو .ىبسيع

 ,مدق مهل تّبثت ال ,ةمايقلا موي ىلإ مهيلع ٌلولسم فيسلاف ,مهومتشف مهل رافغتسالاب

 مهعجو ,ةفلتخم مهتملكو «ةروحدم مهتوعد ,ةملك مهل عمتجت الو ةيار مه موقت الو
 .هللا اهأفطأ برحلل ًاران اودقوأ املك .قّدفم

 نبا يلع ثيدح انيلإ اوضَعَي دقل :لاقف يبعشلا دنع ًاموي ةضفارلا تّركُذو

 . بلاط

 نم فوعضم لجر ليوأتب الإ نآرقلا يف ضفاورلا ليوأت تهّبش ام : : يبعشلا لاقو

 يف كدنع ام يبعش اي : لاقف . ةبعكلا ءانفب ًادعاق هتدجو .ةكم لهأ نم نم موزخم يب

 «مهنم لجر يف ليق امب هنأ نومعزي هيف نوطلغي مت ينب نإف ؟ تيبلا اذه ليوأت
 وهو

 :رعاشلا لوق

 () لشهت سراوفلا وبأو عشاجمو هئانفب بتحُم ةرارز اتي

 لإ /!! هديب راشأو - تيبل اذه وه تيبلا :لاق ؟هيف تنأ كدنع امو :هل تلقف

 تعشج مزمز :لاق ؟عشاجمف :تلقف .تيبلا لوح رّرز ءرجحلا ةرارزو - ةبعكلا

 هيف ركفف ؟ لشهنف : تلق .ةكم لبج سيت ف وبأ وه :لاق ؟سراوفلا وبأف : تلق . ءاملاب

 . لشهنلا وهو ٌدَوسأ ٌليوط «ةبعكلا حابصم وه ءهّتبَصَأ :لاق مث «ًاليوط

 .أشنو ىّيرت :هئانفب ىبتحا )١(
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 ةعيشلا يف مهلوق

 يف انعم ناك :لاق راجتلا ءاسؤر نم لجر ينربخأ .ظحاجلا رحب نب ناهثع وبأ لاق
 بضغ ةعيشلا هل ركُذ اذإ ناكو «قارطإلا ليوط .قالخألا سرش خيش ةنيفسلا

 نم ههركت يذلا ام ,هللا كمحري :ًاموي هل تلقف .هيبجاح نم 7 ىَوّزو ههجو دبرآو
 نيشلا هذه الإ مهنم هركأ ام :لاق ؟ تضبقو تبضغ اوركُذ اذإ كتيأر ينإف . ةعيشلا

 ءاقشو بّغشو ناطيشو مؤشو ّرش لك يف الإ طق اهدجأ مل ينإف .مهمسآ لوأ يف
 تبت اهف :نامثع وبأ لاق .حشو متّشو ةوهشو ىوكشو كوشو نيشو ررشو (”رانشو
 .ةمئاق اهدعب ىعيشل

 . نيملكتملا مالك نم باب

 , ماشه اي : هل لاقف «سرفلا ملاع وه ذبوملاو ,مكحلا نب ماشه ىلع ٌذّبوملا لخد

 : ماشه لاق ؟ اهّدري ءيش ٌّمف يدي تجرخأ نإف :لاق .ال :لاق ؟ ءيش ايندلا لوح

 :هل لاق ؟ اذه ماعأ فيكف : :لاق .هيف كدي جرخت ءيش الو اهدري ءيش مث سيل

 تلقف .ًائيش ىرأ ال ينإ ,ذبوم اي :كل تلقف ءايندلا فرط ىلع تنأو انأ , ذبوماي
 ال ينإ .ماشه اي :تنأ يل تلقف .ينعنمي مالظ انه اه سيل تلقف ؟ ىرت ال ملو :يل

 ناتّلملا تأفاكت لهف .هب رظنأ ءايض سيل :تلق ؟ىرت ال ملو :كل تلقف .ًائيش ىرأ
 سيل نأ لاطبإلا يف آفاكتت مل ضقانتلا يف اتأفاكت اذإف :لاق .معن :لاق ؟ ضقانتلا يف

 .تبصأ نأ هديب ذبوملا راشأف ؟ ءيش

 يلع يف لوقي نأ مكحلا نب ماشه لعجأ انأ : سابعلا ينب ةالو ضعبل لجر لاق

 ءماشه رضحأ مث .اذكو اذك كلف كلذ تلعف نإ :لاقف ؛ملاظ هنإ هنع هللا يضر

 .معن :لاق ؟ركب يأ دنع سابعلا عزان ًايلع نأ ماعت امأ , دم ابأ هللا كتدشن :هل لاقف

 .بضغلا كيرحت اهكّرح :ىوزو .مّهِحَت :دبرأ )١(
 .بيعلاو راعلا :رانشلا (؟)



 لوقي وأ «ةفيلخلا طخس «) عقاويف « سابعلا لوقي نأ هركف ؟ |مهنم ملاظلا نمف :لاق

 نوكي ال ءيش يف نانثا عزانتي فيكف :لاق ؟ ملاظ اهنم ام :لاقف ,هّلصأ صقنيف ؛ّلع

 نكلو ءملاظ اهيف امو مالسلا هيلع دواد دنع ناكلملا عزانت دق :لاق ؟ ًالاظ (هدحأ

 تكسأف «هتئيطخ نم ركب يأ هيبنت ادارأ ناذه كلذكو «ةئيطخلا ىلع دواد اهبنيل

 .ةميظع ةلصب ماشهل ةفيلخلا رمأو . لجرلا

 ,ةرظانملاب هدهع دٌعبو نسأ دقو .فآلعلا ليذهلا يبأ ىلع ماَظَنلا مهاربإ لخد

 نوكي نأ ةفاخم ًارهوج نوكي نأ :مكرارق نع ينربخأ :لاقف .نسلا ثّدح مهاربإو

 نم فعضأ ضرعلاو ًاضَرَع نوكي نأ ةفاخم ًارهوج نوكي الأ متررق لهف ؛ مسج

 ام ,خيش نم هللا كحّبق :ميهاربإ هل لاقف .ههجو يف ليذحلا وبأ قصبف ؟رهوجلا

 .كملح هفسأو كتحص فعضأ

 نع كملكأو ينملكت نأ كل له :هل لاقف ؛نيينانويلا نم ًالجر ٌمُهَج يقل :لاق

 ؛ ال :لاق ؟ هتقذف :لاق ؛ ال :لاق ؟هتمسلف :لاق ؛ال :لاق ؟طق هتيأرأ ءاذه كدوبعم

 ربعم كلقع امنإو سمخلا كّساوح نمسحب هكردت مل تنأو هتفرع نيأ نمف :لاق

 مث ,ةعاس مهج جلجلتف :لاق ؟ تامولعملا عيمج نم هيلإ تلصوأ ام الإ كردي الف اهنع'

 لهف :لاق ؛معن :لاق ؟ ًاحور كل نأ ّرقت ام :هل لاقف هيلع ةلأسملا سكعف كردتسا

 كل نأ تملع فيكف :لاق ؛ال :لاق ؟هتسم وأ هتممش وأ هتعمس وأ هتقذ وأ هتيأر

 .ينانويلا هل ٌرقأف ؟ ًاحور

 ءايحلا يف باب

 نإ :مالسلا هيلع لاقو .ناميإلا نم ةبعش ءايحلا .هلك ريخ ءايحلا : ِهَِلَم ىنلا لاق

 . "9 فحلملا لاَّثَّسلا :يذبلا هركيو ,ففعتملا جلحلا يبحلا بحي ىلاعتو كرابت هللا

 .ناميالا نم تمصلاو ماحلاو ءابحلا : هللا دبع نب نوع لاقو

 .حاحلإلا ريثكلا :فحلملا (؟) .هجاويو ىقلتي :عقاوي )١(
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 رخآلا عفترا امهدحأ عفر اذإف .ًاعيمج نانورقم ناميإلاو ءايحلا :رمع نبا لاقو
 , ةعم

 ءايحلا اويحأ :لاقو .ءاشت ام عنصاف حتست مل اذإ :ةاروتلا يف بوتكم :لاقو

 نإو «كنع هب ىنغ ال هنأك الإ َرهدلا هارت ال :لاقف ًاَّبح ًالجر ينارعأ ركذو

 . ءىبمملا

 : ةيليخألا ىيلل
 (9رداخ ناّمِخب ُثيَل نم مجشأو ةَّييَح ةاتف نم ايحأ وه ىتف

 : ًاضيأ سيق نبالو

 رجاهتلا دنع ءاشحفلا نع ًاسرخو اَنَخلا نع امص ملحلل مهلاخت
 (7 رداوخلا ثويلْلاك ظافحلا دنعو ةّمعو ًءايح اوقول اذإ ىضرمو

 كلذ عفر مث ,ىوقتلاو نيدلاب ًانامز مهنيب ايف ُسانلا رشاعت : يبعشلا لاقو

 .ةيهرلاو ةبغرلاب الإ سانلا رشاعتي اف .كلذ عفر مث .مّمذتلاو ءايحلاب اورشاعتف
 .كلذ نم رش وه ام ءيجيسو

 . لبنلا ف ديزي ءايحلا : ليقو

 : مهضعبلو

 ًءئايحلا بهذ اذإ ايندلا الو ٌريخ شيعلا يف ام كييأو الف

 :رخآ لاقو

 (0 اشي ارك رومألا يف بّلقت احاقَو ًاهجو ىتفلا قزر اذإ
 .مقم رجشلا نم ليغ يف :رداخ نافخب )١(

 .تامرحلا ىلع ةظفاحملا : ظافحلا (؟) .
 .ءايحلا يدعو ةحاقولا ريثك ًانولتم :ًاحاقو (؟)'

 فو



 ءانغ هيف هب هجلاعت ٍءيشل الو ءاودلل كي مو

 مما تت

 ءايحلا آلإ اههكُ نيبو ينيب لاح ام ةحيبق سيو

 .نامرحلاب ءايحلاو «ةبيخلاب ةبيهلا تنرق :ههجو هللا مرك بلاط يلأ نب لع لاقو

 :ليق دقو

 نورقم نامرحلا عم ءايحلا نإ هّبلاط تفج ايف كءايح عفرا

 , 207 ثّرحَتلا نم ءايحلا ةرثك : لثملا يفو

نم هنإف « ءايحلا ليبارس اوعطقف « هّلابرس لهجلا سبل ءايحلاب رتتسا نم : نسحلا لاق
 

 .هملع قر ههجو قر

 داز اف «ريداقملا نم رادقمل متيل ءايحلا نإ :لاقف فنحألا دنع ءايحلا لجر فصو

 .تببحأ امب همسف كلذ ىلع

 : مهضعب لاقو

 يلع نينمؤملا ريمأ لاق كاذك ٌثرتقم نامرحلا عم ءايحلا َّنِإ

 لمألاو تاجاحلا بلط يف هعفراف هرثكأ ثينختلا نم نأب ملعاو

 : خامشلل و

 اهضارم يلع داب مهرودص ىرأ دقو ةايح ًاماوقأ لماجأ

 : مزاح يبأ نبالو

 :عبرا قئالخ يبرقلا يذ تش نعو انّخلاو لهجلا نع ينينثيل ينإو
 معا

66 

 ' عفنيو رضي دق يلثمو ميرك | يننأو ءىوقتو .مالسإو .ةايح

 :رخآ لاقو

 ريدج هنم ناك حيبق لكب هنإف ءايحلا ءرملا مرح اذإ

 ()رورغو ًافج هاودجو حابُم هّرسو رمأ لك يف ةحق هل

 10 ا
 ا

 .رمأ لك يف سفنلا لاخدإ :ةحقلا (؟) .ةلوجرلا نادقف :ثنختلا )١(
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 روفُت تاظعلا يف هنم عمسللو ًةعفر ةءاندلاو ًاحدَم َّمشلا ىري
 ريصي بيتنملا تالاح ريخ ىلإ هّنإف ًاّيح ماد ام ىتفلا جرف

 بادآلا عماج باب

 ماسو هيلع هللا ىلص هّيبنل هللا بادآ

 :هبر دبع نبال

 هلع هبدأ مث « هلي ينلا بدأ :هب أدبن ام لّوُأ : دمه نب دمحأ رمع وبأ لاق

 . ءاملعلاو ءامكحلا مث .هتمأل

 ىلإ ةلولغم َكَدَي لعجت الو# :هل لاقف ءاهلك بادآلا نسحأب هّيبن هللا بّدأ دق
 ' هابخ امك ريتقتلا نع هاهنف 27 «ًاروُسحم ًامولم دعقتف طسببلا لك اهطُسْبت الو كقنغ
 اوفرْسُي مل اوقّمنأ اذإ نيذلاو 9 : لجو زع لاق امك ؛نيتلاحلا طّسوتب رمأو «ريذبتلا نع

 , 9 © ًاماوق كلذ نيب ناكو اورئقي و

 . هل مظنو .مكملا هباتك يف ملكلا عم اوج كلي هّببنل ىلاعتو كرابت هللا عمج دقو

 ضرغأو فرعا ْرْمُأو وفعلا ذُخ ا :لاقف ,تاملك ثالث يف اهلك قالخألا مراكم
 رمألا يفو ؛هملظ نّمع ٌحفصلاو .هعّطق نم ٌةلص َرفعلا هذخأ يفف "7 4 نيلهاجلا نع
 يفو . بذكلا نع ناسللا نوصو « مراحملا نع فْرَّطلا ضغو هللا ىوقت فورعملاب

 .جوجللا ةعزانمو هيفسلا ةارامم نع سفنلا ةيزنت نيلهاجلا نع ضارعإلا

 :لاقف ىهتمأب قفّرلاو .هتكيرع يف نيللاب ىهبدأ اهف ىلاعتو كرابت هرمأ مث

 ظيلغ ًاظف تنك ولو :لاقو 20 4نينمؤملا نم َكعِبَلا نمل كَحانَج ضفخاو»
 الو ٌةنسَحلا يوتْسَت الو# ىلاعتو كرابت لاقو © كلؤح نم اوضقَن ال بلقلا

 .؟9 ةيآلا ءارسالا ةروس )١(

 1١99. ةيآلا فارعألا ةروس (*) . 107 ةيآلا ناقرفلا ةروس (؟)

 ١09 ةيآلا نارمع لآ ةروس (0) 8١6. ةيآلا ءارعشلا ةروس (؟)
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 امو (ميمَح يلو ُهَنأك ةوادع ةنيبو كنيب يذلا اذإف نسحَأ يه ينلاب عفذأ ٌةئسلا

 . "7 «مظعظح وُد وُدذ آلإ اهاَّقلُي امو اوُرَبِص نيذلا الإ اهاَّقلُي

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق «بادآلا هذه هيف تلمكو لجو زع هللا نع ىعو الف

 فور نينمؤلاب ْمُكْيلع صيرح مّتنع ام هيلع زيزع مكسُفنَأ نم لوسر مةءاج دقل#

 ٍشرعلا بر وهو تلكوت هيلع ّوه لإ هلإ ال هللا َيِبْسح لّقف اوَلَوَت نإف . محر

 ."7 © مظعلا

 هتمأل ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا بادآ باب

 ةرشاعملا ليجو قالخألا مراكم نم هيلع اهّضحو هّمأ هب بدأ ايف كي ا يبنلا لاق

 يناصوأ ءابهب مكيصوأ انأو عتب يّبر يناصْوُأ : ماحرألا ةلصو نيبلا تاذ' حالصإو

 ءرقفلاو ىنغلا يف دصقلاو , بضغلاو اضرلا يف لدعلاو « ةينالعلاو ٌرسلا يف يف صالخالاب

 يتمص نوكي نأو « ينعطق نَم لصأو « يمرح م يطغعَأو « ينملظ نّمع َوفعأ نأو

 . اربع يرطظنو «ءاركذ يقطنو ءاركف

 .لاؤسلا ةرثكو لاملا ةعاضإو لاقو ليق نع مكتيهن : ِهتِكَي لاق دقو

 اوشفأو ءراصبألا اوّضُعف متيبأ نإف «قرطلا روهظ ىلع اودعقت ال : هَلْ لاق دقو

 .فيعضلا اونيعأو ,«لاضلا اودّهآو « مالسلا

 اوُئفطأو «باوبألا اوُقلغأو ,ءانالا 9 اوئفكأو .ءاقّسلا © اوُكَوَأ : ملم لاقو

 . ءانإلا فشكي الو ءاكو لمي الو اقلغ حتفي ال ناطيشلا نإف ؛ حابصملا

 )١( ةيآلا تلّصف ةروس 84.

 .1؟4 ةيآلا ةبوتلا ةروس (؟)

 طيخ وأ ريس لك :ءاكولاو .ءيش هيف طقسي وأ ناويح هلخدي الئل ءاكولاب هسأر اوّدش يأ : ءاقسلا اوكوأ ()
 .ءاعولا وأ ءاقسلا مف هب دشي

 .هبكو هبلق : ءانإلا أفك (4)
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 لكأ نم :لاق هللا لوسر اي ىَلَب :اولاق ؟ سانلا ٌرشب هب مكّتبنأ هلأ : مَع لاقو
 .ةدبع َدَّلِجو ةدفر عنمو .ةدحو

 ضغبي نم : :لاق .هللا لوسر اي ىلب : :اولاق ؟كلذ نم ٍرَشب مكئبنآ الأ : :لاق مث و
 . هنوضغبي و سانلا

 ءالبلا اولبقتساو ,ةقدّصلاب اض اووادو قاكز اب ١ ا لاقو
 ل وم ونصح

 .ىَهْلَأو رّثك امم ٌيخ ىَّقكو لق ام :لاقو

 ش . مهاوس نم ىلع دي مهو ,مهاندأ مهتّمذب ىعسيو .مهؤامد افاكتت نوملسملا :لاقو

 .لوُعت نمب أدباو لفسلا ديلا نم ٌرّيخ ايلغلا ديلا :لاقو

 .نيترم رحج نم نمؤملا ْعَدْلي هلو .كلامش ىلع كتيمي نت ال :لاقو
 .هيخأب ٌريثك ءرملا :لاقو

 .ناتكلاب مكجئاوح ءاضق ىلع اونيعتساو «رافغتسالاب مكثيدح نيب اولصفآ لاقو
 .كركذ تيسن اذإو «كناعأ ترْكَذ اذإ نم باحصألا لضفأ :لاقو

 غو

 .هنذإب الإ هتمركت ىلع سلجي الو هناطلس يف ناطلس وذ موي ال : :لاقو

 سبل وأ ,ىنفأف لكأ ام هلام نم هل امنإو ! يلام يلام : : مدآ نبا لوقي : : ملم لاقو
 .ىضمأف بهو وأ .ىلبأف

1 

 .ةمطافلا تسئبو ةعضرملا تَمْعِنَف .ةرامإلا ىلع نوصرحتس :لاقو
 .نابضغ وهو نينثا نيب ماحلا مكحي ال :لاقو

 .هرذق فرع ٌورما كلّه امو .متتفادت ام مفشاكت ول :لاقو
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 نانسأك هاوس مِهَّلك سانلاو .ةلحار اهيف دجت داكت ال ةئام لباك سانلا :لاقو

 .طشملا

 .ملَسف تكس وأ «مغف ًاريخ لاق ًادبع هللا محر :لاقو

 نيعل ةرهاس نبع لاملا ريخو . ةرومأم ةرهمو 2 ةروبأم ٌةكس لاملا ريخ :لاقو

 ش . ةمئان

 .زرح اهروهظو ءزنك اهنوطب :ليخلا ثانإ يف لاقو

 .لخ هيف تيب َرَفْقَُأ امو «قودّتم رجات 29 َقلَمُأ ام :لاقو

 .ةباتكلاب ماعلا اودّيق :لاقو

 اح ذدزت "7ًابغ رز :لاقو

ري ثيح كطوس قلع :لاقو
 . كلهأ ها

 ءاملعلاو ءامكحلا بادآ ف باب

 بدألا ةليضف يف هنم

 .ةميق اهسفنأو «ةعيبط رهاوجلا مركأ بدألا :لاقف هيبنب ءاكحلا ضعب ىّصوأ

 راصنألا رثكُيو «ةريشع الب ٌرعُيو , ةليلجلا بئاغّرلا ٌديِفُيو ءةعيضولا باسحألا عفرُي

 بولقلا مكل عمجيو ةشحؤلا يف مكسنؤي ؛ةيلح هوُنّيزتو ةَلُح هوسبلاف ؛ةيزر ريغب

 . ةفلتخملا

لسلا هيلع لع مالك نمو
لاق هنأ هنع يوري ايف «ما

داس نمو ءداس مُّلَح نم :
 

لا بلط نمو « باخ باه نمو «مرح ايحتسا نمو , دافتسا
 , ةسايسلا ىلع ربص ةساير

 سس
 1 ١ 0

 .جاتن وأ عرز لاملا ريخ دارأ ء لسنلاو .جاتنلا ةريثكلا :ةرومأمللاو ءةحقلملا :ةروباملا )١(

 .رقتفا :قلمأ (؟)

 . اتقو ةرايزلاو ةرايزلا نيب لعجي نأ بغلا ()
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 نمو هب لتُق يغبلا فيس لس نمو .هريغ بيع نع يِمَع هسفن بيع رصبأ نمو
 باجح كتَه نمو .هريغ ةّلز مظعتسا هتلز يِسَن نمو .اهيف عقو ارئب هيخأل رفتحأ

 . قرغ ججللا محتقأ نمو . بطع رومألا يف رباك نمو .هنيب تاروع تكتبنآ هريغ

 نمو «لذ سانلا ىلع ربحت نمو .لز هلقعب ىنغتسآ نمو ,.لض هيأرب بجعأ نمو
 لخد نمو ءرّقو العلا سلاج نمو َرَقُح لاذنألا بحاص نمو : لم لمعلا يف قّمعت
 تناك ٌةمالك نّسح نمو .هّقُرَط هل تلّهس ُهُقَلَح نّسَح نّمو مهنا ءوسلا لخادم
 فّرع نمو .لدعلا قيرط كرت لهجلا داقتسا نمو ؛زاف هللا يتَح نمو .همامأ ةبيهلا

 :لوقي أشنأ مث .هلمأ رصق هلجأ

 ةبولُد ىلع ظغو رثْساو بويع ىلع كاخأ ْسَبلِإ

 0 هبوطخ ىللع ٍناّمّرللو هينَّسلا تهب ىلع ربصاو
3 - 

 (©ةبيسح ىلإمولظلالكو ًالضفت 2 تباوجلا عدو

 .ةءورملا ىلع ليلدو . لقعلا ٌةدام هنإف بدألا اوبلطا : ةبيش نس بيبش لاقو

 بولقلا مكل عمجيو .سلجملا يف ةيلحو .ةشحولا يف سنؤمو «ةبرغلا يف بحاصو
 . ةفلتخملا

 مد

 هيلإ ممجَتحا نإ مكنإف ؛بدألا بلطب مكيلع :هينبل ناورم نب كلملا دبع لاقو
 .الاج مكل ناك هنع متينغتسا نإو ءالام مكل ناك

 ًاهاجو ,لاملا كّبحص ام كّيَحْصي امنإ لاملاب اهاج نأ ماعا : ءاكحلا ضعب لاقو
 . كنع لئاز ٌريغ بدألاب

 نإف : كلذ كِبِجَعُي الف ناطلسل وأ لام سانلا كمركأ اذإ : : عفقملا نبا لاقو

 . بدأ وأ ٍنيدل كومركأ اذإ كبجعيل نكلو ءايههاوزي لوزت ةماركلا

 .لطابلاو بذكلا :تهبلا )١(

 .هبساحي نم ىلإ هعد :مولظلا لك (؟)

 احا



 يف الو لعفب الإ لوق يف ريخ الو «قطنملا بدألا سأر : سيق نب فنحألا لاقو

 الإ قدص يف الو ؛ عروب الإ هقف يف الو , ءافوي الإ قيدص يف الو دوك الإ لام

 . ةنئن

 ةغالبلاف : ةثالثلا اّمأف :نينثآو ةثالث نع بيدألا ىنغتسي ال : يريبّرلا ةلقصم لاقو

 .ريخلل ظفحلاو رثألاب ماعلاف نانثالا امأو .ةرابعلا نسحو ةحاصفلاو

 .ةبرجتلا ىلإ ةجاتحم ةفرعملاو «بدألا ىلإ جاتحم ُبسَحلا :اولاقو

 بدألاب نأل بدألا نم ًاريخ ائيش ءانبألا ءابآلا ْثّبَو ام :رهجُرْرُي لاقو

 0 .هنوفلتي لهجلابو لاملا نوبسكَي

 .هَردق لجرلا ةفرعم بدألا ُسأر : ضايع نب ليضُفلا لاقو

 .دئاق ريخ قيفوتلاو «؛ثازيم ريخ بدألاو ,نيرق ريخ قلخلا نسُح :اولاقو

 .هيف سانلا لاق ام هرضَي مل هسفن فرع نم :يروُتلا نايفّس لاقو

 لاق ؟ ءايشألا لضفأ ناك ام :ةيسرافلاب ملاعلا وهو ,ذّيوملل ناورش ونأ لاقو
٠. 

 يف رذبلا تومي اكو ؛ةراشإلاب ماعلا نمو «ةحئارلاب بدألا نم ىفتكت ةيقنلا ةعيبطلا

 كانْدَّلَق اذه نحنو ,تقدص :هل لاق .ةعيبطلا تومب ةمكحلا تومت كلذك ,29) خابتسلا

 ش .كاندلق ام

 ةهبنمو لقعلا يف ٌةدايز بدألا :لاقف ؟ ةعيبطلا مأ ْبَلْغأ بدألا : ريشدرأل ليقو

 مامتو ةسارفلا ءاغو داقتعألا 5 نأل , كّلمأ ةعيبطلاو ؛ باوصلل ةسكم و « يأرلل

 . ءاذغلا

 ع

 بدأ :لاق ؟ةدولوملا ةعيبطلا دعب لقعلل نوع ءيش يأ : ءامكحلا ضعبل ليقو

 . بستكم
 ٠

 .تابنلل _حلصت ال حلمو زن تاذ ضرأ :خابتلا )١(

 شيل



 .عرفلا وهو «ةياورلا بدأو ؛لصألا وهو ,ةزيرغلا بدأ :نابّدأ بدألا :اولاقو
 .ةداملا لاصتاب الإ لصألا ىمنُي الو .هلصأ نع الإ يش عرفتي الو

 :رعاشلا لاقو

 اًعت الإ معلا هب رأملو هلصأب الإ لاط ًاعرف َرأ مو

 : بيبح لاقو

 () عطقَي ناك اَمَل ىلوألا ةلاحلا ىلع ةتكرت ول َةَرْبُر الإ فّيسلا امو

 :رخآ لاقو

 هب نسحأ ةايحلا َدَقَف نإف  ادِقُف نإف ىنفلا ٌةايح اه
 نم كافكو «هّلهج كْعسَي ال ام فرعت نأ نيدلا مع نم كافُك : سابع نبا لاقو

 .لاثماو دهاشلا يورت نأ بدألا ماع

 .مولعلا يف ننفتف ابيدأ نوكت نأ تدرأ اذإ :ةبيتق نبا لاق

 ؛بهذملا نَّسَح ,بادآلا ريثك ,باوثألا رهاط لجرلا ناك اذإ :ءامكحلا تلاقو

 .هدلوو هلهأ عيمج هحالصل حّلصو هيدأب بدأت

 :رعاشلا لاقو

 دّلولاو لهألا يف توملا دعب ظفحُيو هحالص لضفل ايندلا يف مَّظعُي

 ٌربو «لجو زع هللاب ناميالا :لاق ؟ ةبقاع ٌدَمْحَأ لاصخلا يأ :سناج ويد لثسو

 .بدألا لوبقو .ءاملعلا ٌةبحمو «نيدلاولا

 .هل لقع ال هل بدأ ال نم لاق هنأ هِي هللا لوسر نع ىور

 .افرظو ةقر هديفُيو .ةهابنو الضف لقاعلا ديزي بدألا :اولاقو

 .بذهو لقص اذإ لإ ًافيس نوكي ال فيسلا -نأ يأ ديدحلا نم ةعطقلا :ةربزلا )١(
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 بدألا ةقر يفو

 هللا لوسر مأ ربكأ تنأ ,بلطملا دبع نب سابعلل ليق :ةبيش يلأ نب ركب وبأ لاق

 .هنم ْنَسَأ انأو ىنم ربكأ وه :لاق ؟ مثلَ

 وهو انس هنم ربكأ انأ لاق ؟ مخ نب عيبرلا مأ تنأ ؛ ربكأ امكيأ : لئاو ينأل ليقو

 . القع ينم ربكأ

 دقل !كادف تلعُج :لاق ؟تنأ مأ ربكأ انأ : ينغملا سْيَوُطل نامتُع نب نابأ لاقو

 .ةكرابملا كّمُأ فافز تدهش

 ىثثم الإ طق ًاراه تّيشم ام :لاق ؟كب كنبا دب فيك :رذ نب رمعل ليقو
 .هتحت انأو َةّيَلع َيِقَر الو ىمامأ ىبثم الإ اليل الو ,ىفلخ

 همعل هليجبت ًادحأ لَجِبي ِهَنلكَم هللا لوسر تيأر ام :تلاق ءةشئاع ثيدح نمو

 . سابعلا

 .نيبكار ناك اذإ هل ًاماظعإ اِلَزَت سابعلا ايقل اذإ نامثعو رمع ناكو

 اذهأ :حلاص نب كلملا دبعل ديشرلا نوراه لاق :لاق ىعمصألا نع ىشايرلا

 . كةءاطع 7 : ىبعشلل

 :بدألا ةقر يف انلوق نمو

 ءالا ليسي ارك لاسل ًاموي هتْغرفأ ول ءاملا لثمك بدأ

 :ىحي نبا يلع بدأ نم

 :لاق !كنم ابدأ لمكأ تيأر ام :ىبحي نب ىلعل تلق :لاق رهاط يلأ نب دمحأ

551 



 ول فيك : لاقف ,يهاربإ نب قاحسإل كلذ تلقف ! يهاربإ نب قاحسإ تيأر ول فيك

 نب رفعج تيأر ول فيك :لاقف .مهاربإل كلذ تلقف !يدهملا نب مهاربإ تيأر

 مركأ تيأر ام :ةوْيَح نب ءاجر يل لاق :زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع لاقو
 "7 ىشَع ذإ كلذك نحن انيبف «ةليل هدنع تْرَمَس ؛ كيبأ نم ةّرشع مركأ الو ءابدأ

 ولف «مالغلا مانو حابصملا مَع دق «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف .مالغلا مانو حابصملا

 طح مث فيض مدختسُي نأ لجرلا ةءورم نم سيل هنإ :لاقف !هتحلصأ يل تْندُأ

 «ةليتفلا صخشأو , حابصملا يف تيزلا نم بصف ©" ةّيدلا ىلإ ماقو ,هيبكنم نع هءادر

 .رمع انأو تعجرو رمع انأو تمق :لاقو هءادر ذخأو . عجر مث

 :دجسملا يف ًاتوص ثدحأ لجرو باطخلا نب رمع

 تناك اللف . دجسملا يف باطخلا نب رمع دنع لجر تَّوص :لاق هيبأ نع ىبتعلا

 لاقف .دحأ مقي مف .اضوتف ماق الإ توصلا بحاص ىلع تمزع :رمع لاق ةالصلا

 ! تقدص :لاق ًاضوتنف موقن نأ انلك انيلع مزعا ,نينمؤملا ريمأ اي :هللا دبع نب ريرج

 .اوئتضوتف اوموق .مالسإلا يف ًاهيقف ,ةيلهاجلا يف ادّيس الإ كّتملع الو

 :نسحلاو ماحشلا

 ايأ اي : نسحلل تلق :لاق  ماحشلا نايثع ينتدح : لاق . يبمصأل نع يشايرلا

 .ىمداخل اهلوقأ ينإ :لاق ؟ كيبل يل لوقتأ :تلق .كيبل :لاق .ديعس

 رعاشلا لاقو

 يداو ةدراب حيرلا يسمت نيح اذّبح اي

 .هؤوض راغو صان :ىشع )١(

 .تيزلل_فرظ :ةبدلا (؟)

 .حشكلا فيطللا رماضلا وهو ءمضه عج :مضْمو .ةمابلاب مثولاب عضوم :يشأ يداد (؟)
 لقحاحرا



 مدخ مهتقفار اذإ لاحّرلا يفو مهبلاجم يف مارك .نومّدَخُم

 مه ّيِإ ابْح ُمُهَديِزي الإ ٌمُهرٌكذأف موق نم بحاصأ امو

 عاتسالاو ثيدحلا يف بدألا

 .ملكتملل ءاغصإلاو ,مّهفتلاو مهفلا ْسُح هلك بدألا سأر :ءابكحلا تلاقو

 ' اهف نسحأ الو ,. سلجم يف ابوانت () ّدسأ مهلثم تيأر ام :لاقف ًاموق يبعشلا ركّذو

 ,ثالثب ًاذخآ الإ هتملع ام هللاو :ناورم نب كلملا دبع هب فصي اهف يبعشلا لاقو

 رسيأبو ,ثّدح اذإ عاتسآلا نسحبو ,ثّدح اذإ ثيدحلا نسحب اذخآ :ثثالثل اكرات

 .جوجللا ةعزانمو .هيفسلا 7 ةاراممو ,مبثللا ةبواجمل اكرات ؛فلوخ اذإ ةنوؤملا

 ؛ ثيدحلا نسح ماعتت امك عاتسالا نسح ماعت ١ يب اي :هنبال ءاكحلا ضعب لاقو

 يف عرست نأ رذحآف ؛لوقت نأ ىلع كنم عمست نأ ىلع صرحأ كنأ سانلا ماعيلو

 برقأ لقت مل ام لعف ىلع كنأ سانلا ملعي ىتح ,لعفلاب عوجرلا هنع بجي ايف لوقلا
 .لعفت مل ام لوق ىلإ كنم

 بحت الف كّريغ لكس اذإو .همالك ىلع ًادحأ بلاغت ّآلأ بدألا نسُح نم :اولاق

 .هملعت كنأ هرث الو ,هيف هيلع محتقت الو ,هايإ هعزانُت الف ثيدحب ثّدح اذإو ءهنع

 هب رفظلا رهظُت الو هيلع كلذ جرخم نّسحف كتجح هثذخأف كبحاص تمّلك اذإو

 . مالكلا نسح ملعت امك ءعاتسالا نسح ماعتو

 .مكهوجوب مكيلع اولبقأ ام سانلا اوثدح :يرصبلا نسحلا لاقو

 .هثيدح عطاقم نع هلأسيلف عماسلا نيع ملكتملا ركنأ اذإ : بتاكلا داّبع وبأ لاقو

٠ 

 .نوديجحيو ثيدحلا نوبوانتي مهنأ ديري :ابوانت دسأ )١(

 . هتلداجم :هيفسلا ةارامم (؟)
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 هعطق الإو ,ثيدحلا هل يأ قحلا ىلع فقي هدجو نإف ؛هل كلذ ىرجأ يذلا ببسلاو
 .ةدئافلل نامرحلاو (١ ةلوسفلا نم عاتسالا ءوس يف ام هفرعو ,هتسناؤم همرحو هنع هس اعانلا . () سا + 1 7

 ةسلاجملا ف بدألا

 :ماسو هيلع هللا ىلص ينلل

 لجرلا مقي ال : لاق ولع لا لس ين نأ يش يأ يركب نأ ثيدح نمد

 مقي اال : :لاقو . هيف ليي م سلجم نع لجرلا هل مق اذإ رمع نب هللادبع تاكد

 .مكل هللا ٠ فَي حّسْفَي اوحسفآ نكلو ؛هسلجم نع دحأ

 مجعلا موقي | اوموقت ال : ؛لاقف ؛هيلإ انمقف هَ يبل انيلإ جرخ : :لاق ةمامأ وبأ

 .كلذ دعب انم دحأ هيلإ ماق اف . اهئايظعل

 الف سولج متنأو مكيلع تجرخ نإ : :لاق هِي ينلا نأ رمع نبا ثيدح نمو

 كلذ ناف . منأ كف تسلج نإو .متنأ اركف تمق نإو ؛ يهجو يف مكنم دحأ نموقي

 .نيكرشملا قالخأ نم قلخ

 نع ماق نمو .هشارف ردصو هسلجت ردصو هتباد ردصب قحأ لجرلا : ع لاقو
 .هب قحأ وهف هيلإ عجرو هسلجم

 .هنذأتست ىتح مقت الف دحأ كيلإ سلج اذإ : يع لاقو

 انيلإ تسلج كنإ :هل لاقف  ناوضرلا |هيلع - ىلع نب نسحلا ىلإ لجر سلجو

 نع ْتمق الو ,سيلج يدي نيب طق يلجر تددم ام :صاعلا نب ديعس لاقو

 .ةءورم ا مدع : ةلوسفلا )10(
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 .هلهأ هسلجأ ثيح سلجيلف ًاتيب مكدحأ لخد اذإ :يعخَتلا مهاربإ لاقو

 ال :ثيدحلا تعمس امأ :لاقف ءاهّدَرَف ةداسو هيلإ سلج لجرل ةبالق وبأ حرطو

 .هتمارك كيخأ ىلع درت

 .رامح الإ ةماركلا ينأي ال :هيلع هللا ناوضر بلاط يلأ نب ىلع لاقو

 سلج اذإو ءهب تبحر اند اذإ : ثالث ىلع يسيلجل :صاعلا نب ديعس لاقو

 .هيلع تلبقأ ثّلح اذإو ءهل تحعّسو

 .هيذؤي نأ ةفاخم يسيلجب بابذلا رمي نأ هركأل ينإ :لاقو

 :فنحألاو ةيواعم

نب فنحألا لخد :لاق يبعشلا رماع نع يدع نب مثيلا
 راشأف ؛ةيواعم ىلع سيق 

اي كعنم ام :هل لاقف ؛اهيلع سلجي مف «ةداسو ىلإ هيلإ
 ىلع سلجت نأ فنحأ 

 ال :لاق نأ هّدلو مصاع نب سيق هب ىصوأ اف نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ ةداسولا

هل سلجت الو «كاسنّي ىتح هعطقت الو ّْلَمَي تح ناطلسلل َمْست
 الو شارف ىلع 

 . نيلجر وأ لجر سلجم هنيبو كنيب لعجأو «ةداسو

 ةسلاجم هيبأ مسآو همسآ نع لأسُي نأ ريغ نم لجرلا ةسلاجم : نسحلا لاقو

 . يكونلا

وهو فاوطلا يف هيقلو ءرفعج يبأل ةبيش نب بيبش لاق كلذلو
 هبجعأف « هفرعي ال 

 انأ :لاقف . ةلأسملا نع كّلجأو « ةفرعملا بحأ يفإ .هللا كحلصأ : هتمسو هتئيه نسح

 .تالف نب نالف

يل ناكل هيف تسلج ول ام هنم تكرت الإ طق ًاسلجم تيتأ ام : دايز لاق
 ام كرَتو 

 .يل سيل ام ذخأ نم ّيإ ٌبحأ يل



 .20ةعّلق سلاجم اهنإف ؛اهبحاص كَرَدص نإو سلاجملا رودصو كايإ :لاقو
 و ل # 5 5 5 00 - هو سلم# 4 .

 ىلإ برق نم ىصقأ نأ نم لإ ٌبحأ برق ىلإ دعب نم ىعذأ نأل :يبعشلا لاقو

 :ءارمسلا وباو رهاط نبا

 نب قاحسإ هدنعو .رهاط نب هللا دبع دنع ءارمّسلا وبأ اموي ناك هنأ اوركذو

 ١ :لاق ...اهنيب ىوجنلا تلاطو , ءيشب هاجانف قاحسإ هللا دبع ىندتساف , يهاربإ

 ىحنتو اهنيب ام عطقنا ىتح ,مايقلاو هيلع امه ام ىلع دوعقلا نيب ايف ةريح ينترتعاف
 ظ : ءارمسلا ايأ اي :لاقف .ّيلإ هللا دبع رظنو .هفقوم ىلإ قاحسإ

 (7 نالوقي ام لهجت كعمسب خزناف اّمَّرمأ كنع اًرَس ناّيجنلا اذإ
 يناّدلا سلجملاب اهيجانت ىلع اهفوخل ًالقث اهلمحت الو

 ينبّدأو . ءارمألا قحب يتوفه يف يتبلاطم كرت ءابدأ قفرأ الو هنم مركأ تيأر اهف
 . ءارظنلا بدأ

 هنع (9 هطمُيلف ىَذأ هيلع ىأر اذإف « هيخأ ةارم م دحأ اغإ : ع ىبلا لاقو

 . ءوسلا كنع هللا فّرصو .ءوسلا كب ال :لقيلف ائيش هيخأ نع كدحأ ذخأ اذإو

 .ىربكلا ىرغصلا تطقسأ ناتمرح تعمتجا اذإ :اولاقو

 .عتمملا سيلجلا يف هلك شيعلا :ةرفص يأ نب بلهملا لاقو
 ةاشاملا ىف بدألا

 لك ىصوأو « هيخأ نبأ هعم هجوو , ةفئاصلا ىلع هنبا كلملا دبع نب ماشه هجو

 :لاقف ؟ كّمع نبآ تيأر فيك :هيخأ نبآل لاق هيلع مدق الف ,هبحاصب امههنم دحاو

 .اهيف سلاجلا ٌرقتسي ال يأ :ةعلق سلاجم )١(
 . دعبأ : حزناو ,ناّراستملا : ناّمجنلا 0(

 .هلازأ :هطامأ (؟)

 انادي



 ا" ةّداج اننيب تضرع :لاق .ُلمْجَأ لب :لاق .ترّتف تكش نإو تلجأ تئش نإ

 .كيلإ انعجر ىتح اهانبكر اف .هبحاصل انم دحاو لك اهكرتف

 ء يدهملا تنب ةسنؤم ناتسب يف مايألا نم ًاموي نومأملا تيشام : مثكأ نب ىبحي لاقو

 تدرأ .عوجرلا دارأو هرخآ ىلإ ىهتنا املف سمشلا نم هرتسي يذلا بناجلا نم تنكف

 ىتح كلاحب نك نكلو ,لعفت ال :لاقف . سمشلا نم هرتسي يذلا بناجلا ىلإ رودأ نأ

 ءتلعفل رانلا رح كّيقأ نأ تردق ول ,نينمؤملا ريمأ اي : تلقف !ينترتس امك كرتسأ

 امك سمشلا نم يل ًارتاس ىشمو .ةبحّصلا مرك نم اذه سيل :لاقف ؟ سمشلا فيكف

 . هترتس

 ىثشم الإ طق ًاراهن تيشم ام :لاق ؟كب كنبا رب فيك :َرَذ نب رمعل ليقو

 .هتحت انأو احطس يقر الو .يمامأ ىشم الإ اليل الو . يفلخ

 ال فيكو :لاقف .براشلا عقاوي وهو ديز نب ةثراح صلختست كنإ : دايزل ليقو

 طق ارس هتعدوتسا الو ءأملع هنم هدنع تدجو الإ طق ءيش نع هتلأس امو هصلختسأ

 . هتبكر يتبكر تسّمف طق ينبكار الو ,هعّيضف

 :رفس يف ديزي نباو يداحلا نيب

 نينمؤملا ريمأ يداها ىموم عم تجرخ :لاق زيزعلا دبع نب رمع نب ديزي نب دم

 هتدشنأف ءدارأ ام تملعف ,كلحأ نأ امإو ىنلمحت نأ اَنِإ :يل لاقف «ناجرُج نم

 ْ : ةمرص نبا تايبأ

 َلَوَأ هللاب ٌربلاو مكباسحأو ةَلْمَو َلَّوَأ هللاب مكيصوأ

 اولدعاف ةدايّسلا لهأ تنك نإو مهودسحت الف اوداس مكُموق نإو

 اولضفأف مكيف لاملالضفناكنإو 2 اوفّتعتف ٌمْرَوَْعَأ ُمنأ نإو

 اولعجاف ةريشعلا نود مكسفنأف مكموقب يهاوّدلا ىدحإ تلزننإو

 اولجاف تاّمبملا يف مولمَح امو مُضومرحَت الف ًافرُع اوبلط نإو
 .داوج عج :ةداجلا )١(
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 .مهرد فلأ نيرشعب يل رمأف :لاق

 :كلام نبا هللا دبعو ماس نباو يداحلا نيب

 « كلام نب هللا دبع ديب ٌةيرحلاو يداها ىسوم بكار ملَس نب ديعس نإ ليقو

 ريسي نأ فلكتيف ىسوم ريسم عضوم ظحلي هللا دبعو «بارتلا ) ىفست ٌحيرلا تناكو

 نبا ديعس ىلع لبقأ هيلع كلذ لاط املف .بارتلا كلذ هلان هاذاح اذإو .هتاذاحُم ىلع

 يف رّصق ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاق ؟ نئاخلا اذه نم ىَقْلَت ام ىرت امأ :لاقف ماس |
 7 ا

 .قيفوتلا مرح نكلو .داهتجالا

 ثذإلاو مالسلا باب

 اوُلصو .ماتيألا اومعطأو .29مالسلا اوشفأو .مالكلا اوبيطأ : هيَ يبنلا لاق

 . ماين سانلاو ليللاب

 .مالسلاب لخبي يذلا سانلا لخبأ نإ : هع لاقو

 كيلع : لقت ال :لاقف .هللا لوسر اي مالسلا كيلع :لاقف « هت يبلا لجر ىتأو

 .كيلع مالسلا :لقو .ىتوملا ةيحت اهنإف ؛مالسلا

 :هيلع اوملس ةعامجو زيزعلا دبع نب رمع

 صيمق هيلعو ديع موي يف رمع جرخ :زيزعلا دبع نب رمع سرح بحاص لاقو
 دحاو انأ ءهم :لاقف .هيلع تمّلسو هيلإ تمقف 2 ةئطال ةوسنلق ىلع ةمارعو ناتك

 ىلإ هعم انيشمف ىثمو .هيلع انْدَدَرو مّلس مث .مكيلع ٌدرلاو لع مالسلا ؛ةعامج متنأو

 . دجسملا

 .هورذت :حايرلا يفست )١(

 . ةطيحم :ةئطال (") .هورشنا :مالسلا: اوشفا (؟)
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 ىلع ريبكلاو «لجارلا ىلع ُبكارلاو ,دعاقلا ىلع يشاملا مّلسُي : هلم يبنلا لاقو

 . ريغصلا

 ىللعو كيلع :لاقف .مالسلا كئرقُي يلأ :هل لاقف « ِهَِللَع يبنلا ىلع لجر لخدو

 . مالسلا كيبأ

 :دوسألاو باطنملا نباو دوعسم نبا

 هيلع أرقاف رمع تيقل اذإ :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق دوسألا نع يهاربإ

 .مالسلا هيلعو كيلع :لاقف ءمالسلا هتأرقأف هتيقلف :لاق .مالسلا

 تارهم نباو ماشه نب نايلس

 مالسلا :لاقف «ةريزجلا يلاو وهو ماشه نب نايلس ىلع نارهم نب نوميم لخد

 يلاولا ىلع ُمَّلِسُي امنإ :لاقف ؟ ةرمالاب مّلست نأ كعنم ام :ناولس هل لاقف . مكيلع

 .سانلا هدنع ناك اذإ ةرمالاب

 :نارهم نباو مهاربإو نسحلا

 نأ نوهركي نارهم نب نوميمو ميهاربإو نسحلا ناك :لاق ةبيّش يأ نب ركب وبأ
 .مالسلا لوقي ىتح .هللا كايح .لجرلا لوقي

 :لاق ءدحأ هيف سيل تيبلا وأ دجسملا لخدي لجرلا نع رمع نب هللا دبع لثسو
 . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا : لوقي

 .مالسلا هيلع دري ملف .يلع مّلسف .لوبي وهو ِهتِع يبنلاب لجر رمو

 . هللا نم ةمعنب :تلاق ؟ تحبصأ فيك :ةشئاعل لجر لاقو

 ان
 , يلجأ ًاريصق « لأ اليوط تحبصأ :لاق ؟ تحبصأ فيك : حيرشل لجر لاقو
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 اهيف تّراح راد يف تحبصأ :لاق ؟تحبصأ فيك :يروثلا نايفسل ليقو
 ش . ءآلدألا

 ينلا لاقف ؟ُجلأ :لاقف تيب يف وهو مَع يبنلا ىلع رماع ينب نم لجر نذأتساو
 ءمكيلع مالسلا :لوقي هل لقو .ناذئتسالا همّلعف اذه ىلإ جرخا :همداخل ِهَِلي

 ؟ لخدا

 .انأ :تلقف ؟تنأ نم :لاقف « هلي ينلا ىلع تنذأتسا :لاق هللا دبع نب رباج

 !انأ انأ :لاق

 .عجراف الإو كل نذأ نإف ؛ةثالث ناذئتسالا : هَ يبنلا لاقو

 ةثلاثلاو .ةرماؤم ةيناثلاو ءنْذإ ىلوألا : هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 .اوٌدري نأ امإو ءاونذأي نأ امإ ؛ةميزع

 ريغصلا بيدأت يف باب

 .ًاريبك هب رس ًاريغص هدلو بدأ نم :ءاكحلا تلاق

 .ًانذَل ناك ام دوعلا ٌرَمْعَأَو ءابطر ناك ام نيطلا ْعَبَطَأ :اولاقو

 .هدساح َّمَع هدلو بدأ نم :اولاقو

 ثيح ربكلا يف سلجي مل ,هركي ثيح رغصلا يف سلجي مل نم :سابع نبا لاقو

 .اصحعب

 :رعاشلا لاق

 ٌديدش هيلع ًالهك اهُّبلطمف ًائشان ةءورملا هتيغأ كرملا اذإ

 .مرهلا "7 ةضاير ٌرَسْعَأو ءريبكلا ماطف ّدشأ ام :اولاقو

 .هحالصإو هميوقت :مرهلا ةضاير )10(

 ؟



 :رعاشلا لاق

 تَمرَه ام دعب كّسْرَع ضوُرتو

 :هدلو ماعم ىلإ حيرش بتك
 اهب ىعسي بلكأل ةةالّصلا كرت

 ةفيحصب ةودغ كئيتأيلف

 ةمالمب هّضعف كاتأ اذإف

 ةردبف هبرضب تمُمَه اذإف
 هّسفنف تِيتأ ام كّنأب ملعاو

 :سودقلا دبع نبال

 :سودقلا دبع نب حلاص لاقو

 ابّصلا يف هتبّدأ نم َنإو
 ًارضان ًاقروُم هارت ىتح
 هقالخأ كرتَي ال خلملاو

 هلهج هل داع ىّوعزا اذإ

 ٍلِهاج نم كادعألا غلبت ام

 ٍمرهلا ةض هاير ءانعلا نمو

 ٍسَّجّرلا ةاوغلا عم شارملا يغبي

 "" سّملتملا ةفيحصك هل تبتُك
 سييكلا بيدألا ةظعوم هظعوأ

 سبحاف كل ةثالث تغب اذإو

 سفنألا رزعأ ينُعَرَجُي ام عم

 هِسرَغ يف ةاملا ىَقسُي دوُعلاك
 هسبُي نم ترصبأ يذلا دعب
 هِسّمَر ىرث يف ىّراوي ىتح

 "7 هينكت ىلإ داع ىتّسضلا يذك
 هِسفن نم لهاجلا غلي ام

 « كسفنل كحالصإ يدلول كحالصإ لوأ نكيل :هدلو ملعمل ةبتغ نب ورمع لاقو

 ؛ تكرت ام مهدنع حيبقلاو « تْعَنص ام مهدنع نسَحلاف , كنيعب ةدوقعم مهنويع نإف
 نم مهور .هورجهيف هنم مهكرتت الو :هوُلميف هيلع مههركت الو هللا باتك مهمّلع

 نإف .هومكحُي ىتح ملع ىلإ ملع نم مهلقنت الو هَّقَعَأ رعشلا نمو ,هقّرشأ ثيدحلا

 نب ةفرطو سّملتملا لّمح رذنملا نب ورمع نأ كلذو ,هفتح هيف ًاباتك لمحي نم برضت :سّملتملا ةفيحص 001(

 امأو اجنف بهذي ملو ةديكملا فرع دقف سّملتملا اًمأف اهلتقب اهيف هرمأي هلاَغ دحأ ىلإ نيباتك دبعلا
 .كلهف .ةيطعلا ءاجر باهذلا ىلع ّرصأ دقف ةفرط
 .ساكتنالا يأ :سكتنلاو .ملألاو ضرملا :ىنضلا )١(

 "ا



 «ءاسنلا ةثداح مهّينجو , ءاركحلا نتّس مهمّلعو . مهفلل َةلَعْشَم بلقلا يف مالكلا ماحدزآ

 .كنم ةيافك ىلع تلكتآ دقف .كل ينم رذُع ىلع لكتت الو

 دلولا بح يف باب

 :لاق ؟ دلولا يف لوقت ام ءرحَب ابأ اي :لاقف . سيق نب فنحألا ىلإ ةيواعم لسرأ
 .مهطعأف اوبلط نإف «ةليلظ ءامسو «ةليلذ ضرأ هل نحنو ءانروهُظ داعو ءانبولق رامث
 اليقث مهيلع نكت الو ؛مهذهج كوبحيو .مهّذو كوحنمي , مهضْرأف اوبضَغ نإو
 ينإو لع تلخد دقل .فنحأ اي تنأ هلل :لاقف . كتافو اوّبحُّيو .كتايح اولميف

 .يبلق نم هتللسف .ديزي ىلع ًابضغ ةولممل

 ..بوث يتئامو مهرد فلأ يتئامب ديزي ىلإ ةيواعم ثعب هدنع نم فنحألا جرخ املف

 .اهايإ هرهطاش .بوث ةئامو مهرد فلأ ةئامب فنحألا ىلإ ديزي ثعبف

 هيف سانلا همال ىتح . بهذم لك ملاس هدلوب بهذي رمع نب هللا دبع ناكو

 ا ٠ :لاقف

 ملاس فنألاو نّيعلا نيب ةدلجو مهُمولأو ملاس يف يننومولي

 .هصعي مل ِهْفَحَي مل ول اَبُح هللا بحُيل الاس ينبا نإ :لاقو

 ثيدحلا ةمئأ :اموي لاق ىتح ؛ بهذم لك دواد هدلوي بهذي ناهلا نب ىبحي ناكو

 .دواد اي تنأ مث .يهاربإ ناك مث ,ةمقلع ناك مث هللا دبع ناك .: ةعبرأ

 ةوسُك هل تيرتشا ىتح .هيف هفلأ ءيش اندنع ناك اف .دواد مأ تجّوزت :لاقو
 , 27 قئادب

 كل ينيضرو .يب كاصوأف يل كضْرَي مل هللا نإ .ينب اي :هنبآل يلع نب ديز لاقو
 ءانبألا ريخو .طيرفتلا ىلإ ٌبحلا هعدي مل نم ءانبألل ءابآلا ريخ نأ ماعاو . كيِنَرَّذحف

 ضف



 .قوقعلا ىلإ ريصقتلا هعدي مل نم ءابآلل

 .ةنجلا حير نم دلولا حير :عوفرملا ثيدحلا ينو

 . هللا ناحير نم دالوألا : ًاضيأ يفو

 .هللا ىلع اهقزرو اهّمشَأ ٌةناحير :ةمطافب رشي ام مَع ع يبنلا لاقو

 ؟ هذه نم :لاقف .ةشئاع هتنب هيدي نيبو ةيواعم ىلع صاعلا نب ورمع لخدو

 ءءادعألا نّدلَيل نهنإ هللاوف .كنع اهذُّينا :هل لاقف !بلقلا ةحافت هذه :لاقف

 ضّرم ام هللاوف .ورمع اي كاذ لقت ال :لاق . نئاغضلا نئرويو , ءادعلا نيرقيو

 عفت دق تخأ نبا برو . نهلثم نازحألا ىلع ناعأ الو «ىتوملا بدت الو« ىضرملا

 . هلاخ

 :ناطخحل

 : يئاطلا ىلعملا نب ناطح لاقو

 ٍضعب ىلإ ضعب نم َنْطَطَح اَطَقلا بغّرك َتاَّينُي الول

 ضرعلاو لولا تاذ ٍضرألا يف  عساو ٌبَرَطضُم يل ناكل

  ضرألا ىلع يشمت انّدابكأ انتتيب انةالوأ اَنإو

 ظ 0

 . دبألا رخآ ربجني ال ءدبكلا يف ٌعْدَّص دلولا توم :ةركب يلأ نب هللا ديبع لاقو

م :لاقف .هقنع ىلع الفط لمحي لجر ىلإ باطخلا نب رمع رظنو
 ؟كنم اذه ا

 . كنزح تام نإو .كنتف شاع نإ هنإ امأ لاق !نينمؤملا ريمأ اي ىنبا :لاق

 |ههنع هللا يضر يلع نب نيسحلا صقرت ِهَنِكَم هللا لوسر تنب ةمطاف تناكو

 : لوقتو
 - - -_ اا و - 1 .٠

 يلعب اهيبش سيل 2 ىبنلا ةِبش يباب او

 .ناريطلا ىلع ردقي ال يئاللا نهخارف :اطقلا بغز )١(

 ضمت



 :لوقيو ةورع صقري ريبزلا ناكو

 قيّدَّصلا ٍدَلَو نِم ٌكَراِبُم 2 قيتع ينأ لآ نم ْضِيِْنأ

 ىقير ّدَلأ اك َهّدَلَأ

 :هدلو صقرُي وهو ٌيلارعأ لاقو

 ٌهَلان مثرقفلا قاذ ناك دق هلام حيحّشلا بح ُهّبَحأ

 ُهَل اَدَب ُهَلَذَي ٌديِرُي اذإ

 :هدلو صقري وهو رخآ لاقو

 يسار يف هسأر نم ةفخو ساعتنلا ةّلق هنم فرعأ

 هصقرت هّمأ تلعجف ءاعيضر ًايَنُب كرتو تايف « قيرطلا عطقي ءيط نم لجر ناكو
 : لوقتو

 اَقيفَر هرمأ يف دري مل اقيرطلا عّطق دق هتيلاي
 اقيفش هب ناك نأ لقف اقيضكاو ّجَقلا فاخأ دقو

 انّيَدأ ديلولا نأكو ,هيدؤن مف هل انّمح ديلولا يف انب ّرضأ : : كلملا دبع لاقو

 حارتساف تام :لاق ؟نالف كُفيصو لعف ام : مصتعملا هنبال ديشرلا نوراه لاقو

 ىلإ ههجوو .ًادبأ هتْرضَحال هللاو . غلبملا اذه باتكلا كنم غلب و :لاق . باتكلا نم

 .ةدرام نباب فورعملا وهو ءاِيَمُأ ناكو .ةحاصفلا ملعتف ةيدابلا

 :توملا كلمو مالسلا هيلع مهاربإ

 هترضح املف «سانلا رّيغأ نم ناك نمحرلا ليلخ مهاربإ نأ ثيدحلا ضعب ينو
 ؟ يراد كلخدأ نم :هل لاقف ,هركنأ لجر ةروص يف توملا كّلم هيلع لخد ةافولا
 ,توملا كّلم انأ :لاق ؟ تنأ نمو :لاق .ةنس اذكو اذك ذنم اهيف كنكسأ يذلا :لاق

 لسرأف .معن :لاق ؟قاحسإ ينبا عدوأ ىتح تنأ يكراتأ :لاق .كحور ضبقل تئج
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 جرخف .ءاكب هيلع عطقتي لعجو هيبأب قاحسإ قّلعتف ,هربخأ هاتأ املف . قاحسإ ىلإ
 لق :هللا هل لاقف ! كليلخب قلعتم قاحسإ كّحيبذ «بر اي :لاقو . توملا كلم اهنع

 ؛هيف ماني ًاتيب مهاربإ لخدو ءهيبأ نع قاحسإ لحناو ,لعفف .كّتلهمأ دق يفإ هل

 .مئان وهو هحور توملا كلم ضبقف

 دلولاب داضتعالا باب

 اًيركزو 9 : دلولا يف هيلإ هئاعدو ايركز هدبع نع هاكح اهف ىلاعتو كرابت هللا لاق

 . 9 © نيئراولا ٌرْيخ تنأو ًادرَف يِنْرَدَت ال بر ُهْبَر ىدان ْذِ

 كنّدل نم يل ْبَهَف ًارقاع ىتأرمآ تناكو يئارو نم يلوملا تفخ ةخ ينإو» : : لاقو

 . 9 © ًايضَر بر ةلعِجاَو َبوَقْعَي لآ نم ثريو يبن ًايلو

 :رعاشلا لاقو

 دضع هل تَسْيل يذلا ليلذلا نإ هتمالظ كردي دضع اذ ناك نم

 (9 ُدَدَع هل ىَرْنَأ نإ ميضلا فتأيو ةرصان لق ام اذإ هادّي وبنت

 هل نكي ملو هوفرخو هيخأ ونب هفَعضو كلام نب رماع ءارب وبأ ّنسأ امل :لاق يبتعلا
 : لوقي أشنأ ءهيمح دلو

 لمانألاب نعتست لت ل اذإ ءيشب ةحار عفد امو ٍينع مكتعفد

 ليا ٌلوصأ ال ينأو لع مكلهج ةرثكو يملح يْفَعَضُي

 :رخآ لاقو

 (9يماحلا رفنتسملا ةروّس يقّتَتو هل بالك ال نَم ىلع ٌُباَئَّذلا ودمت

 .رثك :ىرثأو ءماظلا :عضلا (؟) .46 ةيآلا ءايبنألا ةروس (9)

 . دعتسملا :رفنتسملاو سطبلاو ةوطسلا :ةروسلا (1) .0 ةيآلا رم ةروس (؟)

 ضيا



 نامزلاب بّدأتلاو براجتلا يف باب

 ةظع مايألا بلقتيو ,اييدأت براجتلاب ىفك :ءاكحلا تلاق

 .ادشرم لقعلابو ابدؤم رهدلاب ىفك :اولاقو

 0( يب دوم يرهدف يبيدأت تن تمتسا مأ يدشرم يلقعف يداشرإ تلواحأ

 : ةلكَش نب مهاربإ لاقو

 راصتنا اههنم هل سيل موق ميرك آالَذأ دقق م

 راث نامزلل هدنعو ْضْفُم تاثداحلا نع لك

 خا لاقو

 ُبيبللا ُظعَتَي مايألابو ًارُْع مايألا كل تَقْبَأ امو

 .يقب |مع ىضم امب اربَخُم رهدلاب ىفك :اولاقو

 .اويرج ام بابلألا يوذل ًاربخُم ىفك :اولاقو

 تيأر ؛دحأ ينبّدأ ام :لاق ؟ كبَذأ نَم : مالسلا |هيلع ميرم نبا ىسيعل اولاقو

 . هتبنتجاف ًاحيبق لهجلا

 ةعداوملاب مايألا ةبحص يف باب

 ."7وبكتف رهدلا قباست الو «ةعداوملاب مايألا بحصا :ءاكحلا تلاق

 :رعاشلا لاقو

 .طقستو رثعتت :وبكت (؟) .تدرأ :تمتسا )١(

 ؟ ولا



 َةَوِبَك اّبك رهدلا قباس نَم
 اطخ ام اذإ رهدلا عم طخاف

 : ليقعلا راشب لاقو

 قيمي فوس رسعلا نإ لِذاعَأ
 احص اذإ نامزلاك ّآلإ تنك امو

 :رخآ لاقو

 مهتيقل ام اذإ ىقّمَحلا عم قّماحَت

 ًاطَلَخُم ًامْؤي تقال اذإ طّلخو
 هلقعب ىقشي ةرملا تيأر يلإف

 :رخآلا لاقو

 تدعاس اذإ َريداقملا نإ

 :رخآلا لاقو

 لقاعلا ظح ٌعناملا ُببسلاو

 اه نّماطت :مهلوق كلذ يف مهلاثمأ نمو

 ًاوفع كْرُجَي نامزلل نماطت

 : بيبح لاقو

 تنأطا من ةعّول تناكو

 :بيبح لاقو

 رهدلا اطخ نم اهلقتْسَي مل

 يرجي امك رمهدلا عم رجاو

 00 قيلخل دغ نم ًاراسي نِإو

 (9قومأ نامزلا قام نإو توحص

 ٍلهجلا يوذ لعف لهجلاب مهقالو
 ٍلْزَه يفو ٍحبحص لوق يف ُطَلَخُب

 لقعلاب دَّعسَي مويلا لبق ناك ابك

 مزاحلاب رزجاعلا تقحلأ

 لهاجلا ظح ِبَّبَس يذلا وه

 , © كّطخت

 ليلذ لق ليلذ اولاق نإو

 ٌرارق ةلئاس لكل كاذك

 . ةعّسلا :راسيلاو 2 يهتني : قيفي 010(

 .لذو ضفخنا :نماطت (*) .قح :قام (؟) .
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 ()هنامز يف ءوّسلا دّرقل نفزإ هناوه نم ٌرهدلا كيري اذام

 :رخالو

 ٌرِبْدُي وأ لبقُي نأ دب ال ةلاح ىلع ىقبي ال ٌرهدلا

 ْريِصَي ال ّرهدلا نإف ربصاف ههوركمب كاَقَلَت نإف

 ٌروهّدلا تضم اذكهف كنم لان رهدلا ربصا

 رورّشسلا الو ماد نرَحلا هل ةرَم امزحو احرف

 :رخآلو

 ٌرودَت تارئادلا نأ نقيأو ًادحاو مهلا َرَّيص نّمع هللا افع

 روغتو منَ اهيف علطتو ةقرفو عاتجاب يلايللا يرجتو

 ٌرورُس ٌمودَي نأ لاحُم اذهو هلهأل ٌرورّسلا ىقبي نأ عمطتو

 :رخآلو

 لمجأ وه يذلا لّصولا ىلإ ٌدوعت اهّلعل كيف َّمايألا رظتنأس

 ةحيبقلا ةلاقملا نم ظفحتلا باب

 الطاب تناك نإو

 . هلم رذتعُي امو كايإ : ءاكحلا تلاق

 .نظلا ةءاسإ نم نمأي الف مهتلل هسفن ضَرَع نم :اولاقو

 .هعامس رش نم كبسَح :اولاقو

 .الطاب ناك نإو ًاراع لوقلاب ىفك :اولاقو

 )١( صقرا :نفذإ .

 ضيا



 لطابلابو َقحلاب ُهوُّمَذ هم ىلإ سانلا اعد نّمو
 لئاس ردحنم نم ٌعرْسأ اهلْهأ ىلإ ءوُسلا ٌةَلاقَم

 :رخآ لاقو

 اليق اذإ لوق نم كُراذتعا اف ًابذَك نإو ًاقَح نإ كلذ ليق دق

 ءاولعفي نأ اوردق اولوقي نأ اوردق اذإ سانلا نإ :ردنكسإلل سيلاطاطسرأ لاقو

 .اولعفي نأ نم مست اولوقي نأ نم سرتحاف

 :سيقلا ٌؤرما لاقو

 ديلا حّرجك ناسّللا ٌحْرِجو

 : لطخألا لاقو

 ربالا ٌذُقَنَت ال ام فني لوقلاو

 :ينودمحلا بوقعي لاقو

 ناسللا َحَرَج امل هرب الو رب فيسلا حرجل ىجرُي دقو

 ٌْ : :رخآلو

 يبيذكتو اولاق ام قيدصتب يل نم هب تزفل اولاق ام َّحّص ولو اولاق

 ساطعلا تيمشت يف بدألا باب

 :ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 ىتح سطاعلا تّمشت ال : ِهَِكع ىبنلا لاق :لاق ةبيش يلأ نب ركب يلأ ثيدح نمو

 .هتمشت الف هدمحي مل نإف .هللا دمحي

 .هوتمشت الف هللا دمحي مل نإو .هوتّمشف هللا دمحف معدحأ سطع اذإ :لاقو
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 نم جرخي ءاد وهف داز نإف .ثالث ىلإ سطاعلا تّمشي :هنع هللا يضر يلع لاقو

 .مكلاب حلصيو هللا مكيدهي :لاقف .هللا كمحري :هل اولاقف ءرمع نبا سطع

 انل هللا رفغي :لاقف .هللا كمحري :هل ليقف .هللا دمحف بلاط يلأ نب لع سطعو

 .مكلو

 داز نإف ءاثالث هوتمشف ىدحأ سطع اذإ :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو
 , 29 كونضَم كنإ :اولوقف

 .ةدحاو ةرم تيمشتلا : مهضعب لاقو

 ةلبقلا يف نذإلا باب
 . قم يبلا دي لّبقن انك :لاق .رمع نب هللا دبع نع ليل يبأ نب نمحرلا دبع
 . باطخلا نب ّرمع دي ةديبع وبأ لّبق :لاق نايفس نع عيكو
 .نيب لّيقو همزتلاف .بلاط يبأ نب رفعج ِهَُِع يبنلا يقل :لاق يبعشلا ثيدح نمو

 . نسحلا دخ لّبقي ةرضّن ابأ تيأر :لْفْعَد نب سايإ لاقو

 نيسحلا نب لع ىلع لخد ًالجر تيأر :لاق بعصم نع نسحلا يبأ نع ينابيشلا
 .. ههْنَي لو «هينيع ىلع اهعضوو هدي لّبقف دجسملا يف امهنع هللا يضر

 ّنإ . هل ّفأ :لاقف .هدي لّبقف كلملا دبع نب ماشه ىلع لجر لخد :لاق يبتغلا
 . ًاعوضخ الإ مجعلا اهتلبق الو اعوله الإ يديألا تلّبق ام برعلا

 يمذلا نمو «ةّلذ نمؤملا نم ةلبقلا ّنِإ :لاقف ءهدي ليبقت يف نومأملا لجر نذأتساو
 . عَدْخُت نأ انب ةجاح الو ,لذت نأ كب ةجاح الو ؛ ةعيدخ

 ىلع ّرسيأ ًائيش ينّتعنم ام :لاقف .هعنمف هدي ليبقت يف يدهملا ةمالد وبأ نذأتساو
 .هذه نم ًادقف يلايع

2 

 .قيضلاو ةدشلا وهو « كنضلا نم : كونضم )000(
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 :روصنم لاو يرجم ا

 «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف روصنملا ىلع يرجه لا ركب وبأ لخد :لاق يعمصألا

 كسمُي ناك هللا لعل كسأر تلّبقف يل تنذأ ولف « ةكرب تيب لهأ مت متنأو ءيمف ضغن

 نإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . ةزئاجلا نيبو اهنيب رتخا :لاق . ينانسأ نم يقب ام ىلع

 روصنملا كحضف . .ةكاح يمف يف ىقبت آلأ ةزئاجلا نم مهرد باهذ نم َّلَع نوه

 . ةزئاجب هل رمأو

 ةلبقو ءدخلا يف خألا ةلبقو «سأرلا يف بألا ةلبقو ءديلا يف مامإلا ةلبق :اولاقو

 . مفلا يف ةجوزلا ةلبقو ءردصلا يف تخألا

 ةدايعلا يف بدألا باب

 نأ ديرأ : :هل لاقف .هباحصأ نم لجر هيلع لخدف ,عالعلا ٠ نب ورمع وبأ ضرم

 البلاو ءرهست نأ كْعَدَت ال ةيفاعلاف «ىتْبُم انأو ىفاعم تنأ :هل لاق . ةليللا كرهاسأ

 . ربصلا ءالبلا لهألو ءركشلا ةيفاعلا لهأل بهي نأ هللا لأسأو . مانأ نأ ينْعَدَي ال

 كرورس نأ ول :لاقف ءضيرم وهو ناورم نب زيزعلا دبع ىلع ةّرع رّيثك لخدو

كل هللا لأسأ نكلو الإ كب ام فرصي نأ يبر ٌتوعدل مقسأو و ماست نأب الإ مي ال
 

 وهو جرخف .ةزئاجب هل رمأو كحضف . ةمعنلا كفنك يف يلو «ةيفاعلا ريمألا اهيأ

.. 

 :لوقي

 ٍداَوعلاب ناك يكشتتلا تيل انريغ َدِّيسو اندّيس ٌدوعنو

 "7 يدالتو يفراط نم ىفطصملاب هّتْيدَمل ةيذف ٌلبقي ناك ول

 :ليلع ىلإ بدألا لهأ نم لجر بتكو

 روذحم لك نِم هل ءادفلا يِبْفن مه تلقف لغم َكَنَأ تْنَِي

 .ثوروملاو ثدحملا لاملا : ديلتلاو فراطلا )١(



 روُجأم ريغ ينأو .ليلعلا ٌرْجأ هلناك ّث يب ُهَتْلع تّيلاي

 : ليلع ىلإ رخآ بتكو
 ٌرجألا كل ناكو ىوكشلا انب ناكل 2ىنملاو كيف ىّولا ىطعُي ول كانيقو

 :لتعا رعاشو دلاخ نب ىحي نيب

 ةلعل ًامايأ هنع باغف ءهحدتميو كمرب نب دلاخ نب ىبحي ىلإ فلتخي رعاش ناكو

 :هيلإ بتك هتّلع نم لجرلا قافأ |ملف ؛هنع لأسي ملو ىبحي هدقتفي ماف ءهل تضرع
 ًاليوط ةاقب يل كاقّبأو ة -للا كمّركأ ريمألا اذهتيأ

 ًاليمَج ًاضيأ ٌةارأ اّيكل هللا كحلصأ هارت ًاليمَجأ

 ًالوُسر ىلإ ًاذِفْنُم ىرُث ال ًاليوط َكنع تقأ دق ين
 اليزج هيلز دق اَمِل رح كّشلا ىّرس تْنِلع اف بدأ
 الوم نارا ىلع ٍلْثم ظف احلل َكّسِلَع (ف الالم ْمأ
 ًاليلق الإ تذهع امم ترك نأ اف حالّصلاب ُهللآ ىتأ دق

 "'ةلوُقأ هيلع يتّلع تلقأ ةاذغ َّدُهو َجاَرُدلا تلكأو

 ًاليبس كِيلِإ دجأ ْنِإ ًادغ ك- 2 يتآ كلْبق تْمدق ينأكو

 :رذتعي ريزولا هيلإ بتكف

 اليلع نوكت نأ كاشاحو رس هدلا ةبئان كنع هللا عفد

 الوبقم ًارئاج رْذُعلا نم كك اذامو تملَع ام هللا دِهشأ

 اليلق َكاذ ناكو ًارْهش كت ْدَّواعل ُتْملع دق ول يلعَلو

 ًاليبس يل ذجأ مل نإ اليبسر ٌذُعلاب َقّلعَتلا ىلإ يل َنلعْجاف
 ًاليلخ َليلخلا حّماس امو ل ضفلاب لضفلا وذ اج ام ًايدقف

 :رهاط نب هللا دبع ىلإ مصتعملا بتكو

 ع0

 .لجحلاك ٌرئاط : جاردلا )0010(

 انريتكر



 اليزن ٌماقَتلا كب َنوكي ْنأ وأ ًآليلع َكارأ ْنأب يلع ِرعأ
 اليصأو َةَرْكُب كل اهّريعأف يتمالسل كلام يَّنأ تْددَرَف

 اليدب كارع دق امم َنوكأو يىتمالسب ًاملاس ىَقْبت َنوكتف

 ًاليلخ ّبحأ اذإ ليلخلا اذكو يكّتشت ام يكّتشي كل ّخأ اذه

 هدوعي هيلع لخد اذإ بتاكلا حيبص نب ليعامسإ ناكف ,دلاخ نب ىبحي ضرمو

 املف ؛هماعطو هبارشو همانم نع ّبجاحلا لأسيف جرخي مث ءهل اعدو هسأر دنع فقو

 . حيبص نب ليعامسإ الإ اذه يضرم يف ينّداع ام : دلاخ نب ىبحي لاق قافأ

 :رعاشلا لاقو

 ٍنيعلاب ظحللا لثم كل ٌةساج» َنُيَمْوي نيب موي هرملا ٌةدايع
 () نْيفْرحب لآست كاذ نم كيفكي ةلءاسُم يف ًاضيرم نربي ال

 ٌداعَي ضيرملا :هدنع سولجلا اولاطأف هضرم يف هدواع موقل هللا دبع نب ركب لاقو

 .رازي حيحصلاو

 ريغ يف نوئيجي :مهضارمأ نم ىضرملا ىلع ّدشأ ءاّرقلا َقْمُح :يروثلا نايفُس لاقو

 . سولجلا نوليطُيو تقو

 هربخأ املف ءهتلع نع هلأسف ءهضرم يف هدوعي زيزعلا نب رمع ىلع لجر لخدو
 الف ىضرملا تَدُع اذإ :رمع هل لاقف .نالف تامو «نالف تام ةلعلا هذه نم :لاق

 . انيلإ دعت الف انع تجرخ اذإو «ىتوملا مهيلإ َمْنت

 وهو هّبر ىقليل هورشبف توملا يف وهو لجرلا ىلع ملخد اذإ :سابع نبا لاقو
 . هورجضُت الو ةداهشلا هونقلو «نظلا ُنَسَح

 هلعجو باتك يف هّتصق بتكف ؛هلاح نع لاؤسلاب ُسانلا همربأف شمعألا ضرمو

 . اهأرقاف باتكلا يف ةصقلا كدنع :لاق دحأ هلأس اذإف ءهسأر دنع

 .لمت :مربت )١(
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 : مهضعبلو

 هيلع يرذح نم تضرمف هئدعف بيبحلا ضرم
 هيلإ يرظن نم تئربف يندوعي ّينلإ ىتأو

 :هللا دبع نب هللا ذيبع هيخأ ىلإ بتكف ءرهاط نب هللا دبع نب دم ضرمو
 ادهاش كلامعف نم كئ افّج ىلع تذجو يتإ

 ادئاع كلوسر ىَّوِس تا ْدَقف اف تللتعا يتإ

 اذقار كدوُعأ ىّتح ىّركلا ينّيع تركعشتسال

 : هباجأف

 "'داقُرلا معطل ةقرح قد مل داققلا كوشب يتلقُم تلحُك

 داوُسلا ناكم يتلقُم نم لز اّنلاو ةّدوملا لذابلا يخأ اي

 داوعلا يف كيلإ يلوخد نم يلق ةقر كِيلع ينتعنم

 ا"يداؤُف ٍنينألا عم ىّرُقَتل ًانينأ كنم تْعِمَس دأب ول

 : ديزي نب دمحملو

 ليبس ءاقللا ىلإ يل له ةل هلا ملأ نم َكيِدْفأ ًاليلَعاي
 ليوعلاو ىّنضلا كب ينع ْبَج  ْحُي اف ُباجحلا كتود ْلْخَي ْنِإ

 ءارمألا ضعب ىلع لخد دقو هسفنل ناهد وبأ يندشنأ :لاق «ديزي نب دم دشنأو

 : هدوعي

 يِدْبَت وأ مقّسلا نم يفخُت يذلا كي دّلتلاو فراوّطلاب ال انسفنأب

 يدحو .يبف لوقأ امم اوقفشأ نإف ىْذأ نم كب ام داّوعلا رشعم انب

 :هل ةاكش يف قوط نب كلام ىلإ يئاطلا مامت وبأ بتكو

 .عطقت :رفت (؟) .كوشلا : داتقلا )١(

 ار



 قلق مو ىدشلل ةعّول م

 ةيفاع هنم هللا َكَبَبْلأ

 امك َماقَّسلا كمسج نم ٌجرخُت

 كَفَلَق نم تامركملاو دمحلل

 كقَرأ يفو يرتعم ا كمون يف

 كقّلُخ نم لاعُفلا مد جرخأ

 0و يو لدتا ىلع هللا دبع نب دحش لخدو

 انل مامإلا سفن نع عفدي ُهللا

 ٍضرسم نم ُهوُرعَي يذلا ّنأ تيلف

 ضوع انريغ نم انل مامإلابف

 تَملَس هّسفن ام اذإ يلاَبأ (ف

 :ءارمألا ضعب يف رخآ لاقو

 هيّلعل ايندلا تَلَتعاف ّلّبعاو

 تعشقناو ٌدجملا ٌرانأ ّلقتسا ان

 ضرغ ةنود ايانملل انلكو

 اوضّرَقناو هللا دابع لك داب ول

 مركلاو ُسأبلا هيف لتعاف ّلّتعاو

 "'ُهَّقَّسلاو ُناَرحألاو ةبابضلا هنع

 :لاقف : : ةضيرم قارعلاب ليل نأ رماع ينب َنونجع ١ اسيق غلبو

 ةضيرم قارعلاب ىّليل نولوقي
 ىنتإف قارعلاب ىضرم هللا ىفش

 :رهاط نب هللا دبع نب دمحلو

 َتْضَرَع ةّلعل ال اذ َكُْمْقُس

 ىتف يححَأ نوفجلا ضيرم ايف

 :هريغ لاقو

 َكِيَلأ نم تنأ فيك .ىلمأ اي
 رم 00

٠ 

 اههدعأ يل ناموي ناذه

 قيدص تنأو اهوفجت كل اف

 قيفش قارعلابكاش لك ىلع

 كِدّلَج نعو يتوعد نع كينغ

 كدسج يف در كينيع ُمُقُس لب

 كديب ال نوفجلاب ٌهتلتق

 كِمَقَس ة نم هيكتشت ام فيكو

 همام ير

 كيتي َقوُرُب يلخلت ملذُم

 كاك كه

 .تفشكتو تلاز :تعشقنا )١(

 51م5



 ا ليق نيح َكاََمُح تدسَح

 عين ؛ ثالث نم ىتش 0

 تمّرَبتف اهُنْدْعف ْتَضَرَم تلاق

 اهبلقك بولقلا تَّسَق ول هللاو

 :قثاولا لاقو

 يب ناك نكلو ُمُقَّسلا كب ال
 اف تعدّص كّتإ يل ليق

 كمف قوف َكَْيق امنأب

 اينامث َنْلُمَك قح ةدحاوو

 اًيئاد دئاوعلا ضعب امنإ الأ

 ٌدئاعلا ضيرملاو ةحيحصلا ىهو

 ُدلاولا فيعضلا دلولل َقَر ام

 0 -. 0ك

 يلاو يئأبو يسفنبو
00 

 يب ريد ىتح يعمس تطلاخ

 :يدهملا تنب ةيلعل دّربملا ديزي نب دمحم دشنأو

 هلع كب امو ىَجْشَأ يك تضرام
 هنوَرت فيك داّوُعلل كلوقو
 ةءاسمب ينتلن نأ ينتاس نفل
 : ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ٌبصو العلا باوثأ نيب ىدنلا ٌحوُر
 ىنض بوُحُش وسكم كّدحو تنأ ام

 هتلالج نم باجح هيلع نم اي

 : انلوق نم هلثمو

 كلذب تَرفَظ دق ىلتق نيديرت

 نوه تلق اليتق ' اولاقن
 ه 2

 )0 0 -ِ وه هس
 بوصوم دجملل دسج يف نتعي

 بوحشُمو ىنضُم نم كب انك لب

 بوجحم ريغ ًاموي كل ادب نإو

 بوُيأ هللا ين رض فاشك

 . ىذألا نم يسأر رادو .«تضرم :يب ريد )010

 ضرم ا :بصولاو 2« ضرتعي : نتعي 0

 انتم



 ٌررضلاو ُمَقّسلا كنم لان نإ َوْرَغ ال
 اهتراضُغ يواذلا رمقلا َةَّرُغ اي

 ةيلاصب ًاكوهذم كمسج سّمُي نإ
 هُيراضَم للفُت نإف ُماسُحْلا نأ

 ٍةَمْرَكَم نارثُج يف دجملا نم حور

 رمقلا فّسْخُي لب ال ُسمشلا فّسكُن دق

 ٌرصبلاو عمسلا ينم كرونل ىّدف

 ()”صحلا ٌةماغُرَضلا ُكَعِوُي اذكهف

 0” تدل ُمراصلا َلَقُْي ام هلبقق

 ٌرَدقلا هلاغ نكلو كاذ ترَّبكأ رّدق ىوس *يش هَدولَجَم لاغ ول

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 الأس ام ُمَقّسلا كنم لان نإ َوْرَغ ال

 ةدحاو رهدلا يف ةلع ىكتشت ام

 المك اذإ ًانايحأ ٌردبلا فّسكُي دق

 اللع اهب دجو نم ٌدوجلا ىكتشا الإ

 قانتعالا ف بدألا

 :كلامو ةنييع نب نايفس

 ٠ تنك :لاق ينيدملا سنوي نبا نع قاحسإ نب ديعس انثدح :لاق دمحم نب ركب وبأ

 لجر :كلام لاقف «بابلاب نذأتسي ةنييع نب نايفس اذإف ء.سنأ نب كلام دنع ًاسلاج

 ذرف . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف لخدف .هولخذأ ةّنْس بحاص حلاص

 :كلام لاقف . هللا ةمحرو هللا دبع ابأ اي كيلع ماعو صاخ ٌمالس :لاقف ءمالسلا

 اهنأ الول ,دمحج ابأ اي :لاقو كلام هحفاصف .هللا ةمحرو دم ابأ اي مالسلا كيلعو

 لاقف .. ٍهَتِلط هللا لوسر ءانم ٌريخ وه نم قناع دق :نايفس لاقف . كانقناعل ةعدب

 . ماعب سيل دمع ابأ اي صاخ ثيدح كاذ :كلام لاقف . معن :لاق ؟ ًارفعج :كلام

 نأ يل نذأتفأ ؛نيحلاص انك اذإ انصخي هصخ امو انّمُعي ًارفعج مع ام :نايفس لاقف

 هيبأ نع سواط نب هللا دبع ينثدح :لاقف . دمج ابأ اي معن :لاق ؟كسلجي يف ثّدحأ

 .كتافلا :رصحلاو ءدسألا :ةماغرضلاو .ةنوخسو ةرارح نم اهيف امل ءىّمحلا :ةيلاصلا )١(

 . عطاقلا فيسلا :ركذلا مراصلاو ع عطقت : للغت 0(
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 لبقو « هلع ينلا هقنتعا ةشبحلا ضرأ نم رفعج مدق امل هنأ :سابع نب هللا دبع نع
 . ًاقلخو ًاقلَخ يب سانلا هبشأ رفعج :لاقو هينيع نيب

 ةشيعملا حالصإ يف بدألا باب

 . ًازبخ هتيب تعبشأ ًالمع هضرأ عبشأ نم :اولاق
 . ًاجراخ كّمركأ ًالخاد ينمركأ : هبحاصل بوثلا لوقي : اولاقو

 . هللا ليبس يف دهاجملا ديب حمرلا نم نسحأ ةأرملا ديب لزغملا : ةشئاع تلاقو

 . اههجو يف اهمحش نإف ضرألا هجو اوكهنت ال :باطخلا نب رمع لاقو
 ظ . نيسأر سأرلا اولعجاو ايانملا نيب اوقرف :لاقو

 . نيعيرلا دحأ هنإف نيجعلا اوكلمأ :لاقو

 هرشناف "7ًاغباس بوثلا ناك اذإ :بايثلاب رجتي ناك هل مالغل ركب وبأ لاقو

 . "'ساكم عيبلا امنإو ءسلاج تنأو هرشناف ًاريصق ناك اذإو .مئاق تنأو

 نإ نامز يف هنإف هْحلْصّيْلَف ءيش هدي يف ناك نم :ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . هنيد لدبي ام لوأف هيف جاتحا

 ةلك اؤملا يف بدألا باب
 ناطيشلا نإف ,هنيميب برشيلو هنيميب لكأيلف مكدحأ لكأ اذإ : هَ يبنلا لاق

 . هلامشب برشيو هلامشب لكأب

 :دوراجلاو لالب

 ءةرصبلا ىلع ريمأ وهو .ةدرب يلأ نب دالب لاق :لاق يحمجلا مالس نب دمحع

 هللا دبع نب ىلعألا دبع ينعي ؟ خيشلا اذه ماعط رضحتأ : يلذهلا ةربس يبأ نب دوراجلل

 .اضافضف : ًاغباس )000(

 . يرتشملاو عئابلا نيب ةلصافملا : ساكملا 0(

 نضل



 سلجنف .ًامئان ينعي . ًاحطبنُم هدجنف هيتأن :لاق . يل هّمِصف :لاق . معن :لاق ؛رماعنبا
 انثدح نإو ؛عاتسالا نسحأ هانثّدح نإف ,ثيدحلا هطقاسنف نذأيف .ظقيتسي ىتح

 ظفلت آلأ هدالوأ تاهمأو هيراوج ىلإ مّدقت دقو «هتدئامب وعدي مث ,ثيدحلا نسحأ

 ام :هل لوقيف ءًامئاق هيدي نيب لّثميف ِهْزاَّبَخ لبقُي مث ءةدئام تعضو اذإ نهنم ةدحاو

 لجر لك نسحي نأ كلذب ديري .هدنع ام دّدعيف . اذكو اذك يدنع :لوقيف ؟كدنع

 عضوتف انه اه نمو انه اه نم ناولألا لبقتو . ماعطلا نم ديري ام ىلع هتوهشو هسفن

 نيفافح تاذ ء صّمحلا نم "”ءاطقر لفلفلا نم ''ءاهبش ةديرثب قؤي مث «ةدئاملا ىلع

 ىلع اًنَج ,نوئلتمي اوداك دق موقلا نأ نظ اذإ ىتح ءارذْعُم لكأيف «'"'قارٌعلا نم
 . مهعم لكألا فنأتسآ مث ؛هيتبكر

 . سارضألا عقو ىلع هشأج طبرأ ام , ىلعألا دبع َرَد هلل :ةدرُب يبأ نبا لاق

 يف ةرعش تقلعت ذإ هعم لكأي هانيبف ؛كلملا دبع نب ماشه ةرفس يبارعأ رضحو

 كنإو :لاقف .يبارعأ اي كتمقل يف ةرعش كدنع :ماشه هل لاقف «يبارعألا ةمقل

 جرخ مث .ًادبأ كدنع تلكأ ال هللاو !يتمقل يف ةرعشلا ىري نم ةظحالم ينظحالتل

 :لوقي وهو

 ِدْمَع ىلع ليكألا فارطأ ٌظِحالُِي 28 لخاب ةرايز نم ٌرّْيخ تّومللو

 :يبارعأو روصنملا نيب

 دمح ةدئاملا ىلع ناكو .ًاموي هعم روصنملا رفعج يبأل دئاق لكأ :لاق ديز نب دمع

 ماعطلا ضعب طقس ذإ , مهيديأ نيب ةديرث نم لكأي لجرلا انيبف «هانبا ٌحلاصو يدهملا
 ماعطلا رفعج وبأ ذخأف .هعم لكألا افاع هاخأو يدهملا نأكف , ('!ةراّضَعلا يف هيف نم

 )١( ءابهشلاو .قرمو ٍزبخ نم ماعط :ةديرثلا .

 )١( ةشقرملا : ءاطقرلا .

 .همحلب مظعلا :قارعلاو .نابناجلا :نافافحلا (؟)
 . ءانالاو ةفحصلا :ةراضغلا (4)
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 امأ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف لجرلا هيلإ تفتلاف .هلكأف لجرلا مف نم طقس يذلا

 ايندلا كتاضرم يف نّكّرتأل هللاو .ءكل اهكرتأ نأ نم رسيأو ّلقأ يهف ايندلا

 . ةرخآلاو

 :هبجاح عيبرلاو يمشاهو روصنملا

 روصنملا ىلع لخدي مشاه ينب نم ىتف ناك :لاق يدنسلا نب ميهاربإ ثدحو

 :لاقف . ءاذغلا ىلإ هاعد مث .هاندأف ًاموي هاتأف ءفرصنيو ديعب نم مسي ًاريثك

 فرصنا ملف « ةئيطخلا مهفي مل هنأ نظ ىتح روصنملا بجاح عيبرلا هلهمأف !تيدغت

 ىتفلا اكش «.هافق يف هَعْفَد بجاحلا نم ىأر (ملف .هافق يف هعفد رتسلا ءارو راصو

 نم لان عيبرلا نإ :اولاقو ءرفعج يبأ ىلإ دغ نم اولبقأف هتمومُع ىلإ هلان امو هتلاح

 يفو الإ اذه لثم ىلع مدقُي ال عيبرلا نإ :رفعج وبأ مهل لاقف . اذكو اذك ىتفلا اذه

 : اولاق . مكتعمسأو هتلأس متكش نإو « انّيضغأو كلذ نع انكسمأ متئش نإف .ةجُح هدي

 ملسيف يتأي ناك ىنفلا اذه نإ :لاقف ,هلأسف هاعدف . عمسنو نينمؤملا ريمأ هلأسي لب

 لذبتو ؛ برق نم مّلس ىتح نينمؤملا ريمأ هاندأ سمأ ناك املف ؛ديعب نم فرصنيو

 دق :لاق نأ اهيف هّلحأ يتلا ةبترملا قحب هلهج نم غلبف ؛هئادغ ىلإ هاعدو هيدي نيب

 ةَّلَخ ّدَس الإ هدي يف هكراشو نينمؤملا ريمأ عم لكأ ْنَمِل هدنع سيل وه اذإو .تيدغت

 . اوفرصناو موقلا تكسف . لعفلا نود لوقلا ِهمَوَقُي ال اذه لثمو . عوج ا

 قحأو ؛هيلإ َعْدي مل ًاماعط ىتأ نم ةمطلب سانلا قحأ :هللا دبع نب ركب لاقو

 ءانه اه ءال :لوقيف . انه اه سلجا :تيبلا بحاص هل لوقي نم نيتمطلب سانلا

 تيبلا ةبر ٌّعْذا :لزنملا بحاصل لاقف ماعط ىلإ يعُد نم تابطل ثالثب سانلا قحأو

 . انعم لكأت

 و ؛ًالحكُم نوكي نأ ىتفلل يغبني ال :ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع وبأ لاقو
 امأ :لاقف هرسف مث . ًادماقت الو «ًادمارح الو .ًادماكش الو .ًابكوكُم الو .ًابَبقُم

 بكري يذلاف «ببقملاو ,جاع ةلحكمهنأك هعدي ىتح مظعلا قرعتي يذلاف .لحكملا
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 اهيف مخنيو تسطلا يف قصبي يذلا ,بكوكملاو ؛ةبق هنأك هلعجي ىتح هيدي نيب محللا

 ءادغلا تقو يف يتأي يذلا , دمارحلاو :تسطلا يف بكاوكلا هنأك هقاصب ريصي ىتح

 مآ رح يف :لوقيو هدي لخديف !ًاَمس :هضغب نم نولوقيف ؟نولكأت ام :لوقيف ءاشعلاو
 هنأك .قنخيف اهغيسُي نأ لبق ىرخأب ةمقللا عبتي يذلا . دماكشلاو ؛ىدعب شيعلا
 : هريغ يدي نيب نم لكأيو هيدي نيب ماعطلا عضي يذلا .دماقنلاو «ةرأف علتبا دق كيد

 نم :هئاسلجل لوقي مث ,ماعطلا لبق هدي أسغب ماعطلا بحاص أدبي نأ :بدألا نمو

 .رخأتيو مهمّدقيلف :ماعطلا دعب لسغ اذإف . لسغيلف مكنم ءاش

 كولملا بدأ

 . هنذإب الإ هتمركت ىلع سلجُي الو هناطلس يف ناطلس وذ ّمْوُي ال :ءاملعلا لاق

 . نينمؤملا ريمأ يدي نيب مداق ىلع مّلَسُي ال :دايز لاقو

 ىلإ هل عسوو ةيواعم هب بّحرف دايز هدنعو ةيواعم ىلع سابع نب هللا دبع لخدو

 ابأ كلاح فيك : سابع نبا هل لاقف ءتكاس دايزو هثداحيو هلئاسي هيلع لبقأو ءهبنج

 ىلع مَلَسُي ال هنكلو ءال :لاقف ؟ةرجه كنيبو اننيب ثدحُت نأ تدرأ كنأك «ةريغملا

 ىلع نوملسُي مهو الإ سانلا تركدأ ام : سابع نبا لاق .نينمؤملا ريمأ يدي نيب مداق

 نأ ءاشت ال كنإف « سابع نب اي هنع فك :ةيواعم هل لاقف . مهئارمأ يدي نيب مهناوخإ
 . تبلغ الإ بلغت

 ماقف طاسبلا فرط يف تعقوف ,هتقصب يف رّصقف ناورم نبا قصب :لاق ينابيشلا

 نم ىَحَتسُي ال ةعبرأ :ناورم نب كلملا دبع لاقف .همكب هحسمف سلجملا نم لجر

 . فيعضلاو دلاولاو «ملاعلاو :مامإلا : مهتمدخ

 نأ تدرأ اذإف «ىكؤتلا ةيحت نم املاح نع كولملا ٌةلَءاسُم :دلاخ نب ىبحي لاقو

 ًاليلع ناك نإو . ةماركلاو ةمعنلاب ريمألا ُهللا َحّبص :لقف .ريمألا حبصأ فيك :لوقت

 . ةمحرلاو ءافشلا ريمألا ىلع ُهللا لزنأ : لقف هلاح نع هلأست نأ تدرأف
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 الو ًاَبر هلعجاف ادبع كلعج اذإو .ًاماظعإ هدزف ًاماركإ كلملا كداز اذإ :اولاقو

 رتغت الو طخَّس اذإ هل رَّيغتت الو ةملك لك يف هل ءاعدلا نم رثكُت الو , هيلإ رظنلا نميدت

 . هتلأسم يف فحلت الو «ىضر اذإ هب

 . فّيكُت الو ,تّمشت الو لأّست ال كولملا :اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 انوبتاعُي اوُلم اذإ الو انوُبَطاَخُي ال كولملا نإ

 اَنوّتَّمْسُي ال ساطٌعلا يفو انوغعَّرانَت ال لاقملا يفو

 انوُلَّجَبُيو ُمِهْيلع ىتثي انوقيَكُي ال باطخلا فو

 انونجَم نكت ال يتاصو ْمُهَفاف

 ء امهيلإ يشمي هعدي الو ءهيلعن هيلإ مداخلا برقُي نأ كولملا ةمدخ مامت نم :اولاقو

 ىأر اذإو ؛ىرسيلا لجرلا ةلابق ىرسُيلاو «ىنميلا لجرلا ةلابق ىنميلا لعنلا لعجيو

 ,هرمأي نأ لبق ةاودلا دقفتيو ءهرمأ هيف رظتني الو ءهحلصأ حالصإ ىلإ جاتحي أكتم

 هيلإ هبّرق هنع دعابت دق اساطرق هيدي نيب ىأر نإو «هيلإ اهبّرق اذإ رابغلا اهنع ضُفنيو
 . هرسك ىلع هيدي نيب هعضوو

 تنأف « كتوهش رادقم قوف كدنع انسلج امبر انإ :ةيواعمل ةيواعم باحصأ لاقو

 ولف .سولجلا يف كيلع َلقْتُن نأ هركن نحنو .مايقلاب انرمأتف انّمختست نأ هركت
 . مش اذإ :لوقأ نأ كلذ ةمالع :لاقف ؟ كلذ اهب فرعن ةمالع انل تلعج

 . ةنارزيخلا تعضو اذإ :لاقف «ناورم نب كلملا ديعل كلذ لثم ليقو

 كولملا ةلءاسم يف ًابهذم نسحأ الو .ًابدأ لمكأ الو ,ىنعم فطلأب تعمس امو

 نع كلجأو ةفرعملا بحأ ينإ .هللا كحلصأ :رفعج يبأل هلوقو ةبيش نب بيبش نم
 ٠ .نالف نب نالف : هل لاقف . لاؤسلا

 انيمي



 ضيرعتلاو ةيانكلا باب

 دبع نب رمعل ليق :هرهاظ حبقي يذلا ىنعملا نع ةفيطللا ةيانكلا نسحأ نمو

 نيب :لاق ؟نبحلا اذه كب تبن نيأ : "7هييثنأ تحت ")نّبح هل تبن دقو ءزيزعلا

 , 99 هفّصلاو 7 ةفئارلا

 . يبكنم تحت :لاق ؟نبحلا اذه كب تبن نيأ ءهطْبأ يف نّبح هب تبنو ءرخآ لاقو

 :لاقف طئاغلاب ثدحلا نعو ,ةسمالملاب عامجلا نع هباتك يف ىلاعت هللا ىنك دقو

 هعمجو «صحفلا : طئاغلاو 7*(  #ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ#

 . ثّدحلا نع هب ىنُك امنإو "' ماعَّطلا لكأي لوُسَّرلا اذه لام اوُناقوإ# - ناطيغ

 نع ىنكف '"' 6ءوُس ريغ ْنِم ءاضيب ُْرْخَت كحانج ىلإ َكدَي ٌممّضاوإ :ىلاعت لاقو
 ش . صربلا

 ضايبلا اذه ام :لاقف عحضو هبو رذنملا نب نامعنلا ىلع دايز نب عيبرلا لخدو

 . هالج هللا فيس : لاقف ؟ كب

 يف يذلا رثألا اذه ام : :دايز لاقف رثأ ههجو يفو دايز ىلع ردب نب ةثراح لخدو

 بهشألا تبكر ول كنإ امأ :لاقف . يب يجف رتشألا يسرف تبكر : :لاق ؟كهجو

 . نبللا نع بهشألاب دايز ىنكو ءذيبنلا نع رقش اب ةثراح ىنكف . كلذ لعف امل

 :رعاشلا لوق نع ينربخأ : سيق نب فئنحألا ةيواعم لاقو

 .ناتيصخلا :نايثنألا (١؟) . لّمدلا :نبحلا )١(

 .امئاق تنك اذإ ةيلإلا لفسأ :ةفنارلا (")

 .ةيصخلا ءاعو :نفّصلاو (1)
 .5 ةيآلا ةدئاملا ةروس (0)

 .ا/ ةيآلا ناقرفلا ةروس (1)

 .؟؟ ةيآلا هط ةروس (ا/)
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 دازب ؛ىجف شيعي نأ كَّرَّسو 2 ميمت نم َتِيَم تام ام اذإ

 ")7 داجبلا يف ففلملا ءيشلا وأ ٍنمَسب وأ رمتب وأ رب

 داع نب ناَمقُل سأر لكأيل ًاصّرح قافآلا يف فوطي ةارت

 لاق . نينمؤملا ريمأ اي "7ةنيخسلا :فنحألا لاق ؟داجبلا يف ففلملا ء ءيشلا اذه ام

 . مظأ يدابلاو ىرخأب ةدحاو : ةيواعم

 ؛هب بست تناكف «ةريرحلا وهو «قيقد نم شيرق هلمعت تناك ماعط : ةنيخسلا

 :تباث نب ناسح لوقي هيفو

 :رخآ لاقو

 لخد حرس يبأ نبا اهآلوو رصم نع صاعلا نب د ورمع نافع نب ٌناهْثع ,لزع املو

 :لاق ؟ورمع اي كتبج وشح ام :نارنع هل لاقف « ةَرْشحَم ةبج هيلعو نامثع ىلع ورمع

 ا"”حاقلّلا نأ تّرعشأ ءورمع اي: هل لاق مغ. اهيف كنأ ُتملع دق :لاق . انأ

 . اهدالوأ !*!تفجعأ مكنأل :لاقف ؟ اهئابلأ كدعب

 هنأو هدعب يلاولا روج نع ورمع ىتكو .حاقلّلاب رصم جارخ نع نامثع ىنكف

 . فاجعإلاب ءناطلسلا ىلع هرّقوو ءاطعلا لهأ قزرلا مرح

 , تابزعملا ءاسنلل ضرّرعتيو هرعش لجري ةدعج ىمسي لجر ةنيدملا يف ناكو

 :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلإ وزغلا يف ناك راصنألا نم لجر بتكف

 يرازإ ةقث يخأ نم كل ىّدف ًالووبسر صفح ابأ غيبأ آلآ

 راصحلا ْنَمَز مكنع انلْغش اَنإ هللا كده اتّسئالق

 .راح ماعط :ةنيخسلا (؟) .ططخملا بوثلا : داجيلا )١(

 .متعجأ :مفجعأ (1) اهريغو لبإلا نم ةجتنملا :حاقللا (*)
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 0 ا : 000 0 ا
 'راؤْلا دوذلا لقعم سب و يسمسطظيش دعحجح نمهلقعي

 لدف ٌرمع هنع لأسف .ةدعج هل لاقي لجرب ضّرعو ؛ءاسنلا نع صئالقلاب ىنكف

 .ةندملا نع هافنو رش رجف هيلع

 "ترق كه دم نعت عل ١ دَرَبُم بذعب ىَقْسش نم نهنمف

 تّرَق هللا ٌةيْشَخ الولو جاجأ نجأ َرفخأب ىَقْسَت َْم نهنمو

 مهرد ةئامسخ نيب هرّيخف , مفلا ٌريغتم هدجوف اهجوز ىلإ ثعبف ءاهاوكش مهفف

 . اهقّلطو هاطعأف ,مهاردلا راتخاف . اهقالطو

 :لاق ؟ةرصبلا نم كنكسم نيأ .لاقف ,ةرصبلا فارشأ نم لجر دايز ىلع لخدو

 . هنإ :هل ليق هدنع نم جرخ [لف . ةعست :لاق ؟ دلولا نم كل مك :هل لاق اهطسو يف

 فرط يف نككاس وهو .دحاو الإ دلولا نم هل سيلو .هتلأس ام لك يف كلذك سيل

 «دلولانم ةعست يل . كتبَذك ام :هل لاقف «كلذ نع دايز هلأس هيلإ داع الف . ةرصبلا

 يلزنمو ؛ يلع مأ نوكي يلأ يردأ الف ءدحاو يعم يقبو يل مهف ةينامث مهنم تْمَّدق

 :لاق .ةرصبلا طسو يف يلزنمف ,تاومألاو ءايحألا نيب انأف ؛ةناّبجلاو ةنيدملا نيب

 . تقدص

 رفكلاو بذكلا نع اهب ىروي ةيانكلا

 هيلإ بتك ,مهضعب رّسأو هباحصأ لتقو ثعشألا نب نمحرلا دبع جاجحلا مزه ام

 ىلخ رفكلاب مهنم ّرقأ نمف ,فيسلا ىلع ىرسألا ضرْعَي نأ ناورم نب كلملا دبع

 ءريخشلا نب هللا دبع نب فّرطُمو «يبعشلا رماعب مهنم يتأف . هلتقَي يبأ نمو ع هليبس

 يهو ءرئظ عمج :راؤظلاو كلذ ريغ ليقو ةرشع ىلإ ةثالث نم : دوذلاو .لبالا نم يتفلا :يمظيشلا )١(

 .اهدلو ريغ ىلع ةفطاعلا ةعضوملا
 .يفاصلا بذعلا درابلا ءاملا : خاقنلا 0
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 احّرصي ملو ةيانكلاو ضيرعتلا ىلإ ابهذف فّرطُمو يبعشلا امأف . ريبج نب ديعسو

 . لتقف كلذ ىبأف ريبج نب ديعس امأو ؛ امهنع افعو ا|مهّمالك لبقف «رفكلاب
 انب نزحأو «لزنملا ابن ءريمألا هللا حلصأ :لاقف يبعشلا هب ضَرَع امم ناكو

 ةررب اهيف نكن مل ٌةنتف انتطبخو ءرهسلا انلحتكاو .فوخلا )ان لحتساو «بانجلا

 ًايلخ ءاوُوَق الو انيلع مهجورخب اوّرب ام هللاو . قّدَّص :لاق . ءايوقأ ةرجف الو ,ءايقتأ

 ؟رفكلاب كسفن ىلع ّرقتأ :جاجحلا هل لاقف هللا دبع نب فّرطم هيلإ مدق مث .هنع

 ريدجل ,نيملسملا فاخأو «ةعيبلا ثكنو .ءامدلا كفسو ءاصعلا قش نم نإ :لاق

 كسفن ىلع َرقثأ :هل لاقف ؛ريبج نب ديعس هيلإ مَدُق مث .هنع ايلخ :لاق .رفكلاب
 . هقنع اوبرضا :لاق . هب تنمآ ذم هللاب ترفك ام :لاق ؟رفكلاب

 هيلإ اعدو نآرقلا يف ةنحملل داود يبأ نب دمحأ سانلل دعقأو قئاولا يلو الو

 دهشأ :لاق !قولخم نآرقلا نأ ذهشآ :هل ليقف ,نيكسم نب ثراحلاب مهيف تأ .ءاهقفلا

 ؛عبرألا هعباصأ ّدمو . ةقولخم ةعبرألا هذه .نآرقلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نأ

 رصن نب دمحأ زجعو .لتقلا نم هتجهم صّلخو نآرقلا قلخ نع ىنكو اهب ضّرعف
 . بلصو لتقف .اهابأف ةيانكلا نع دادغب هيقف

 اي لكأي ال مئاصلا :لاقف هماعط ىلإ هاعدف ءافلخلا ضعب ىلع كاسنلا ضعب لخدو
 . هّماعط هرك امنإو . ءاشي نم يٌكَرُي هللا لب ءيسفن يكزأ امو «نينمؤملا ريمأ

 :جراوخلاو ضابرع نبا

 ذإ .هنطب ًامّدقم يثمي ضابرع نبا اميب :لاق رمع نب ىسيع نع يعمصألا
 ؟ءيش دوهيلا يف مكيلإ جرخ له :مهل لاقف ؛مهفويسب سانلا نوزحي جراوخلا هتلبقتسا
 . هوكرتو اوضمف . نيدشار اوضماف :لاق . ال :اولاق

 هللاو :يجراخلا هل لاقف ؛فيس هديبو جراوخلا نم ًالجر قاطلا ناطيش يقلو

 .هانقراف :فونملا انسلحتسا )01(

 الحلو



 . نامثع نم يربو

 نَم ىلع مسقأ :ةفوكلاب ربنملا ىلع ةبقع نب ديلولا لاق :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 اذه ْنَمو :هل لاقف ةفوكلا لهأ نم لجر .هيلإ ماقف .ماق الإ ''”ًاكَرَب َرعشأ يناّمس

 . كلذب هاّمس يذلا وه ناكو ؟ ًاكرب رعشأ كتيمس يذلا انأ :لوقيف كيلإ موقي يذلا

 كلذ نم عنتماف . ًاًيلع نعلآف ربنملا دعصا :ناحوص نب ةعصعصل ةيواعم لاقو

 رشاعم :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعصف .ال :لاق ؟ ينيفعت وأ :لاقو

 . هللا هنعل هونعلاف ,ًايلع نعلأ نأ ينرمأ ةيواعم نإ ,«سانلا

 حدملا قيرط يف بذكلا نع ةيانكلا

 :ناركس مالغو ميما نبا

 :لاقف ؟تنأ نم :هل لاقف «ناركس مالغب ُثيها نب نايرُعلا تأ :لاق ينئادملا
 ٌدوعت فوسف ًاموي تلّرن نإو ُهردَق ّرهدلا لزني ال يذلا نبا انأ

 ُدومعُقو اهدنع ٌمايق مهنمف هران ءْوض ىلإ ًاجاوفأ َسانلا ىرت
 نبا هنإ :هل ليق هنع فشك الف .هتيلختب رمأف ءفارشألا ضعبل ًادلو هنظف

 . يئآلقاب

 : مهتم يف ةمربش نباو ىموم نب ىسيع

 فرعتأ :هل لاقف « يضاقلا ةمربش نبا هدنعو ىموم نب ىسيع ىلع لجر لخدو

 . هليبس ىلخف . ًافرشو ًامدقو تيب هل نإ :لاقف :ةبيرب هدنع َيِمُر ناكو ؟لجرلا اذه
 ينكلو ءال :لاق ؟ لجرلا اذه فرعت تنكأ : هباحصأ هل لاق ةمربش نبا فرصنا الف

 ءاهيلع يشمي ًامَدَقو ,هيلإ يوأي ًاتيب هل نأ تفرع
 : . هابكنمو هانذأ هفرشو

 .ردصلا رعش ريثك يأ :ًاكرب رعشأ )١(
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 :رينانس عئابل بطاخ

 .باودلا ساخن :لاقف ؟هتفرح ام :هولأسف .موق ىلإ لجرل لجر بطخو

 رينانّسلا َوَأ :لاق كلذ يف هوفّتع املف ؛ رينانسلا عيبي هودجو هنع فشك الف هوجّوزف

 :هيف لوقي ًارعش هدشنأف . هضرم يف هدوعي ّيِرَّسلا نبا ىلع يئاطلا ىلعم لخدو

 ")ءافش ّيرّتلا نب ّيرَسلا لان» ةَّحِصب ُهَلإلا نم نإ مسقأف

 '”ةافصو الاس ًاركش قتعأو ةَّجَحب ًارهش َسيعلا نلحترأل

 .ءافص كديبع الو ءًاملاس كدبع ملعن ام هللاو : هباحصأ هل لاق هدنع نم جرخ املف

 يف ىلع امف «ةبجاو ةضيرف ّجحلاو ,يدنع ناتّره امه :لاق ؟قتعت نأ تدرأ نمف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءىش يلوق

 ةباعدلا قيرط يف ضيرعتلاو ةيانكلا يف باب

 :لاق لئاسلا عّرَج ىأر املف .ةحرابلا يفوت :لاقف «ءلجر نع نيريس نبا لكس

 ةافولاب تدرأ امنإو "!«اهمانم يف تمت مل يتلاو اهِتَْم َنيح سفنألا ىفوتي هللا
 . مونلا

 نب قورسم هيلإ ثعب جرخ |ملف .هدوعي يضاقلا حيرش هيلع لخدف «دايز ضرمو

 نإ :قورسم لاقف . ىهنيو رمأي هتكرت :لاق ؟ ريمألا تكرت فيك :هلأسي عدجألا

 نع ىهنيو «ةيصولاب رمأي هتكرت :لاق . هولأسف . هولأساف « ضيرعت بحاص ًايرش

 . ءاكبلا

 لاقف ةلغب ىلع ًاموي يرازفلا ةريبه نب رمع رياسي يريمثلا لمكم نب نانس ناكو
 دارأ . ريمألا هللا حلصأ ,ةبوتكم اهنإ :لاقف . كتلغب نانع نم ضع :ةريبه نبا هل

 .ررحأ :قتعأو .قونلا :سيعلا )١( .ديسلا :يرسلا )١(
 . 47 ةيآلا رمزلا ةروس (؟)



 :ريرج لوق ةريبه نبا
 ابالك الو تغلب ًابعك الف رّيمث نم كنإ فْرطلا ضف

 ش :رعاشلا لوق نائس.دارأو

 ا""رايسأب اهبتكاو كِصوُلَق ىلع هب تؤلخ ًاَترازف ّنَئمأت ال

 : يريمنلل يميمتلا لاقف ءزاب هدي ىلع مبمت ينب نم لجرب ريمن ينب نم لجر رمو

 :ريرج لوق يميمتلا دارأ . اطقلا ديصي وهو .معن :يريمتلا هل لاق ؟ يزابلا اذه

 ا""ابابصنا رجلا نم هل تْحِتَأ رِبمُت ىلع ٌلطملا يزابلا انأ

 : حاَمرَطلا لوق يريمنلا دارأو
 :تلض لم مراكملا لبس تكلس آَ ولو اطقلا نم ىدمهأ مولا .قرطب مت

 :يبراحو يلالحلا ديزي نبا

 بيرقو «ةينيمرأ يلاو وهو يللالملا ديزي نب هللا دبع ىلع براحم نم لجر لخدو
 ! ةليللا مانن براحم خويش انتكرت ام :ديزي نب هللا دبع لاقف .عدافض هيف ريدغ هنم

 اهنأل :لاق ؟مِلو :لاق ؟كلذ مل يردت وأ ءريمألا هللا حلصأ :يبراحملا هل لاقف

 لوق يلالهلا ديزي نبا دارأ ءهب تئج ام حّبقو .هللا كحّبق لاق . اهل ًاعقْرُب تلضأ

 : لطخألا

 يربت الو شيرت تناك اهتلخ امو براحُم حوش ءيش الب َّقنَت:

 رجبلا َةَيَح اهتوص اهيلع لدف تّبواجت لْيل ِءاَْلَظ يف ٌعدافض

 :رعاشلا لوق يبراحملا دارأو

 صيمقو مقرب لاله نبالو عقرب موللا نميلاله لكل

 ا[هدحأ :لاقف نيسرفلا نيذه يل ضرعتسآ :مكحلا نب نمحرلا دبعل ةيواعم لاقو

 .لبالا اهنايتإ نم هرازف ونب هب ريعت تناك ام ىلإ ريشي )١(
 .هتسيرف ىلع يزابلا بصني امك ًارادحنا :ًابابصنا (؟)

 نروح



 - 5 () سا () يب ع
 : يشاجنلا لوق ينعي . / ميزه رخآلاو شجا

 قرف 5 مسام 8 م كك نع 5 7 الم 2
 ”' يناود حاسمرلاو مره شجا ةلالع وذ حباس دنه نبا ىجنو

 نمحرلا دبع ناكو . هئئانكب ببشي ال هيف ام ىلع اهبحاص َنِإ امأ :ةيواعم لاقف

 ينإ ؛اهيف كل ريخ ال :لاقف .ءاهجوزتي ةأرما يف هتاقث نم الجر دايز رواشو

 هيلإ لسرأ هربخ ًادايز غلب املف ءاهجوزتو اهيلإ هفلاخو هكرتف ءاهلبقُي ًالجر تيأر
 . اهلبقي اهابأ تيأر ءمعن :لاق ؟ اهلبقي ًالجر تيأر كنإ يل تلق امأ :هل لاقو

 :لاقف . لمج ىلع اهحّسو ىنلمحأ «نينمؤملا ريمأ اي :باطخلا نب رمعل يبارعأ لاقو

 هعفني مل هْنَظ هعفني مل نم :لاق مث . معن :لاق ؟قز اذه ٍمحّسأ .يبارعأ اي هللا كتدشن
 م
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 نم باجحو .هللا ظفح نم رس يف ضمآ :لاقف .هضغبُي ناك رج لجب عقوو ٠

 ًروظنم كلعجو ,كرهظ دشو «كناكم هللا فر : :لاقف « لجرلا هل نطفف . "هت

 . كيلإ

 نب دمه نب هللا دبع همساو ,ءوطو لزه بحاص قيتع يبأ نبا ناك :لاق ينابيشلا

 امل ناكو . شيرق فارشأ نم ةأرما هل تناكو مهنع هللا ي يضر .قيدصلا ركب يبأ

 يف هتلاق ال رعشب ىنغت نأ نهنم ةيراج ترمأف « متاملاو سارعألا يف نينغُي تايتف

 :عمسي وهو ةيراجلا تنغتف ءاهجوز

 رُمَق يأ كبل تّرمقو هب شيعت امب هلإلا بَمَد

 ٍرْمَخلا يفو ةّيئاز لك يف مِشَْحُم َرِئَغ كلام تقَتنأ

(0) 

 .ليهصلا ظيلغلا :شجألا )١(
 . دعرملا .توصلا ديدشلا :ميزملا (؟)

 .سرفلا سرج ةّيقب : ةلالعلا (+)
 .تبلغ :ترمق (0) .ةسارحلاو ظفحلا :ةءالكلا (:)



 هب جرخو هبتكف ًاساطرق ذخأف . يتالومل :تلاق ؟رعشلا اذه نمل :ةيراجلل لاقف

 . كْمّلكأ ًاليلق فق «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف «باطخلا نب رمع نب هللا دبعب وه اذإف

 :لاق . نيتيبلا دشنأو ؟رعشلا اذهب يناجه نميف ىرت ام :لاق ءرمع نب هللا دبع فقوف

 هلكني رمع نبا ذخأف !هّتكينأل هّنيقل نكل هللاو امأ :لاق . حفصتو وفعت نأ ىرأ

 هنع ضرعأ رمع نبا هرصبأ |ملف مايأب كلذ دعب هيقل مث !هللا كحّبق :لاقو ,هرجزيو

 ينم تعمس الإ هيف نمو ربقلاب كتلأس :هل لاقف قيتع يبأ نبا هلبقتساف .ههجوب
 كلذ لئاق تيقل ينأ نمحرلا دبع ابأ تملع :لاق ءهل تصنأو هافق هالوف .نيفرح

 :لاقو هنذأ نم اند هب لزن ام ىأر (ملف هب "'طبُلو هللا دبع قعّصف . هتكنو رعشلا

 . هينيع نيب ام لبقو رمع نبا ماقف . يتأرما اهنإ هللا كحلصأ

 تمصلا يف باب

 ,دوسأ ًادبع ناكو .ًاسبتقم ماسو هيلع هللا ىلص دواد ىلإ سلجي يكحلا نارقل ناك

 هلأسي ملف «كلذ لبق ًاعْرد ري مو ءهنم بجعف ءديدح نم ًاعرد لمعي وهو هدجوف

 .هسفن ىلع دواد اهساقف ءةنس دعب عردلا تمت ىتح .دواد هربخي ملو .لمعي امع نامقل

 تمصلا :نامقل لاقف ؛لاتق مويل ةنيصح عرد :هريسفت . افارق مويل افاط درز :لاقو

 . هلعاف ليلقو مكح

 كنم صرحأ توكسلاب ظحلا ساهلآ ىلع نك :ّيدهملا بتاك هللا ديبع وبأ لاقو

 . قطنملاب لّكوم ءالبلا نإ ؛مالكلاب هساتلآ ىلع

 دحاو مفو ناتنثآ نانذأ كل لعُج امنإف ءكيف نم كينذأ فصنأ :ءادرّدلا وبأ لاقو

 . لوقت امم رثكأ عمستل

 لاقف فنحألا تكسو اوملكتف ةيواعُم دنع اوسلج :لاق ءنسحلا نع فْوَع نبا

 . تبذك نإ هللا فاخأو تقّدَّص نإ كفاخأ :لاق ءرحَب ابأ ماكتت ال كلام : ةيواعم

 .عرص :هب :طبل )١(



 نم ّيلإ ٌبحأ هناسل ىلع ًالضف لجرلا لقعل ىرأ ْنأل :ةرفص يبأ نب بّلهملا لاقو

 . هلقع ىلع ًالضف هناسلل ىرأ نأ

 لقعلا ىلع ناسللا لضفو « ةءورم ناسللا ىلع لقعلا لصف : :كلملا دبع نب ملاس لاقو

2 
 ةنجه

 هقلخ ءاس نمو هطّقَس رثك همالك رثك نمو عهناسل عستأ هردص قاض نم : اولاقو

 . هقيدص لق

 نإو "'مصخ هيف رصق نإ :نيتلزنم نيب مالكلا بحاص :ناّيح نب مره لاقو

 . "' نأ هيف قرغأ

 .هنع اهُريض عطقنآ اهنع تكسف اههركي ةملكلا عمس نم :ةبيش نب بيب لاقو

 . هّيكف نيب لجرلا لتقُم : يفيص نب مكأ لاقو

 : مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دم نب رفعج لاقو

 ٍلْجَرلا ةرثغ نم رملا تومي سيلو هناسلب ٍةَرْثَع نم ىتفلا تومي |
 ٍلْهَم ىلع ارْبَت لْجرلاب هئرثعو هسأرب يِمرَت هيف نِم ُهُترْثَعف

 20 :رعاشلا لاقو

 اًراثكم نكت الف تقطت اذإف ةمالس توكتلاو نْبَز ملحلا
 اًررم مالكلا ىلع تّندت الإ َةَّرَم يتوكُس ىلع تُمِدَن نإ ام

 :ءيفاه نب نسحلا لاقو

 مالي يقع ضماو يسرب كيج لح
 مالكلا عاد نم كل ريخ تمّصلا ءادب تم

 (ماقفو ماقف ل  اجآ قاس ٍظفل نب
 ماجلب هاف مد جلا هم ملاسلا امنا

 .بلغ :مصخ (؟) .ةعدبلا :ةنجهلا )١(

 .تاعامجلا :مائفلا (:) .ىدامت :هيف قرغأ (؟)

 م.



 مالكلا نم يظحو لع روصقم هعفنو « يل تمصلا نم يظح :ءاكحلا ضعب لاقو

 ٠ . ىلع عجار هلابوو .هريغل

 . تمصاف مالكلا كبجعأ اذإ : اولاقو

 :لاق . تمصت نأ تيهتشا اذإ : :لاق ؟ مكتأ ىتم :زيزعلا دبع نب رمعل لجر لاقو

 . مكتت نأ تيهتشا اذإ :لاق ؟تّمصأ ىتمف

 . ناسللا ةقالط نم ًارش دبعلا يطعأ ام هلع ينلا لاقو

 تمصلا قزَر كمالكب :لاقف  ءيطخيف مكتي الجر مهألا نب هللا دبع عمسو

 . ةبحملا

 قطنملا يف باب

 ؛توكسلاب اوُثعَبُي ملو مالكلاب ايبنألا تّثعُب امنإ :قطنملا اولّضف نيذلا لاق

 فورعملاب ٌرْمْؤي مالكلابو ؛تمصلاب لوقلا فصوي ملو تمصلا لضف فصو مالكلابو

 هب للا نم يذلا وه مالكلا نم نايبلاو . . هدمحب حّبسُيو هللا مّظعيو ركنملا نع ىَهْنُيو

 ةيعوأ ىلإ هيدؤي ال هلك معلاو . "!نايّبلا ُهَمَلَع ّناسنإلا َقَلَخ :لاقف هدابع ىلع
 . هلعافل صاخ تمصلا عفنو .هعماسو هلئاقل ماع قطنملا عّفنف ؛ناسللا الإ بولقلا

 نم لضفأ هّلك ريخلا يف مالكلا :مُوق ,قطنملاو تمصلا يف ليق ءيش ٌلَدْعَأ

 . مالكلا نم لضفأ هّلك رشلا يف تمصلاو ؛تمصلا

 :يندملا سنأ نب كلام يثري قئاقرلا بحاص كرابملا نب هللا دبع لاقو

 0 ملا مالكلا راكبأ َقاَتْقِ» ُهّلهأ َنّيَر تْمّصلا ام اذإ ٌتوُمَص

 ا"' مدل دلاو محللاب بادآلا هلتّطينو ةمكح ّلك نم ُنآرقلا ىَعَو ام يَعَو

 . ةلْفَغ ةكرحلا كرت : باطخلا نب رمع لاقو

 )١( نحرلا ةروس الآية  7 "#.

 )١( .هتغالبو هتردق نع ةيانك :متخملا مالكلا راكبا قاتفو

 )*( .تلكوأ وأ تطلخ :تطينأ



 . ةسبح تمصلا :ينزملا هللا دبع نب ركب لاقو

 . ةظقي مالكلاو ,مون تمصلا :اولاقو

 . لاط ينُث املك هنإف مالكلا الإ ,رصق الإ ىنث ءيش ام :اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 الصَق ناك ًالاقم ىدبأ نإف هتميش تمصلا

 الضف لوقلا يف عدي ملم  لكت نإف توكسلا ىدبأ

 لجر ىلع تيأر الو ءمحش نم لمجأ ةأرمآ ىلع تيأر ام :لاق نيريس نب دمح

 : ةحاصفلا مدعل هشاحيتسآو ْمُيِلَرَو ىسوم هيبن نع هاكح اهف ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 )0020( يسام نسمع ساس م5 هل ب تاو عك سم | :0 ١

 ُهلسرَأف ًاناسل ينم حصفأ َوُهم نوره يخأو9
 ١ © يِنقدَصُي اًءدر ّيِعَم

 قطنملا تافآ

 تعمس فيك :اط لاق لخد [ملف .همالك عمست هل ةيراجو ًاموي كامسلا نبا ملكت

 :تلاق . همهفي مل نم همهفيل هدّدرأ :لاق .هدرت كنأ الول هنسحأ ام :تلاق ؟ىمالك

 . همهف نم هّلمي همهفي مل نم همهفي نأ ىلإ

 نم لجر لاقف ؟حصفأ سانلا يأ :هئاسلجل ًاموي ةيواعم لاق :لاق يعمصألا

 ةشكشك نع اورسايتو «قارعلا نر نع اوعفترآ دق موق ,نينمؤملا ريمأ اي : طامسلا

 . ريمح ةيناطْمُط الو ,ةعاضق ةمغمغ مهيف سيل بلغت ةنشنش نع اونمايتو ءركب
 :لاق ؟تنأ نمف !تقدص :لاق . شيرق «نينمؤملا ريمأ اي كموق :لاق ؟مه نم :لاق

 . سانلا ءاحصف مرج :يعمصألا لاق . مرج نم

 .55 ةيآلا صصقلا ةروس )١(



 . هانركذف هعضوم ناك اذهو ؛ شيرق لئاضف يف عقو دق ثيدحلا اذهو

 . ءاتلا يف دّدرتلا :قطنملا يف ةمتمتلا :يوحّتلا ديزي نب دمحم سابعلا وبأ لاق

 . هتدارإ دنع مالكلا رذعت :ةسبحلاو . مالكلا ةدارإ دنع ناسللا ءاوتلا يه : ةلقْعلاو

 . مجعلا مالكل ًاهبشُم مالكلا نوكي نأ :ةمطمطلاو . فرح يف فرح لاخدإ :ٌفْفلّلاو

 ليق امو افرح افرح اذه رسفنسو  ةيمجعألا ةغللا مالكلا دنع ضرتعت نأ : ةنكلّلاو

 فرحلا برشُي نأ :ةنغلاو . فرح ىلإ فرحب لَدْعُي نأ ةغغئلّلاو - هللا ءاش نإ هيف

 يف دّدرتلا :ةأفأفلاو .مالكلا فذح :ميخرتلاو . اهنم دشأ ةنخلاو ؛ موشيخلا توص

 لاقو .ماتاخو , طاباس ,مالكلا نم هريظنو :لاعاف هريدقت ءافأف لجر :لاقي ؛ءافلا

 : زجارلا

 قح يرغب يماتاخ تذخأ ٌقشُلملا بّروجلا تاذ يَماي

 :رخآ لاقو

 مالكلا طقس بحجم الو مات الو هافأفنب سيل

 نأ :ةمغمغلاو . هب لصتا ءيش هنم ءاج اذإف ,مالكلا لوأ عن : جترلاك «ةتّرلاو

 . فورحلا عيطقت كل نيبت الو توصلا عمست

 :زجارلا لاقو . ةيزيرغ نوكت اهنإف ةتّرلا امأو

 ترألا ٌطّلخملا اهّأ اي

 «هريغو مالكلا نم نوكت دق اهنإف . ةمغمغلا امأو . فارشألا يف رثكت اهنإ لاقيو

 :ةرتنع لاق . هفورح عبطقت مّهفي ال نم توص ابنأل

 الكت امو كِيَّبب ديري  امغمغف هتيدان بحاصو

 مجعأ مالكلا فوخ نم راص دق 00
 اهيلع تفقوف ثنؤملا فاك تَرَكَُذ اذإ ممت نب ورمع ينب نإف :ممت ةشكشك امأو

 :مهزجار لاقو ,جرخملا يف فاكلا نم نيشلا برّقل ءانيش اهنم تلدبأ

 شعَم ذللا يف يعم يذلا يِلَخْدُتو» شعفْنأو يعفتنت نأ كل له

 ل



 .يف نويميمتلا لعف امك ًانيس فاكلا نم نولدبُي مهنم موقف ركب ةسكسك امأو

 :ةرتنع لوقي اهيفف ريم ةيناطمط امأو . نيشلا
 مطمط مجعأل َةَيناَي قرح وأ اك ماَعَنلا صْنُق هل ىوأت 2 0 ب ا ها س8 ا 0 8

 . ةيمور ةنكل خضتري هللا همحر ىبحَي وبأ بيهص ناكو

 . مورلا قباس بيهص : منيع هللا لوسر لاقو

 هيوريش همأ جوز لّبق نم ةيسراف ةنكُل خضتري دايز نب هللا ديبع ناكو

 . يراوسألا

 دشنأو ,ةيمجعأ ةنكل خضتري ١ سيقلا دبع نم لجر وهو . مجعألا دايز ناكو

 :هايإ هحدم يف بّلهملا
 ليلخ لك ُناَتََّسلا َرِّيَغ اذإ ًةبغَر دمحلا يف ُناتْلسلا ُهَداز ّىبَف

 . امأو . ءاطلا جرخم نم ءاتلا نأل .ًابسن ءاطلاو ءاتلا نيب نأ كلذو ؛ناطلسلا :ديري

 : ةيبظلا يف عاقرلا نبا لاق . نسلا ةثيدحلا ةيراجلا نم نسحتسّتف ةنْغلا

 ()اهداَدِم ةاوّدلا نم باصأ ٌمَلق هقّوَر َةَرِبإ ّنأك نغأ يجزت

 . هتبَذَع تنالو هيشاوح تّقر ناسللا بيلقت رثك اذإ :عفقملا نبا لاقو

 لاقو . فورحلا جراخم هيلع تّدتشآ لامعتسآلا نم ناسللا سبح اذإ :يباتعلا لاقو

 :زجارلا

 قّرأو مهو سيبحت لوُصض نم قطن اذإ ًاَعَل هيف نأك

 نحللاو بارعإلا يف باب

 نئل :مهل لآقف ءوحنلا نوركاذتي يلاوملا نم موقب يبعشلا رم :لاق ةديبع وبأ

 . هدسفأ نم لوأل مكنإ هومتحلصأ

 نب حتفلاو ناقاخو ناوفص نب دلاخو ناوفص نحل عمس هتيل : ةديبع وبأ لاق

 . نرقلا :قورلاو ةنغ هنوص يف ام : ءايظلا نم نغألاو .ثحتو قوست : يجزت مل

 ؟ ال



 . كلملا دبع نب ديلولاو ناقاخ

 «بوثلا يف قيتفتلا نم حبقأ مالكلا يف نحللا :ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . هجولا يف يردجلاو

 ربانملا ءاقترا ينبّيش :لاق «نينمؤملا ريمأ اي بيشلا كيلع لجَع دقل هل ليقو

 . نحللا عقوتو

 . ىنفرعف كلذ ناك اذإف :لاق . نآو نآ

 مقث ال كنأو .يّمأ كنأ ينغلب :ّيرقنملا ىلعي يلأب فورعملا ىلع يبأل نومأملا لاقو

 ينقبس امبرف نحللا اَمأ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .كمالك يف نحلت كنأو ءرعشلا
 دشنُي ال ناكو ايمأ ٍهَتِلَع يبنلا ناك دقف رعشلا رسكو ةيّمألا امأو ,هنم ءىشلاب يناسل

 . لهجلا وهو ءاعبار ابيع ينتدزف كيف بويع ثالث نع كتلأس :نومأملا لاق .رعشلا

 كلذ عم امنإو ؛ةصيقن كلاثمأ يفو كيفو .ةليضف هي ينلا يف كلذ نإ ,لهاج اي

 : ىلاعتو كرابت لاق دقو ,باتكلاو رعشلا يف بيعل ال ءهنع َةّنَللا ىفنل لَم ىنلا

 . "7 «نولطُبملا باترال ًاذإ َكنيِمَيب ُهطّخَت الو باّتك ْنِم هلّبق ْنم اوُلَْت تنك اموإ»

 . فيرشلا ىلع ةنجه نحللاو . عيضولل لامج بارعإلا :ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . ضئارفلاو ننسلا نوملعتت امك وحنلا اوملعت :لاقو

 . "'هوطيمأ :لاق . نحلي ًامامإ انل نإ :نسحلل لجر لاقو

 :رعاشلا لاقو

 قفل هما .٠ و و م مما سا م

 نحلي م اذإ همركت رملاو نكلاألا ناسل نم طسيبي وحنلا

 )١( ةيآلا توبكنعلا ةروس 54 .

 .هودعبأ : هوطيمأ عفن

 .يمجعألا :نكلألا (؟)



 نّسلألا ٌمقُماهنم اهُّلَجأف اهّلَجُأ مولعلا نم تْبَلَط اذإف

 :رخآ لاقو

 ةملعي ال يذلا هيف ىقتترا اذإ ُهُمَّلس ليوطو بعص ٌرعّقلا

 همجعيف هبرعي نأ ديري ُهَمدَق ضيضخل مضتملا ىلإ هب تّلز

 نأ نع كتلغش 2” قيناودلا نأ بسحأ :لاقف «ديعس وبأ اي :نسحلل لجر لاقو

 . ديعس ابأ اي لوقت

 ءاناَحَل ديلولا ناكو .كلملا دبع نب ديلولا دنع اسلاج زيزعلا دبع نب رمع ناكو
 . افلأ صقنا : ديلولا هل لاق . اح اص اي :مالغلا لاقف . حلاص يل عدا «مالغ اي :لاقف

 نم :ديلولا هل لاقف «شيرق فارشأ نم لجر كلملا دبع نب ديلولا ىلع لخدو
 لأست امنإ كلعل :لاق !كحيو ؟لوقت ام :لاقف . يدوهيلا نالف :هل لاق ؟ "”َكَنَتَخ
 .نالف نب نالف وه ,نينمؤملا ريمأ اي ينتَح نع

 . ةيدابلا ُهَمْرْلن ملف هل انّبح ديلولا يف انب ّرضأ :ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . اهضعب يف نحللا فختسي امك عضاوملا ضعب يف بارعإلا لقثتسي دقو

 : يرازفلا ةجراخ نب ءاممأ نب كلام لاقو
 انحل ناك ام مالكلا ٌرّيخو ان ايحأ نَحلَيو ٌعراب قطنَم

 نسم اهّلظظح اهفورح يفوي نأ دارأو .ةكحضم ةردان ىكح نم هنأ كلذو

 لكأ ينيدملا اديْرُم نأ ىرت الأ ؛اهرادقم نع اهجرخأو اهّتسُح سمط «بارعإلا

 يترم ! يرط محلو يقن زبخ ؛ ءيقأ امو : :لاقف ؟ ءيقت الأ :هل ليقو 0 ٌلْيَكف اماعط

 . مهردلا سدس :قنادلاو مهاردلا اهم دصقي : قيناودلا )000(

 .نيملسملا دنع رهطتلا :ناتخلاو .خألاو بالاك ةأرملا لبق نم ناك نم لك وأ .رهضلا :نتخلا (؟(

 . ةمختلا : ةظكلا عر
ْ 



 . هتلكأل ًائيق اذه تدجو ول ,قلاط

 رمع نب ىسيع نم حبقتسا امك «هعضوم ريغ يف بارعإلا حبقتسُي كلذكو : :لاق

 اهضبق "٠ طافي اّيَسَأ يف ًاباَيَتُأ الإ تناك نإ هللاو ,طايسلاب هبرضي ةريبه نباو لاق ذإ
 , 9كوراّشع

 : هتنغ هل ةيراج َّنأ نحلل نيبرعملا ضعب نع يكحو

 ىرخأ نم جّرخَيو نْذَأ نم ُلُخدَيف هُمضْفر اهيف َمْوللا ٌتْعمس ام اذإ

 ؟ ضفخت (نم ) نأ كّنمَّلع اَمأ ,ةلعاف اي ىَرخأ نم : اهل لاقف

 هابأ :هل لاقف ؟هيخأو ابأ كرتو يْفوُت لجر يف لوقت ام :حيرشل لجر لاقو
 ؟ عنصأ امف «ينتمّلع تنأ :لاق . هيخأو هيبأل :لاق ؟هاخأو هابأل م :لاقف . هاخأو

 يف ًانحل ء صفح هل لاقي «نيحّصفتملا نم لجر هيلع كردأو . ءارعشلا ضعب لاقو

 . هيف لاقف ,ههجو يف هيوشتو هنيع يف فالتخأ هب صفح ناكو « هرعش

 "0 ْعّبتَت امع دوّطلا لثمك ٍفنأو لغاش صفح اي كّينّْيع يف ناك دقل

 عمجأ نحللا نم ٌيبَم كّقْلَخو ٍِشقَرُم مالك نم ًانحل ٌعَّبَ

 29 مقْرَم كيف اف ءاطيإ كّهجوو ًافكُم كفنأو كاوقإ كّئيعف

 فيحصتلاو نحللا يف باب

 :ةفينح وبأ

 . هنامز دحاو رظنلا فطُلو اًيتفلا يف ناك هنأ ىلع ءاناحل ةفينح وبأ ناكو

 )١( ءاسنلا تاودأ نم هبشأ امو بيطلا هيف ىّبعي يذلا وه طفسلاو ءطافسأ ريغصت : طافيسأ .

 .اهيبيو لاومألا رشع ضيبقي يذلا وهو ,راشع عمج :كوراشع (؟(

 . لبجلا : دوطلا ()

 : ءاطيالاو اهئاجه نيب وأ يفاوقلا بارعإ نيب ةفلاخملا : ءافكإلاو رعشلا يف يورلا ةكرح فالتخا : ءاوقالا (:)

 ىنعمو ًاظفل ةيفاقلا ريركت
5٠ 



 .سأر اهب برضف ةرخص لوانت لجر يف لوقت ام :هل لاقف اموي لجر هلأسو

 . سبق ابأب هبريش ولو ءال :لاق ؟هب هديقتأ ,هلتقف لجر

 هوجولا نسحأ ىلع جئاوحلا مكل هللا ىضَق :هئاسلجل لوقي َيسيرملا رشب ناكو

 :رعاشلا لاق امك اذه :لاقف ,نوكحضي ًاموق راَمَّثتلا مماق عمسف . اهونهأو

 اهوْررَي ناك ام ويشب تن امُولْكَي هللاو ىَمْيَلس نإ

 ؛ مالكلا باحصأ يف مدقتم راقلا مساقو « يأرلا يف ّسأر يسيرملا ٌرشبو

 . رشب نحل نم بجعأ رشبل هجاجتحاو

 يف لاقف ؛هب بيصأ لفط نع هيزعُي ىسيع نب قاحسإ ىلع ةبيش نب بيبش لخدو
 ال :لوقي ةنجلا باب ىلع ايطنَبْحُم لازي ال لفطلا نإ ءريمألا هللا حلصأ :همالك ضعب

 امنإ ؟هب تئج اذام !هللا ناحبس : ىىسيع نب قاحسإ لاق . ياوبأ لخدي ىتح لخدأ

 0 :زجارلا لوق تعمس امأ ؛ ىطنبحم وه

 ى٠ّذَصتلا ةرثك بحأ الو ىصنبحأ ال تذقنأ اذإ نإ

 :قاحسإ هل لاقف !اهب ينم ُمّلعأ اًهيتَب ال نيب امو اذه لثم لاقُي يلأ :بيبش لاق

 . تكسف ,هلجخأف هراوع هعيرقتب نابأف ! عّكّلاِي ناتبال ةرصبللأ ءاضيأ هذهو

 .ةمجعم ريغ ءاطلاب وهو «ءابإ عانتما ال بلط عانتما عنتمملا : ىطنبحملا :هلوق

 ةرصبلل سيل ذإ ؛أطخ «اهيتب ال نيب ام» هلوقو .ةمجعملا ءاظلاب بيبش هاورو

 ةراجحلا تاذ ضرألا ىهو َِّرَحلا :ةباللاو .ةفوكلاو ةنيدملل ةباللا امنإو«ناتبال

 . دوسلا

 مالكلا رداون

 وهو عاعق ءامو . بذزعلا بذعأ وهو «تارف ءامو . بذعلا ءابلل ,خاقن ءام لاقي

 نود وهو «بورش ءامو . هتحولم نم قرحي يذلا وهو «قارح ءامو .ةحولملا ديدش

51١١ 



 . بذعلا نود وهو «بيرش ءامو . بورشلا نود وهو ,. سوسُم ءامو اليلق بذعلا

 : لضفملا دشنأف , يعمصألا بيرق نب كلملا دبعو يبضلا لضفملا عمتجا

 ("7اعَدَج ًابّلوَت ءاملاب تمص

 لاقف . رثكأو لضفملا ّجضف ف . ءاذغلا ء ءيسلا عدجلاو . اعدج ابلوت : يعمصألا لاقف

 ياو لمت مالكي ملكت عقل املا يف تفي ول «سمصألا هل

 ةرثك ىلع وه ام نوملعي ال رعشلا ةاوُر نم موق يف ةصفح يبأ نب ناورم لاقو

 : هتياور نم مهراثكتسا

 رعابألا ملعك آلإ اهدّيَجب مهدنع ّمّلع ال راعشألل لِماَوَر
 "رئارَغلا يف ام حاروأ هقاسؤأب ادع اذإ ٌريعبلا يردي ام َكّرْمَعَل

00 

 وحنلا نم رداون باب

 :يبارعأ يدشن أ : دمحأ نب ليلخلا لاق

 رشَعلا اهلئابق نم ةيرب تنأو ٍنُضْبَأ ُرُشَع هذه ًابالك َنإو

 اذكه سيلأ :لاق يبجع ىأر الف «نطبأ رشع» هلوق نم بجعأ تلعجف :لاق
 :رخآلا لوق

 "*)ِصْمُمو نابعاك صوخُش ثالث يقّتأ ثنك نَم نود ينجم ناكو
 اولوقي مو . لصُيَوُأ :لصاو ريغصت يف اولاق مل :ليلخلل تلق :ديز وبأ لاقو

 .قوبلا :روبشلا (؟) .شحجلا :بلوتلا )١(

 .ريعب عمج :رعابألاو ءلبإلا نم اهيلع لمحي ام يهو ةلماز عمج :لماوزلا (؟)
 .رومألا لهجو ةبرجتلا نادقف يهو ةريرغ عمج :رئارغلاو .لامحألا :قاسوألا (:)
 . بايشلا نس تكردأ يلا :رصعملاو دهانلا .: بغاكلاو 2« يعود : ينجب 0(
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 . بالكلا حيبنب مهمالك هّبشي نأ اوهرك :لاق ؟ لصيوو

 . اذكو اذك ناكل يالول :لوقي نم برعلا نم : يلؤدلا دوسألا وبأ لاقو

 :رعاشلا لاقو

 يِوَهنُم قينلا ةنق نم هامرجأب 2ىَوَه اك تحط يالول نِطْوَم كو

 .فوذحم هّربخو غادتبا :« مالولو متنأ الولو كلذكو

 ةَمِدْيِدُق ماَدُق ريغصتو ؛ناثنؤم امنأل نافّرُصُي ال ماَدَقو ءارو. :ديز وبأ لاقو

 اهنأل فلألا اوطقسأف :ةدّدشم لادلا نأل ءفرحأ ةسمخ ماَدقو ؛ةَئيَرَو ءارو ريغصتو

 . فرحأ ةسمخ ىلع مسإ رغصُي الئلو «ةدئاز

 حش اذإ ,مومأم :لاقيو . ةمومعلا ْنّيِب معو «ةمومألا ٌةنَيب ّمَأ لاقي :لاق متاح وبأ

 . ""موملا هباصأ اذإ . موُمَم لجرو . هسأر مأ

 8 1 ماك دم اس )بف ها لسل
 اصعلل لاقي كلذكو ؛ةنبأو ةمصّوو "!ةفْرأ لجرلا بسح يف لاقي : ينزاملا لوقي

 . بيع اهيف ناك اذإ

 . دمرلا اهباصأ اذإ «ةنيع تيذق :لاقيو

 .رعاشلا لوق ّلثم ريخأتلاو مدقتلا يف لاقي دقو

 المج جذحب ٌدنِه تبكر اه ُهارْخَأو اهْيَمْوَي َّرَش

 :قدزرفلا لاق :هرواج اذإ ءيشلا مماب غيشلا ىّمسي دقو

 .لبجلا ىلعأ :قبنلاو .ةمقلا :ةنقلا )1(

 .يردجلا ليقو .ىّمحلا :موملا (؟)

 .ةدقعلا :ةفرألا (؟)

 .جدوملا لثم. ءاسنلا بكارم نم بكرم :جدحلا (:)
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 و

 علاوطلا ٌموجنلاو اهارّمَق انل مكيلع ءامسلا قافاآاب انذخأ

 .رمقلاو سمشلا ديري «اهارمق انل : هلوق

 .رمعو ركب يبأ :نيرمعلا سانلا لوق كلذكو

 . اهترذع ذخأ اذإ ءاهتبعُكو اهتضق ذخأ :لاقي : ىشايرلا

 بيصأ دق يذلا :نيعملاو .رّبْخَم الو رظنم هل يذلا :نويعملا :ةديبع وبأ لاق

 . رهاظلا ءاملا :نيعملاو . نيعلاب

 . قيرلا ىلع ديري « قير انأ :لوقي ةبؤر تعمس :لاق ةديبع وبأ

 هذه ام :ديري ؟ضكرت يتلا ءارويُعملا هذه اف :لاق . 'ةلاثَم الإ دادزت ام :لاق

 ؟بكرت يتلا ريمحلا

 . ءادوعمو «ءاخويشمو .ءارويعم :لاقي

 : دشنأو ؛ مالسلا هيلع أرقآ :لاقي امنإ : ىعمصألا لاق

 ا'د5 نِم ينْطَقف ادد تيقل اذإو ٌةّيحت بابشلا رْصَع ىلع أرقآ

 : قدزرفلا لاقو

 دلاخ َهَقْلُق ءالَع َتَفَط نكلو هلقع فعض نم ئسْيقلا قبش امو
 يلا

 . هيوبيس باتك رخآ اذهو . فذحف ءءاملا ىلع :دارأ

 يديألاب ذخؤت ًابئارأ ديصلا يف ُداَمَح اي تيأر

 .لاحلا نسحو لضفلا :ةلاثملا )١(

 . اعل :ًادد 0(

 .ركذلا دنع لسانتلا وضع ةدلج يهو «ةلرغلا :ةفلقلا (؟)
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 ديكلاو ركملاب ةفورعم ٌسَفنُأ مه وَْنلا يود َنِإ

 :يراصنألا ديز وبأ دشنأو

 ٌرْذَح فئاخ مكيلع ّيفإ طْرَق اي ممكلابأ ال يِّيح طْرُق َطْرَق اي

 را بنش ذه لثق ف مُكل ًأبأ ال ابمَت ٌجُهآ هل مق

 ةغل هذهو ؛بارعإلا عيمج يف هلاح نع ريغتي ال «يذلا» ناكم يف انه «وذ

 .« يذلا ١ ناكم يف « وذ » لعجت «ءىط

 ًالضَق اهريغل يف قّْبُي مل هب تاعّمس وُد ةمادملا بح

 تتبث كلذلو ؛افاضم « كل ابأ الم ناكم يف «كابأ الو :لوقي برعلا ضعبو

 ةفاضإلا يف سيلو .فلأ ريغب «كل بأ الو تلقل ةبرعُم َريغ تناك ولو .فلألا
 . هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لاح هنأل ءاذه هبشي ءىش

 : ءارعشلا ضعبل

 !ىنيفوَحُت كابأ ال قالم ىَتأ َدُب ال يذلا تْؤملابأ

 0 7 3 م: دبا م نينا 7 5
 دّلخُم كابأ ال مرك يأو  ُدَررُم تامو خاّمش تام دقو

 : ليقعلا كلام نبال ءارفلا دشنأو

 ملارو كارو نم آلإ كواقل َنُكَي ملو كيلع نموأ )ل انأ اذإ

 . نيب نيب :مهوق لثم اذه
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 نيب نيب ًارْمأ ناكف ن هلاصو ٌدوُدُملا حّرَم

 : قدزرفلا لاقو

 راصبألا سكاون باقّرلا عضخ  مهتيأر ديزي اًوأر لاجَرلا اذإو

 لهأ دنع فرظتسُم ءىش تيبلا اذه يف :يوحنلا ديزي نب دم سابعلا وبأ لاق

 ركذملا نيب نكي مل ءاذه ناك اذإو «لعاوف » ىلع «لعاف » عَمَج هنأ كلذو .وحنلا

 يف الإ لعاوف ركذملا يف لاقي الو ,براوضو ةبراض :لوقت كنأل ؛قرف ثنؤملاو

 نع هجرخاف رعشلا يف رطضا هنكلو .كلاوهو سراوف مهلوق كلذو «نيعضوم

 هل زاج ام ةرورضلا الولو ءلصألا

 ناهثع ابأ بطاخي ءذامدب فورعملا ةديبُع يبأ ذيملت ةملّس نب عيفر ناسغ وبأ لاقو

 ينزاملا يوحنلا

 مام ةرس

 ندبلاو ُهل يسفن تبعتأو ت_للت ىَنَح وخّللا يف تْرَّكَفَت

 نسف لك يف لئئاسلا ٍلوطب ُةهَباَحصَأو اركب تبعتأو

 اّمعلا هيلع ًاباب ْنأ ىوس

 ًالاع هرمهاثكلكب تتكف

 هبنج ىلإ باب واوللو

 نلف اذ هيطاي تكد

 نعل دق ُهْنسْحَأ تقملا نم

 اقهّي اذال اوتاه تلق اذإ

 اذك اذه َليق امل :اوُبيِجأ

 ًاعضوم اط تيأر نإ امو

 ام لوط نم ركب اي تفخ دقف

 نيتأت وأ كيتاب تسل 1

 نأ رامضإل اولاق بْنمَنلا ىلع
 نأب آلإ ليق ام فرعأف

 نَجأ نأ «نأ 0 رمأ ف ركفأ

 بيعقتلاو بيرغلا يف باب

 هذه موحل نم تلكأ هللا كحلصأ :لاقف «بيبطلا َنيْعَأ ىلع ةمقلع وبأ لخد
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 لزي مف ك9 قنعلا ةيأدو (") ةلباولا نيب عجو ىنباصأف )أن تئسَطَُف «لزاوجلا

 ذخ : معن لاق ؟ ءاود كدنع لهف ب "! فيسارشلاو (0بلخلا طلاخ ىح وبريو ومني

 وبأ هل لاقف . هبرشاو بوذ ءامب هلسغاو "”هقزقزو هقرهزف اقربشو ًاقفلسو 'اقيرَح

 . !ىنتمهفأ امك الإ كتمهفأ ام :لاقف . كّمهفأ مل :ةمقلع

 ءاهفرعأ الف ةعمعملا امأ :لاقف .ةرقرقو ةعمعم دجأ ينإ :ىرخأ ةرم هل لاقو

 . جضني مل طارضف ةرقرقلا امأو

 هتخبطف ىّمْحلا ُهْنَذخأ :لاق ؟كنبا لاح ام :ةمقلع يبأل يلؤدلا دوسألا وبأ لاقو
 هُتجوز تلعف ايف :لاق . ًاخّرف هتكرتف ,. ")اختف هتختفو , "اخضر هتخضرو ءاخبط

 هدعب تجوزتف اهَقّلط :لاق ؟ '"7هٌراَرُتو ""!ةٌراتو "7 ةداهتو " ”ةّراشت تناك يتلا

 . كغلبي مل بيرغلا نم فرح :هل لاقف ؟تيظب اف :لاق . ''*”تّيظبو تيِظَحَف

 . اهأرْخ روئسلا رتست امك هرتساف كّمع هفرعي ال فرح لك .ىخأ نب اي :لاقف

 :ماجحو ةمقلع وبأ

 بضق ددشاو  مجاحملا لسغ قنأ :هل لاقف ءهمجحي ماجحب ةمقلع وبأ اعدو

 كطرش نكيلو ؛ عزنلا لجعو  عضولا عرسأو . طراشملا تابظ فهرأو ,مزالملا

 . ايبآ نهركت الو ءايتآ نّدرت الو ءازهن : كصمو «ازخو

 .فتكلا يف دضعلا فرط :ةلباولا (1) .مخت :ءىبط )١(
 .نطبلا داوسو بلقلا نيب باجح :بلخلا (4) .قئعلا ةرقف ءةيأدلا (؟)
 .نطبلا يلي امم علضلا سأر وهو .فوسرش عج :فيسارشلا (0)

 . ةيودألا نم ٌبرض :قبرخلا (1)
 . يبصلل مألا صيقرت : ةقزقزلاو ةهزهزلا (1)
 .رسكلا :خضرلا (8)

 هنهوأ :هختف (9)

 .بلكلا ّرهب اك ههجو يف ّرهت :هراجبت )١1١( .همصاخت :هراشت )٠١(

 .هضعت :هرازت )١( .هلداجحت :هرامت )١١(

 .نسب نسح لثم تيظح عابتإ :تيظب )١5(



 :يبارعأو نونكملاوبأ

 مهللا :ءاقستسآلا ءاعد يف لوقي وهو هتقلح يف ّيوحنلا نونكملا ابأ يبارعأ عمسو

 وسلا كلذ طحأف اًءوس انب دارأ نمو مهللا ءانيبن دم ىلع لصف ءانالومو انهلإو انّير

 ىلع "لين خوسرك هتماه ىلع هخسرأ مث «دئالولا قانعأب دئالقلا ةطاحإك هب

 ءًاجْرَه "”ارفنحسُم م الجلجَم اعيرم ًاثيرم ًاثيغُم ًاثيَغ انقسآ مهللا ؛ليفلا باحصأ

 لاقف .انتصاخل راض ريغو انتّماعل ًاعفان '”ارجنعنم ًاَقَدَغ ًاقَّبط ءاحوفس احس

 لبج ىلإ يوأ ىتح ينعد ,ةبعكلا برو نافوطلا اذه .حون ةةفيلخ اي :يلارعألا

 . ءاملا نم ينمصعي

 دراب , "”بصبصع ةّلب موي اذه نإ :درب موي يف لوقي ىرخأ ةرم هعمسو

 . ادرب ينديزي امم اذه هللاو :لاقو يبارعألا دعتراف . "'”فوّله

 ربنملا لصأ دنعو ؛همالك يف رّمقتو هتبطُخ يف برغأف روكنملا ركب وبأ بطخو

 بيطخلا ضغبأل ينإ :هبنج ىلإ لجرل لاقف ؛شَنَح هل لاقي ةفوكلا لهأ نم لجر

 ,كجوحأ ام :هل لاقف .بيطخلا روكنملا ركب وبأ هعمسو . ارّعقتم ًاغيلب احيصف نوكي

 نم هب ذخؤت «'ةرمثلا مظع ةّرهملا ندل دالجلا نيل لوتفم جَرْخَدُم ىلإ شتح اي
 . لذج ريغ نم كتاصقر هل رّدكتف ىلعتف « ”"”بنّذلا ٍبْجَع ىلإ قنعلا زرْغَم

 .نيراطعلا عم نوكت ًامدأ ةاشغم ةلس :هنوجلا )١(

 عساولا بصلا ريثكلا :رفنحسملا () .ردملاك ةراجح :ليجّسلا (؟)

 . لوطملا : حسلا (ع)

 .«يلتمملا باحسلا :رجنعثملاو ريثكلا :قدغلاو ءاعساو ًاماع :ًاقبط (5)

 ١ .ديدشلا :بصبصعلاو :ةودنلا ,ةّلبلا (1)

 .هذنع ءانغ ال يذلا ءيطبلا ليقثلا :فوّلملا (7)

 .هفرط : طوسلا ةرمث (4)

 . (هالصأ :بنذلا بجع ىلإ قنعلا زرغم (9)

 ا



 : يئاطلا بيبح لاقو

 نكلو دي بيرغلاب كل اف

 هلا ملع يف تخَسَرل اذإ

 :مالكلا نسحو ظفللا لاهستساب الجر حدمن انلوق نمو

 هديرف َّنأك َلوق

 ناَسَألا ىلع ٌرِكََشي ال
 ٌبيبَلا نُمذ ىلع ٌرْخِس
 بوُلُقلا نع ُدَشَي الو

 بيرغلاب شّحوت الو ت
 ْبيضقلا ىلع بيضقلا َفْطع
 00 بوُطخلا هب دَجَت اذو ْب

 هعبط نم سيل ام لجرلا فيلكت يف باب

 همالك يف دّيزتم ديزي ال هنأل ؛حّصفتلاب ةحاصفلا الو ؛ هّقفتلاب هقفلا سيل اولاق

 . كلمأ عبطلا.: مهوق مجعلاو ُبرعلا هيلع تقفتآ اممو ,.هسفن يف هدجي صقنل الإ

 لاقو . قرعلا ىلإ عزني ("'ُهُلبت ام ىتمف هّسفن عنصي ءرملا :نامعّتلا نب صْفَح لاقو

 هتميش ريغ يلحَتملا اهّيأ اي
 ُهنَديُذ فورعملا كقّلُخ ىلإ ْعِجر

 :رخآ لاقو

 هسفن ميخ نم سيل ام عدتبي نمو

 :رخآ لاقو

 هتميشل ًاموَي ٌعجار ءيرْما لك

 .هربتخت :هلبت (؟) .عطقت :ذجت )١(

 . عبطلا :مخلا (5) .قّلمتلاو ددوتلا :قلملا (*)
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 0 ةتنود ؛ قأب قلد نإ

 ىلا ميغ هّنلا ىلع ُهّبلْعيو ُهَعَدَي

 نيح ىلإ ًاقالخأ َقّلخت نإو



 : ييرخملا لاقو

 اضيفي لأ ٌرحبلا ُكِلمَي لهو هدو يف لْضَقلا وبأ مال
 ش :رخآ لاقو

 رحبلا يف ُموللا ٌحَدقي له اه تلقف ىدّنلا يف ُضِْيف اي كتمال ةمئالو

 رطقلا نع باحسلا ينثي يذلا اذ نمو ىدنلا ةداع نع ضيفلا ينثتل تدارأ

 :بيبح لاقو

 هُلمانأ هْبحَت ل ضُبقل اهانث هّنآ َوَل ىتح فكلا طسب َدّرعت

 :رخآ لاقو

 "ريكنت اهطسب اوبلط نإف اهّضبق ْمُهَئارطأ عّفقو

 نع ردصي ناكف «بّرحي مزاح ريزو هل ناك سراف كولم نم اكلم نإ :اولاقو

 بجعُم هل دلو هدعب ماقو كلملا كلذ كله هنإ مث ,هتروشم يف َّنْمّيلا فّرعتيو هيأر

 ليقف ؛هتروشمو هيأر "'لبتها الو هتلزنم ريزولا كلذ لني ما هيأرب دبتسُم هسفنب
 . يسفنب هنحتمأسو ,هيف طلغي ناك :لاقف . هنود ارمأ عطقي ال ناك كابأ نإ :هل

 :ريزولا هل لاقف ؟ ةعيبطلا وأ ُبدألا : لجرلا ىلع ُبلغأ امهّيأ :هل لاقف هيلإ لسرأف

 كلملا اعدف . هلصأ ىلإ عجري عرف ّلكو .عرف ْبدألاو ُلصأ اهنأل «ُبلغَأ ةعيبطلا

 لاقف ء«ةرفسلا لوح تفقوف عمشلا اهيديأب ٌرينانس تلبقأ تعضو ايلف « هترفُسب

 تكسف ؟ اعاَّمش رينانسلا هذه وبأ ناك ىتم ؛كبهذم َفْعضو كأطخ ربتعا :ريزولل

 ريزولا جرخف . كل كلذ :لاقف . ةلبقملا ةليللا ىلإ باوجلا يف ينلهمأ :لاقو ريزولا هنع
 «مالغلا هب هاتأف . هب ينئجو طيخ يف هطبراو ارأف يل سمتلا :لاقف ءهل مالغب اعدف

 هترفس ترضح املف ,كلملا ىلإ دغلا نم حار مث هَّمُك يف هحرطو ')ةّينَبَس يف هدقعف

 ؛ اهيلإ هاقلأ مث هتّينبس نم َرأفلا ريزولا لحف ءاهب تَّفَح ىتح عمشلاب ريئانسلا تلبقأ

 .متغا :لبتها (350/ ١ .ضبق::عفقد (1)
 .ناتكلا ةقاشم نم ذختت بايثلا نح.بيرض .:ةيقبسلا (©)

 ضرما



 لاقف اران مهيلع مرطضي تبيبلا داك ىح  عمشلاب تثمرو هيلإ ريئانسلا تقبتساف

 ,«تقدص :لاق ؟ هلصأ ىلإ عرفلا عوجرو بدألا ىلع عبطلا بلغ تيأر فيك :ريزولا
 . هعم هيلع هوبأ ناك ام ىلإ عجرو

 هيبنل هللا لاق . هجو لك نم مومذم فلكتلاو .هعبط ىلع ءيش لك رادم امنإف
 «نيفلكتملا نم انأ امو » : دمع اي لق : هِي

 اذإ ءاملا نأ. امك .هعبط ىلإ هّدرت ىتح ةداعلا هتعرن هعبط ريغب عبطت نم :اولاقو

 ال لسعلاب اهتبلط ول ةرملا ة ةرجشلاو ,ةدوربلا نم هعبط ىلإ داع ةعاس هتكرتو هتنخسأ

 . ارم الإ رمثت

 ("7ةارامملاو ةاراشملا كرت يف باب
 :لاق ؟هللا لوسر اي ىنفرعتأ :لاقف . لَم ينلا ىلع يفيص نب بئاسلا لخد

 ؟ يرامي الو يراشي ال ناك يذلا ةيلهاجلا يف يكيرش فرعأ ال فيكو
 ٌةدقعلا نالُحّيو ةميدقلا ةقادصلا نادسفي ةاراملاو ةاراشملا :عفقملا نبا لاقو

 . ةبلاغملاو ةسفانملا ىلإ ةعيرذ امهنأ |مهيف ام رسيأو ؛ ةقيثولا
 . هبذكت نأ امإو هبضغُت نأ امإف .كاخأ رامت ال : ليل يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 :رعاشلا لاقو

 (”ْيلاج مْرِصللو ءاهَّذ ّبّسلا ىلإ هنإف ةارملا كايإ كايإف

 هيفسلاو كبلغي هيقفلا َّنإف .ًاهيفس الو ًاهيقف رات ال :سابع نب هللا دبع لاقو .

 - . كيذؤي

 . «رفك هلاتقو ءقوسف نمؤملاب ابس و: لَم يبنلا لاقو

 .ةعيطقلا :مرصلا )١( .ةلداجملا :ةاراملاو .لادجلا فنع :ةاراشملا )١(

 نير



 بدألا ءوس يف باب

تح هيلإ هديب ريشيو هثدحي لعجف : هع يبنلا ىلع ىفقّتلا دوعسم نب ةورغ لخد
 ق

 :هل لاقف «فيسلا هديب مَ هللا لوسر سأر ىلع فقاو ةبعش نب ةريغملاو «هتيحل سمت

 . ةورغ هدي ضبقف !كيلإ عجرت ال نأ لبق مقلم هللا لوسر ةيحل نع كدي ضيقا

 ىلع نآَرقلا اذه لْزُن الؤلإ» :شيرق هيف تلاق يذلا نيتيرقلا ٌيظع اذه ةورعو

 . يموزخملا ةريغملا نب ديلولا هنإ :لاقيو "7 6ملظع نْيَمْرَقلا نم لُجر

 :ممت دفوو ُهَْلَع ينلا
 جرخأ دم اي :رادجلا ءارو نم مهنم لجر هادان هلع ينلا ىلع ىلع مبمت دفو مدق املو

 ال مُهَرَتْكَأ تاَرجُحلا ءاَرو نم َكنوُداَنُي نيذلا ّنإإ9 :ىلاعت هللا لزنأف . انيلإ

 يف هللا لزنأو «نولقعي ال مهرثكأ عمت وئبإ» :دوعسم نبا ةءارق يفو '' "! «نولقْعي

 . "' «آضْب ْمُكضْمب اعدك مُكَنِْب ِلوُسرلا اعد اوُلعجَت ال :كلذ

 :بوث عئابو ركب وبأ

 عيبتأ :هل لاقف ءآبوث عببي لجر ىلإ هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ رظنو
 . هللا كافاعو ال :لق :نوملعتت ول متملع دقل . لاق !هللا كافاع ال : لاق ؟ بوثلا

 هلل مدلا كلذ تعضو دق :لاقف مدلا بحاص هباجأف ءمد يف نسحلا بطخو

 ؟ اصلاخ هلل مدلا كلذ تعضو دق :تلق الأ :نسحلا هل لاق . مكهوجولو

 نإو ثيدحلا كلذ ىلإ كقباس هتثدح نإ :لاقف بدألا ءوسب ًالجر يبارعأ ركذو

 . 7 تاهّتلا يف ذخأ هتكرت

 )١( ةيآلا فرخزلا ةروس ١".

 ةيآلا تارجحلا ةروس (؟) 1.

 )*( ةيآلا رونلا ةروس 18 .

 ):( ليطابألا : تاهّتلا .

 ضرخرا



 و -
٠. 

 : ريهز اوق يندشنأ :هل لاقف . يدهملا ىلع ةاورلا ضعب لخدو

 رجحلا ةّنقب ٌرايدلا نمل

 . اذه لوقي ناك نم هللاو بهذ :يدهملا هل لاقف . اهرخآ ىلع ىتأ ىتح اهدشنأف
 . هقمحتساو ُهَلهجتساف ءهيف لاقي ناك نم هللاو بهذ امك :هل لاقف

 :برطقو نومأملا

 هل نذأو ةزئاجب هل رمأ .نومأملا ىلإ نآرقلا يف هباتك يوحنلا ُبرطُق عفر املو

 نومأملا بضغف .هتزئاج نم عفرأ نينمؤملا ريمأ ٌةَدع تناك دق :لاق هيلع لخد ايلف
 امنإو ءهسفن تاذب لقي مل هنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :نوراه نب لهس هل لاقف .هب مهو

 ٌبضغ نكسف !هعباصأ ريمكيو هئيبج حشري فيك هارت الأ : "”رصحلا هيلع بلغ
 . هقمحتساو هلهجتساو نومأملا

 نومأملا سعن ذإ .هرماسي وهو ةقّرلاب نومأملا دنع ةليل يؤلؤللا نسحلا ناكو
 ! ةبعكلا برو يقوُس :لاقف !ةبتناف نينمؤملا ريمأ اي تسعن :هل لاقف ,هثدحي نسحلاو
 . هديب ذخ «مالغ اي

 : اهَوأ يتلا هتزوجرأب كلملا دبع نب ماشه ىلع مجنلا وبأ لخدو

 لزجملا بوُهولا هلل دمحلا

 : هلوق ىلع ىتأ |ملف !هرعش دوجأ نم يهو
 لوحألا ٍنّيعك وجا يف ُسمشلاو

 . هجارخإو هافق عفصب رمأف «لوحأ ناكو .ماشه بضغ

 ريمأ اي :لاق ذإ هثدحي وه انيبف .كلملا دبع نب ديزي ىلع ةّرع رّيثك لخدو

 : خاّمشلا لوق ىنعم ام ,نينمؤملا

 .يعلا :رصحلا )١(

 نضع



 0(. 2 . م 5-0 هْيَدَرِبَأ دّسوَت ىَطْرألا اذإ
 ٍنيع لمّرلاب ءيزاوج ٌدودُخ

 فلجلا يبارعألا اذه لاق ام فرعي الأ نينمؤملا ريمأ ىلع اذامو :ديزي لاقف

 ؟ ءللع

 8 هجارخإب رمأو هقمحتساو

 : اهيف لوقي يتلا هتحدم هدشنأف ناورم نب زيزعلا دبع ىلع ةزع ريثك لخدو

 م 08

 اهْنوُطُي يثاوحلا رمح ٌرْزَأ مهل

 ().2ت دو كما رم ىف

 ندسم باجح يف ايحي مامإ
0 

 م ها 0 ع ها م اس

 نقتم بصعلا نم غبص يف نوسيمي

 لاقف . كبتاك ةناّمَر نبا ناكم ينيلوث :لاقف !كتجاح لس :هل لاقو اهنسحتساف

 الف ؟ هَذَسَم دستو هماقم موقت فيكف !رعاش تنأو بتاك د !كليو :هل
 نم جرخ

 :لاقو مدن هدنع

 اهلثمب زيزعلا دبع يل داع نيل
 ةّرم لوقلا كّتعجار نإ تنأ لهف ]

 اهلوبق زيزعلا دبع نم نّيبت

 اهوقأ ال ًاذإ اهنم ىننكمأو

 [؟اهلينُمف ٌدئاع اهنم نسْحَأِب

 دمحم مث فنحألل نذأف «ةيواعم بابب ثعشألا نب دمحو سيق نب فنحألا فقوو

 :هل لاق ةيواعم هآر |ملف ,فنحألا لبق لخد ىتح هتيشم يف دم عرسأف «ثعشألا نبا

 كلذك مكرومأ ىلن امى اّنإو ءهلبق لخدت نأ ديرأ انأو كّلبق هل ُتنذأ ام ينإ هللاو

 . هسفن يف هدحي صقنل الإ هرمأ يف ديزتُم دّيْرَت الو ىمكّبدأ ىلن
| 

 )١( ءيفلاو لظلا :نادربألاو .ةحئارلا بيط هرهز ضغلاب هيبش وهو ,لمرلاب تبني رجش :ىطرألا .

 .نميلا دورب نم ٌبرض :بصعلا )١(

 .ناسللا ةئيه ىلع هفاطلو لوط هيف ام :نّسلملاو ءتوم رضح ىلإ بسنت لعن :يمرضحلا (©)



 «ءاملعلا : مهب فختسَي نأ لقاعلل ىغبني ال ةثالث :ناورم نب كلملا دبع لاقو

 ناطلسلاب فختسآ نمو .هتيد دسفأ ءاملعلاب فختسآ نمف ؛ناوخإلاو .ناظلسلاو

 . هتءعورم دسفأ ناوخالاب فختسا نمو «هاينُد دسفأ

 :هبتاك دانزلا يبأو زيزعلا دبع نب رمع نيب

 ديمحلا دبع ىلإ بتكي ناكف ءزيزعلا دبع نب رمعل ًابتاك تنك :دانزلا وبأ لاقو
 تبتك ول ينأ يِلِإ ليخُي هنإ :هيلإ بتكف ؛اهيف هعجاريف «ملاظملا يف ةنيدملا ىلع هلماع
 امهدحأب كيلإ تبتك ولو ؟ زعم مأ ًانأضأ :ّيلإ تبتكل ,ةاش ًالجر يطعت نأ كيلإ

 ؟ ًاريبك مأ ًاريغصأ :تبتكل اهدحأب كيلإ تبتك ولو ؟ ىثنأ مأ ًاركذأ :ّلإ تبتكل
 . اهيف ينعجارت الف ةملظم يف كيلإ تبتك اذإف

 :ةبيتق نباو رفعج وبأ

 نب مهاربإ عم جرخ نَّم روُد مدبب هرمأي ةبيتق نب ملاس ىلإ رفعج وبأ بتكو
 وبأ هيلإ بتكف ؟لخنلاب وأ روّدلاب .أدبن يأب :هيلإ بتكف .مهلخن رقعو هللا دبع
 مأ ناحْيّصلاب .أدبن كلذ يأب :[يلإ ] تبتكل ,مهرمت داسفإب كترمأ ول ينإ :رفعج
 . ناهلس نب دم ىلوو هلزعو . فرَبلاب

 : قاّرولا دومحو

 اًرَّسَت وأ عمطت ثيح نم ةءاسم تيأردق

 اًرضف ةعفنم هيخأل 2 ىتفلا بلط امبرلو

 ؟ هللا كحلصأ تنأ نيأ :هل لاقف :يضاقلا حيرش ىلع ةاطرأ نب يدع لخدو
 لهأ نم لجر ينإ :لاق ,عمسن لق :لاق « ينم عمسا :لاق .طئاحلا نيبو كنيب :لاق

 دلوو :لاق .نينبلاو هافرلاب :لاق .مكدنع تجّوزتو :لاق ,قيحس ناكم :لاق .ماشلا
 .هلهأب قحأ لجرلا :لاق ءاهلحرأ نأ تدرأو :لاق «سرافلا كنُهَيل :لاق «مالغ يل
 دق :لاق ءاننيب نآلا مكحاف :لاق «كلمأ طرشلا لاق ءاهراد ال تطرشو :لاق

 انور



 ةداهشب :لاق ؟نم ةداهشب :لاق ,كمأ نبا ىلع :لاق ؟تمكح نم ىلعف :لاق .تلعف

 ْ . كتلاخ تخأ نبا

 . صيوع ضيرعت بحاص حيرش ناكف ؛ طرشلاب هسفن ىلع هرارقإ حيرش دارأ

 انثج :مداخلل لاقف ؛دوعب رخبتي وهو ليعامسا ىلع هللا دبع نب كيرش لخدو

 اوذخأ :كيرشل لاقو .هرسكا :ليعامسا لاقف "7 طبربب ءاجف . هللا دبع يبأل دوعب

 . طبربلا اذه هعمو ًالجر سرحلا يف ةحرابلا

 :مداخلا ع يف ءارعشلا ضعب لاقو

 بييزو ةفحّصب ء املا نم سأكب اهعذأ ىتمو

 مرك عم بدألا ةّلقو ءافجلاب مهفصُي ةريزجلا لهأ نم بلغت ينب يف بيبح لاقو

 : سوفنلا

 بارعألا ةنطف نع اودعابتو ُمِهتَدَغ فيضطلا رضا ٌةَقرال

 بادآلا ةّلقو سوفنثلا مرك  ميهيدل تدجو م اذإف

 ينإ :هل لاقف , يبعشلا ىلإ تفتلاف .تمصلا ريثك ناكو , ىبعشلا سلاجُي ىتف ناكو ٠

 نم انلوح يذلا هلل دمحلا :يبعشلا لاقف ؟ةماجحلاب ينرمأتفأ ,ةّكح يافق يف دجأل

 . ةماجحلا ىلإ هقفلا

 تباكرلا نم هلجر جرخأف ًاموي نيملظتملا صضعب بيصخل ا نب دجحأ ىتأو :لاق

 :رعاشلا هيف لاقف . اهب هلكرف

 ا"لاّكر هّنإ كريزو لكشأ دمحم مع نب اي :ةفيلخلل لق

 هيلع الام هيضتقي فارشألا نم لجر ىلإ هل ًاليكو راجتلا نم لجر ثعبو

 :لاق يبرضف «هتببسف كنس : لاق ؟كلام !كليو :هل لاقف ؛ًابورضم هيلا عجرف

 نم ينعد :لاق !كّلسرأ نم مآ رح يف رامحلا َرْيُأ لخدأ لاق :لاق ؟كل لاق امو

 .دوعلا هبشت ةيقيسوم ةلآ :طبربلا )١(
 .ديق : لكشا 0(

 ني رلا



 هلعجت مل ام ةمرحلا نم رامحلا ريأل تنأ تلعج فيك ينربخأو يل هبسو لع هئارتفآ

 . كلسرأ نم ّمأ نه يف رامحلا ريأ :تلق اله ؟كلسرأ نم َمأ رحل
 قفلا كنحت يف باب ظ

 . هيف عقَي نأ ىرحأ كلذ :لاق .ّرشلا فرعي ال ًانالف نإ :باطخلا نب رمعل ليق

 . اًرقتي نأ نسحُي مل ىنغتي نأ نسحي مل نم :يروثلا نايفس لاقو
 لقاعلا امئإو .رشلا نم ريخلا فرعي يذلا لقاعلا سيل :صاعلا نب ورمع لاقو

 . نيّرشلا ريخ فرعي يذلا
 :رعاشلا لوق كلذ لثمو

 ٍضعب نم نوهأ ٌرشلا ضعب كلذك هعيمج فوخ ّلّذلا ضعبب تيضر
 نأ نم هعنمي لضف هل هللاو ناك :لاق «.باطنخلا نب رمع نع ةبعش نب ةريغملا لئسو

 . عدخني نأ نم هعنمب لقعو ,عدخي

 . ينعدخي ال "'بخب تسل :سايإ لاقو
 رهظُي ىتح ةداهشلا زئاج ماسم لك ىري نسحلا ناكو .نسحلاو نيريس نبا لداجتو

 ىلإ لجر لبقأف ؛كلذ ىري ال سايإ ناكو هيلع دوهشملا هحّري وأ ةطقّس هيلع
 ابأ اي :لاقف هيلإ نسحلا هعم ماقف . يتداهش در ًاسايإ نإ !ديعس ابأ اي :لاقف نسحلا

 انتالص ىَّلص نَم : هلي هللا لوسر لاق دقو ءماسملا اذه ةداهش تددر مل «ةلثاو

 لوقي ديعس ابأ اي : سايإ هل لاقف . انيلع ام هيلعو انَل ام هل ىماسملا وهف انتلبق لبقتساو
 . هاضرَت ال ام اذهو "7 «ءادهشلا نم َنْوضْرَت ْنّمم أ : ىلاعت هللا

 :هئاطع ةقرسو هللا دبع نب رماع

 ءرشلا فرعي ال ناكو «نيدلاو لضفلا ةياغ يف ريبزلا نب هّللا دبع نب رماع ناكو

 هتيب ىلإ راص املف «هيستف هلزنم ىلإ ماقف ءهئاطعب يتأ ذإ دجسملا يف سلاج وه انيبف
 :لاق ؟هدجن نيأو :هل لاقف . يئاطعب يننأف دجسملا ىلإ بهذآ :همداخل لاقف ءهركذ

 .هل سيل ام ذخأي ّدحأ يقب وأ !هللا ناحبس

 .؟م1 ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟) .عداخملا :بخلا )١(

 نضضخيإ



 ' . هتداهش لبقأ الو هئاعد ةكرب ىجترأ نم يباحصأ نم :بويأ وبأ لاقو

 اهل ناكو ءزيزعلا دبع نب رمع دنع مالسلا |مهيلع نيسحلا تنب ةمطاف تركذو

 . رشلا اهَبنَج ريشلاب اهتفرعم ْمدَع :رمع لاقف . رشلا فرعت ال اهنإ : ليقف ءأ,ظعم

 لبق بيشلا نوهركيو «ثيدحلل, ''7ةوُبَصلاو ىتفلل ةكنُلا نوئسحتسي اوناكو

 ررض نم الإ نوكي ال كلذ ّنإو ءاهجضن لبق ةرمثلا سوبيب كلذ نوهّبشيو «هناوأ

 . اهيف

 مل نم .ًاسفن مههبنأو .ًاقذح مهدشأو ,ةرشع مهمركأو .ًاسلجم ناوخإلا عفنأف

 دباعلا الو ء«فّرطتملا نجاملا الو «كّسشتملا دمهازلا الو «كتفتملا رطاشلاب نكي

 :رعاشلا لاق امك نكلو . فشقتملا

 نايتف ريغ بابش نوكي دقو ًادبأ ىتف خيش يف كل له ُدنه اي

 :رخآ لاقو

 مالغ بايث يف كاقلَي َنيسمخلا ىلع فانأ دق وهو ىتفو

 :رخآ لاقو

 ُبِناج ةلاطبلاو ينم وّمّللط هعيضأ ال ٌبناج ينم كئدللف
 :بيبح لاقو

 ""افيرطغلا مَعْشَقلا ناك عْرَّرلل ادَغ اذإ ةاذّشلا ىتف ةانألا ُلْهَك

 ا :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 الْهَك هتيفلأ سانلا َلْهَك سلاج» ىف هتّيفْلَأ ّنايتفلا سّلاج اذإ
 :ناطح نبا لوق هريظنو

 نانذقخف ًاَيَدَعَم تيقل نإو َنمّياذ تقال اذإ ناي ًاموي

 .اهشيطو ةوتفلا طاشن :ةوبصلا )١(
 .فيرشلا ديسلا :فيرطغلاو دسألا :معشقلاو ,ةّدحلا :ةاذشلا (؟)
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 هبشأو هيلإ برقأ اذه نأ الإ ,ىنعملا اذه ريغ لمتحي اذه ناطح نب نارمع لوقو
 هنم فوخل كلذ نأ لمتحيف «يناندع يناندعلا عمو .ينامي يناولا عم هنأ دارأ هنأل هب
 . ةبرجتلاو قذحلاو ةكنحلا باب يف لخاد لكذ لكو ؛ةدعاسم وأ

 . هب كّنحتتل ٌرجافلاو , هب ىّسأتتل ّرَّبلا بحصا :اولاقو
 لظلا نم جرخي مو .ةدشلاو ءاخرلا هبدؤي مو رجافلاو ربلا ب بحصي 0 نم : :اولاقو

 هريخ مهف اذإ . هّقيوافأ برشو .هرطشأ رهدلا نالف ٍبَلَح :مهوق اذه نمو
 . هركدُي مو هل ربص خالبلا هب لزن اذإو .هرطبُي ملو هفرع ىنغلا هب لزن اذإف «هٌرشو

 :ّيرذعلا ةبده لاقو

 ٍفَرَس رمدلا اذإ حارفمب تسلو
 يكرات ّرّشلاو ّرشلا ىنمتأ الو

 : ىنعملا اذه يف ةرارز نب زيزعلا دبع لاقو

 ا

 هنعقو , بق يردص رمألا المي ال

 بلقتملا هفرص نم عزاج الو
 بكرأ ّرشلا ىلع لّمحأ ىتم نكلو

 اعّظفلاو نيللا ةنم تفداصف ىتش

 "!اعرج هئاوأل نم تعّشخت الو
 اعقو اذإ ًاعرن هب قيضأ الو

 :رخآ لاقو

 ابقاوعلا فاخي ال ميرك ثارث اهّنِإف يراد ردغلاب اومدهت نإف

 .ةدشلا : ءاوأللا )010(

 ُهَّمْرع هينيع نيب يقلأ ّمَه اذإ
 هسفن ريغ هرمأ يف رشتسي ملو

 ًابلاج فيسلاب راعلا ىّنع ٌلسغَأس

 اًبناج بقاوعلا ركذ نع برضأو
 (”ابحاص فيسلا مئاق آلإ ضري ملو
 ابلاج ناك ام هللا ءاضق ىلع

 هب يمر مث اهراطقأ نم شيرق تعمج ول هللاو :تلاقف ,ةيواعم نع دنه تلئسو

 ضرما

 .هضبقم :فيسلا مئاق )١(



 . ءاش اهضارعأ يأ نم جرخل اهطسو يف

 :رعاشلا لوق ريظن اذهو

 بحاص لك نم نمحرلا ىلإ َتْئرَب

 :رخآ لاقو

 ينَنِإ ماحلا ىلإ ًاجاتحم تنك نعل

 ًابحاصو انذخ لهجلا ىضرأ تنك امو

 ةجامس هيف َّنِإ موق لاق نإف

 لئان نب كارع لإ ةبحاصأ

 لطابب وجنيس وأ ٍقّحب وجنيس

 جوحأ نيياحألا ضعب يف لهجلا ىلإ

 جّرخأ نيح هب ىضرأ يّنكلو
 ٌجمسأ ّرحلاب َلّذلاو ءاوُقدص دقف

 مميش 6 رم

 ٌمجلم محلاب محلل ٌسرف يلو جرسم لهجلاب لهجلل سرف يلو
 (١1)م ج مستأا نم . 59 8 2

 جوعم ينإف يجيوعت ءاش نمو موقم ينإف يميوقت ءاش نمف

 الو «ةلَجَع نم ٌفَكْفَكُي ال يذلا اذه : يدماغلا فوع نب نايفس نب ةيواعم لاقو

 )020( >2 .٠ 4 و .٠ جه ور

 . لافثلا لمجلا برض رومألا ىلع برضي الو ,ءطب نم هرهظ يف َفْدُي

 :ءيناه نب نسحلا لاقو
 فيفا م ملا .٠ او ع 8-3 مام - 3

 ”"احّرَق دق تاياغلا علطم وأشب اهَّلط ام نادّيملا اذإ عاذجلل نت

 احّرف ىبّرلا فارطأ دّعصُي الو
 مور م

 :ريرج لاقو
 )ع( 00 هو موز 0 3 - 7 5 م02 . 2

 سيعانقلا لزبلا ةلوص عطتسي مل نَرَق يف زلام اذإ نوبللا نباو

 . ءيطبلا : لافثلا 0( .ةماقتسالاو ٍحالصلا : موقتلا )01(

 قبسلا : وأشلاو , اهيلع لاط : : اهلطامو ةثلاثلا يف لخدو نيتنس متتسا اذإ سرفلا وهو ,عْذَج عمج : :عاذجلا )0(

 . نينس سمه يف مت اهنإو ع هنانسأ تقت اذإ سرغلا : حراقلاو

 .هبان رطفو .ةعساتلا يف لخدو ةنماثلا ةنسلا لمكتسا يذلا :لزابلاو . هيلع قّيضو هب دش : نرق يف زل (1)

 .لبإلا نم مظعلا وهو «ساعنق عمج :سيعانقلاو

 ضرما



 رارضلا عافنلا لجرلا يف باب

 ًاعاَفَن هرومأ ف ًافرصتم ناك اذإو ؛بَلُق َلَّوُحَل هنأو .جآلو جاَّرَحَل هنإ :لاقي

 َدَعُي الو َرمُي الو ٍلْحُي ام :ليق كلذ ريغ ىلع ناك اذإو .هئادعأل ًاراّرض «هئايلوأل
 . ىقَتُي رش الو ىَجرُي ريخ هيف امو «ريفتلا يف الو ريعلا يف

 لاقو .رشلا وأ ريخلا يف ًامامإ الإ نوكي نأ لقاعلا ىضرَي ال :مهضعب لاقو
 :رعاشلا

 اعفنيو ّرُضَي اّْيَك يتفلا ىَجَرُي اَنإف ٌرضف ْمفنت مل تنأ اذإ

 :بيبح لاقو

 عفني سيل نم دنع ارض َرَأ لو ًارئاض سيل نم دنع ًاعفن َرأ لو

 ىتأ نكي ال نإ :لاقف .طق ريخ مويب نالف ىتأ ام :لوقي الجر يبارعأ عمسو

 .رش مويب ىتأ دقف ريخ مويب

 :رعاشلا لاقو

 :رخآ لاقو

 عفنت ال اهب ىَلدُي ةبارقو ىققتت ال ٌةوادع هلإلا َحَبق

 هل لاقف !لعفو لعفو ءربانملا بصَغو كولملا لتق يذلا بأ :لاقف لجر رخفو
 [ له ] كوبأ ؛ هبلصو هلتقو هرْسأ نم ينعد لاقف . بلصو لتقو رسأ هنكل : لجر

 . طق اذه نم عءىثب هسفن ْثَدَح

 ,هودجني مف مهدجنتساف هلبإ ىلع نابيش ونب تراغأو .هموق مذي "7 لجر لاقو
 :مهيف لاقف ,فعض مهيف ناكو

 .رينعلب ءارعش دحأ فينأ نب طيرق وه )١(

 نضر



 لبا حيتست نزام نم تنك ول

 نش ٌرشعَم يرصنب ماقل اذإ

 مُهبَدَني نيح مهاخأ نولأسَي ال
 مه هّيذجان ىدبأ ّرشلا اذإ موق

 ٍددع يوذ اوناك نإو يموق نكل

 | ةرفغم مظلا لهأ مظ نم نوزْجَي

 اوبكر اذإ ًاموق مهب يل تيلف

 انابيش نب لْمُذ نم ةطيقللا ونب
 "نال ةئول وذ ْنِإ ةظيفحلا دنع
 ًاناهرُب لاق ام ىلع تابئاتلا يف

 ""انادشوو تافارّز هيلإ اوراط

 اناه نإو ءيش ف ٌرَشلا نم اوسيل

 ًاناسحإ ءوسلا لهأ ةءاسإ نمو

 اناسنإ سانلا عيمج نم مهاوس

 انابكرو اناسرُق ةراغإلا اوّنش

 اك ؛زجعلاو لذلا هب دارأ امنإو ؛هلل ةيشخلاب الو ماحلاب مهفّضو هنأ اذهب دري مو
 : لبقم نب ممت طهر يف يشاجنلا لاق

 ةمذب نوُرفخُي ال هتليبق

 ةّيشع الإ ءاملا نودري الو

 .ءيش يف رض دقف ءيش يف عفن نم لكو

 : ورمع نب عجشأ لوق كلذكو

 :ءيناه نب , نسحلا لاقو

 ىرولا كِيتلاح ىشثخيو وجري

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ىقتي وأ كريغ ىجترُي نم

 لدرخ ةّبح سانلا نوملظي الو

 7 لهنم لك نع ُداَرَولا ردص اذإ

 9 قرلا نم ًاقانعأ ٌكفيو

 راَثلاو ةّنجلا كتاك

 سابلاو ٌدوحلا كيدي يفو

 .ةدحلا نم وأ ,نونجلا نم سم نب يذلا يأ :ةثول لوذ )١(

 سارضألا :ذجاونلا (م)

 .برشملا :لهنملا (م)
 .ةيذوبعلا :قرلاو «فيسلا :لصنملا (:)

 انضيضر



 سانلا كب تام تمت نإو ةمعن يف ُسانلا شاع تشع ام

 :رخآ لاقو

 قوبغ برشل وأ حوبص برشل ىّدتغأو حار نم نايتفلا ىتف سيلو

 قيدص عفنل وأ ودع رضل ىدتغاو حار نم نايتفلا ىتف نكلو

(00) 

 بئاغرلا بلط يف باب

 مراغملا لاتحاو

 يذلا رمألا كرت نمو «بئاغرلا لني مل لاوهألا بكري مل نم :دنهلل باتك يف
 . اذ لجرلا نإو ؛امسج غلابب سيلف اقوي هلعل ام ةفاخم ,هتجاح هنم لاني نأ هلعل

 عفتريو يلعتسي نأ الإ هتءورم ىبأتف «ةلزنملا ضفاخ ركّذلا لماخ نوكيل ةءورملا

 هّلضف ىفخي ال لضفلا وذو .ًاعافترا الإ ىبأتو اهبحاص اهنوصي يتلا رانلا نم ةلعشلاك

 . روهظلاو يكذَتلا نم هير كلذ عنمَي ال مث هيلع متْحُي يذلا كسملاك .هافخأ نإو

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 "يكذقلا آلإ تبأف كليم ٌةراف تَمِتُخ
 كفإب وأ ٍروزب لتضفلا يذ لضف ىَّفْحَي سيل
 يكرم نع ينغ ل فضفلا يف زرب يذلاو

 كلش ةلبل يف رطفلا لاله مل اعر

 "!كلَح لك ىّلجف ٌر وللا هّهجو ىَلَج من
 كلف ريغنم هك ُْرَنال ٌيارهَظ َنإ

 كن ٍرِيَغ نم هده ال ٌردلا ًماظتنو
 ِكْبَس دعب آلإ ٌريرلب الإ ُبهذلا وفصي سيل

 . ءاسمو ًاحابص ةرمخلا برش :قوبغلاو حوبصلا (1)

 .راشتنالا :يكذتلاو .هؤاعو :كسملا ةراف (+)

 . داوسلا :كلحلاو ءاضأو لازأ :ىّلج ()

 نضرقر



 يكيف اش ْنّمف ل افمأةلمجج هذه

 يّكمو يماشو ينفاحاي للك تنتانلببأ

 يكع جسن نِم الو ينيع غوص نِم اذ سيل

 بلط نم ةياغلا يف امإ :نيتلزنم ىدحإ يف الإ نوكي نأ لقاعلل يغبني ال اولاقو

 كولملا عم امإ :نيناكم يف الإ ىرُي نأ هل يغبني الو . اهكرت نم ةياغلا يف امإو ءايندلا

 معلا الو ءاْنُغ قاس ام اذإ ًامْرع ُمْرُلا ُدَعُي الو ."' 'الَتَبَتم داّبُعلا عم امإو «ًامركُم

 . امرغ قاس ام اذإ اع

 :نيفص موي يلع ركسعو ةيواعم

 امظع بلط نم : :لاقف «نيفص موي هنع هللا يضر لع ركسع ىلإ ةيواعم رظنو

 . هسأر ىلإ راشأو . هتميظعب رطاخ

 : يئاطلا بيبح لاقو

 هبكار تاململا يف هنم نشخأو ًابكرم َلْيِللا َنَّشْخأ ام ىتلذاعأ

 ةبئاغر اهيلت ىملظُعلا هلاوهأف اهساقأ نامزلا َلاوهأو ىنيرَد

 ٠ : ريهز نب بعك لاقو
 لماح هللا هَطَخ لحخرل سيلو ةيغب لوما بكري مل نمل سيلو

 لهاج كباصأ وأ ايلح تبَّصأ انّخلاو لهجلا نع ضرغعت مل تنأ اذإ

 : خاّمشلا لاقو

 جلوتملاب يحلا تويب يف الو ةشيعم ىندأب يضاّرلاب سيل ّقف
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 ا" حجما َيِمَكلا سأر يف برضّيو هتانس يورُيو يزيشلا المي ىتف

 .ةدابعلاو دهزلا :لّثبتلا )١(

 .هحالس يف يمكتملا عاجشلا :يمكلاو «سونبالا وأ زوجلا بشخ نم ىّوست نافج :ىزيشلا 0(

 نيل



 :سيقلا ؤرمآ لاقو

 ةشيعم ىَنْدإل ىَعْسَأ ام ّنأ ولف
 ٍلثؤم ٍدْجَنِل ىعْنأ اًنكلو
 :رخآ لاقو

 دّسح يوُذ ءادعأ ٌةتاّش الول

 اهبلاطم ايندلا نم ٌتْبَطخ اَمَن

 ينلمحت ءادعألا ٌةسفانم ْنكل

 ةلزنمب ىضرأ نأ فيك ال فيكو

 :ردب نب َناقربزلا هئاجه يف ةئيطحلا لاقو

 اهتيْغبل لَحرَت ال َمراكملا عد

 لاما نم ليلق ْبَلْطَأ مو ينافك

 '" يلاثمأ َلّثؤملا دجملا كردي دقو

 يد الو يضرع اه تلَذَب الو

 ا" ينيدرَت فوس اهارأ رومأ ىلع

 قيتاون ايند الو يدنع نيد ال

 يساكلا معاطلا تنأ كنإف دُعقاو

 . اسأب لاق امب ىرأ ام :لاقف ءرعشلا هعمسأو باطخلا نب رمع هيلع ىدعتساف

 :هلأسف ناسح ىلإ لسرأف . هنم ّدشأ طق تيبب تيجُم ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاق

 . هيلع حّلس هنكلو ,هاجه ام :لاقف ؟هاجه له

 :ثدحت رعاسل

 :لاقف . نيثدحملا ضعب ةئيطحلا نم ىنعملا اذه ذخأ دقو

 مكّبْسَح مراكملا نم تدجَو ينإ

 هرم ممراكملا ترّكوُذُت اذإف
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 اوعبشتو بايثلا رَخ اوسّبلت نأ

 اوعتتتف هب متنأ سلجم ف

 . هتميظعب رطاخ مئاظعلا بلط نّمو «بئاغرلا لني مل لاوهألا بكري مل نم : اولاقو

 «هئاسلج ضعب هنم لانف «بلهملا نب ديزي سأرب يتأ امل ءكلملا دبع نب ديزي لاقو

 ايرك تامو ءاهسج بلطو ءايظع بكر ديزي نإ :لاقف
 ا .

 .لتقت :يدرت (؟) .قيرعلا :لّثؤملا )١(

 ضيا



 : ءارعشلا ضعبل
 :ءارعشلا ضعب لاقو

 تاس
 معنقاف ُبلاطملا تقياضت اذإف نكمُم كل ّبلطمو َنَعنقَت ال

 هل طسبنا امم ءيشب ةرخآلاو ايندلا فرش نم عنقي آلأ ميركلا ٌرحلا هيلع لبُج اممو

 نيكل زيزعلا دبع نب رمع لاق كلذلو ؛ةلزنم ٌمفرأو ةجرد هنم ىتْسَأ وه اهف ًالمأ
 ٍنيعبف ؛هذه يتلزنم نم فرشأ ىلإ ترص ينأ كغلب اذإف ؛ةقاّوت ًاسفن يل َّنِإ :زجارلا

 . هيلإ تراص املف . كلملا دبع نب ناهلسل ةنيدملا لماع وهو كلذ هل لاق . كّنيَرَأ ام

 يسفن ْنأو ؛ةقاوت ًاسفن يل نأ كتملعأ امك انأ :هل لاقف .نيكُد هيلع مدق ةفالخلا

 . ةرخآلا لزانم فرشأ ىلإ قوتت اهّثدجو اهتغلب ملف ايندلا لزانم فرشأ ىلإ تقات

 هلأس ءاهلكت هللا هملك امل هيلع هللا تاولص ىسوم ّنأ ءىنعملا اذه دهاشلا نمو

 ىلإ هلمأ طسبناف ءاهلان يتلا ةلزنملا نم فرشأ هيلإ لصو ول كلذ ناك ذإ . هيلإ ّرظنلا

 فرشأ وه ام ىأر اذإ ةلزنمب عنقي ال مركلا رح لا ّنأ كلذب لدتسُيل . هيلإ ليبس ال ام

 . اهنم

 0 :رىنعملا اذه يف انلوق نمو

 "'”بسطعلا اهنود نم يتلا َمورَي تح ةّمركم لين نم يفتكتي ال راو
 ْبَعَر هعذتسي ْبَصَر ُهّقك نإ لجأ هنود نم لمأ هب ىَتسَي

 ُبَجَع هلآست يفو كيلإ ٌرُظنأ ينرأ هّبر ىموم لاس ام كاذل |

 بتكلاو يحولا هيّدل يجنلا وهو 2 مرك نم لان اهف َدّيرتلا يغبي

 :لاومألا لذبو لاوهألا بوكرب هفصي هل مع نبا يف ارش طّبأت لاقو

 كلام نب سمش قْدّصلامع نبالدب ٌدصاقف يئانث نم ٍدْهَمل ينإو
 ("كراوألا ناّجحلاب يفطع ره اك 2 هّمّطع حلا ةودت يف هب ٌرُمَأ

 .كالحلا :بطعلا )١(

 .كارألا ةلكآ :كراوألاو ماركلا ضيبلا :لبإلا نم ناجهلا (؟)

 نسيرطأ



 كلاسملاو ىوحلا ىَّتش ىَرَئلا يثك هُبيصُي ٌمهّملل يكشتلا ليلق
 (7كلاهملا روهظ يرْوَرعَيو ًاديحو اههريغب ىبسمّيو ٍةامْوَب لظني
 (7كرادتملا هّدش نم قرخنُمم يجحتني ثيح نَم حيرلا َدَفَو قبْسَيو

 "9 كتاف َناحْيش بلق نم ىلاك هل لزي مل مونلا ىَرَك هينيع طاخ اذإ
 ( كناب َقَلْخأ نفج نم ِةَلس ىلإ هبلق ةئيبر هينيع لمعجيو
 كحاوّمضلا ايانملا هاوفأ ٌذجاوت 2تللمت نّرق مْظَع يف هره اذإ

 : [ اضيأ هل ىه لب ] ءارعشلا نم هريغ لاقو
 ٌرِبدُم وهو ُهرَمَأ ىساقو عاضأ هّدج َدَج دقو لَتحَي مل كرملا اذإ

 ٌرِصْبُم دصقلل َوْهو الإ ٌرْمألا هب الزان سيل يذلا ٍمْرَحلا وخأ نكلو
 (ه)د . ؟ 1 سيكا ىلا سم 2 8 هج ل

 نوكسلاو ةكرحلا باب

 ,ةكرحلل ةكرحلا نم تقلخ ؛ مدآ نبا : ةاروتلا ف بوتكم :هبنم نب بهو لاق

 . كعم انأو كّرحتف

 نم ًاباب كل ٌحَتفأ لمعلا نم باب ىلإ كدي ددمأ ؛مدآ نبا :بتكلا ضعب فو

 . قزرلا

 )١( بكري :يرورعيو .ةزافملا :ةاموملا .

 .قحالتملا :كرادتملاو ءودعلا :دشلاو عيرسلا :قرخنملاو ءاهوأ :حّيرلا دفو )١(
 .مزاحلا :ناحيشلا (؟)

 . عطاقلا :كتابلاو سلمألا فيسلا :قلخألاو «ًابيقر يأ :ةئيبر (1)
 .رومألا ليوحتب ريصبلا :لّوحلاو .رومألل برجملا :رهدلا عيرق (0)
 . الكلا بلط :ةعجنلا (1)

 نضرخي



 . الثم تبهذف . ضبار وهو ' " الطلا ثيللا سرفي نل :ةبتع لاقف .. الثم تبهذف

 :لاقف بيبح هذخأ

 ضبار وهو الّطلا ثيللا سرفي نلو عداو وهو ىنغلا يوحي نأب ٌدارأ

 ؟ةعدلاو ضفخلاب ىضرت امأ ؟بارتغالاو ةعجّتلا هذه 5 ىلإ :ركب ىثعأل ليقو

 :لاقف بيبح هذخأ : اهومتللل مكيلع سمشلا تماد ول :لاقف

 ددجتت ْبرتغاف هِيتَجاِبيِدل َقلْخم ّيحلا يف ءرملا ماقُم ُلوطو

 "د رسب ْمِهِتلع تسيل نأ سانلا ىلإ ةّبحَم تديز َسمَّشلا ُتيأر ينإف

 نم نيتيب تلق :لوقي يعفاشلا تعمس : :يكملا هللا دبع نب دمحأ ديعس وبأ لاق

 : اندشنأو .رعشلا

 رفقلاو هماهملا ضوخ اهنود نمو رّصِم ىلإ قوثت يِسْفن ىرأ يفإ

 ا"يرُبق ىلإ ٌداقأ مأ اهيلإ ٌداقأ ىّتْغلاو ضفخلا ىلإ يردأ ام هللاوف

 مل ام هيف تكردأ يف إف ءرفسلا اومذت ال :مالسلا هيلع نارمع نب ىبسوم لاقو

 . اميلكت هيف هملك لجو زع هللا نأ ديري . دحأ هكردي

 مل ةلحم لحت موي لك يف كنأل :ةيافك يف رفس نم ّدلُأ ءيبش ال :نومأملا لاقو

 مهرشاعت مل اموق رشاعتو ءاهلحت
 :رعاشلا لاقو

 ٍناطوأب ًاناطوأ لّدبت نأ نم ةمد يف ,شيعلا ضْفَح كّنعنمَي ال

 ٍناوخإب ًاناوخإو لهأب ًالهأ اهب تْلَح نإ دالب لكب ىّقلت

 .قدي : سرفي و ,قانعألا : الطلا )010(

 .يدبألا : دمرتلا )١(

 .شيعلا يف ةعسلا : ضفخلا ("9)

 نقر



 . ةلالملا ثروُي دحاولا ماقحلاب ماقحلا نأ عم

 , 9 ًابح ْدَدْرَت اي رز ١ ِهَنِكَم يبنلا لاقو

 . بصتلاب الإ ٌةعّدلا كرْدَت الو ,بعتلاب الإ ةحارلا لانت ال : ءاركحلا تلاقو

 :بيبح لاقو
 بعتلا نِم رْسَج ىلع آلإ لانت اهرت مف ىّمظُعلا ةحاّرلاب ترّصب

 : ًاضيأ لاقو

 دَّدِبُم لْمَشب الإ هب َتْرُمف ًاعَّمَجُم ًارفو وخأ 1 يننأ ىلع
 ٍدَّرَشُم مون الإ هب ذلأ ًانَّكَنُم ًامون مايألا يِنطعُت لو

 : اضيأ لاقو

 (9 ةٌبهايغ وُطْسَت ليللاو اهلثم ىلع اوُسَّرع ةّنسألا فارطأك بكرو
 هبقاوع م نأ مهيلع سيلو هرودص مَ نأ مهيلع رمأل

 عرز دّصحُي نأ .سايق يف ّمصي وأ لقع يف لثمتي وأ مهو يف زوجي لهف دعبو

 ريغب لام رمثُي وأ ,.حدق ريغب دن يروُي وأ ,سرغ ريغب ةرمث ىنجت وأ ءرذب ريغب
 . ؟بلط

 ال ام ىلع فوقولاب الإ هيلإ جاتحت ام ىلإ لصت ال :دمحأ نب ليلخلا لاق اذهلو

 ذإ .هيلإ جاتحت ال ام ىلإ ًاذإ تجتحآ دقف :ملكتملا رمش وبأ هل لاقف .هيلإ جاتحت

 فيسلا عطقي لهو !كحيو :ليلخلا لاق .هب الإ هيلإ جاتحت ام ىلإ لصت ال تنك

 يعسلاب الإ ٌةياهن لانث له وأ . ضكّرلاب الإ داوجلا يرجي وأ .برشلاب الإ ٌماسحلا

 . ةبيهلا عم ةبيخلاو ءدكلا عم ''ءادكإلا نوكي دقو .اهوحن عاضيإلاو اهيلإ

 .نيح دعب ًائيح ةرايزلا :بغلا )١(
 . تايلظلا : بهايغلا .ًاليل لوزنلا : سيرعتلا (؟)

 .رقفلا : ءادكإلا (ع)

 نيرا



 :رعاشلا لاقو

 ٍنييرغملا ىلإ نيقرشملا نم دالبلا ضرع ٌمطقأ تلز امو

 ١ نيئتقزفلا يدجلا بحصَتسأو ءاجّرلا تحت فوخلا عرّمأو

 :5 .٠ نينح 0)
 1 نينح يفخب تعجر نأ ىلإ مومملا بوث ٌرُشِنَأو يوطأو

 ٍنيديل َرْفِص لاما نم اليم ةلاح ىلع نوكأ نأ ىلإ
 ٍنيَدِلولا نع ةادجلا ليلق َوُدعلا ّيِنغ قيدّملا َريقف
 بلطلا عم ٌمَجْنلاو «بلغألاو معألاب مكحي امنإو ءريثك يف ليلق اذه لثمو

 . بحصأ زجعلل نامرحلاو

 :لاقف ىنعملا اذه بيبح حرش دقو

 قروت نيح لك تسيلو تسرغ ىنغلا ٌناصغأ ضرألا يف ىّنفلا ٌمه

 :بلاطملا يف ينودمحلا مهاربإ نب ليعامسإ لاقو

 ”لقأ اهنع فرّطلا نأ ريغ ٌلدو ُضارم ًظاَحْلأ كل

 لط ّينيع عمد نم هءاج دق ًاريضن ًادرو كيّدخ ىَرأو

 "'"لضُي يعْئسب ديف رك اهنشَي ملول ظافلألا ٌةّبذع

 لق يل اهّرْثُك اهاوس نع يب تفشنأ يتلا ىّرع َّنِإ
  ٌلظ فلاشملل يقوف ّلظ ىتحح كّلظ ءايفأ يف تَْلَظ

 .اهب ىدتيي ءامسلا يف موجن :نيدقرفلاو يدجلا )١(

 .هقيقحت يف لشفو ًائيش دارأ نمل برضي لثم :نينح يفخ (؟)
 .فيعضلا :ليلكلا (9)

 .بذكلا : دينفتلاو ءاهبعي :اهنشي (1)

 . كلاهملا : فلاتملا (0)
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 مارل يب كن كوأ نإ
 عطاق يِماّسَحو يماقُم ام

 نزح ةضور لشم ينانسو

 ٌولعي يكف َنيب يليلدو

 ىقْسأ زجعلا ِةّرخخ نم الث

 فل ديعقلل ًاديبسصقأ

 يِحضُي ثِيَلل ثيللا سيل كيو

 يعدو ًامؤلو ًابتع يكّرتاف
 هاتدرم ةهدذمغ فيس وه

 هاري نيح عمسلا ُكشي ال

 تامزع وخأ هيبوث نيب

 قزر ٌرامثإ شيعلا دخو نإ

١2: 

 ان

 هاح ىَعري سيل نم ىتفلاف

 هيلع لْظأ ٌبلطخ اذإ نَم

 .ليلذلا دض :ضير )١(

 .برشلا نم برض :لعلا (؟)
 ال لك وهو هنرق ىلع عاجشلا ىوقي ال هنأ يأ )١(

 .بئذلاو عبضلا نيب دّلوتي حسرأ بئذ :لزأ ٌممس (:)

 , ديدشلا : لئمصملا (ه)
 .سانلاو لبإلا نم عيرسلا :لعمشملا 3

 نقد

 لي ُثيح لوطلا ل ًُجَي ال

 لقي اسم | مراص ينانسو

 لهتمت ّةي د اهتكَحضأ

 "ُلذِيف ضير بعص ّلُك
 "لع ٍّيلوهدعب نم ًالهت
 لجأ همم مزحلا لقأف

 لك ٌوُهو هليغ نم ًاجرخُم

 لْجس كنيع راتقإلا ىلعو
 للسُي َنيح ٌمزحلا هيضتني
 (لزأ ُمُمس ديبلاب هتأ
 0 "ايم | ثداحلا اهيقتي

 لحتتو لزم يباب نإ

 لقي نامزلا فرص ىري ال

 0 لعمشملا بَقهسملا اهينتي

 لخ ٍرذلاو مزعلل يينإ
 لزتسم هَل ًاموي ًاعمط

 .هل ةبهأ



 لمي نإ امو ليلا مري نأ ىلإ ديلولا ليللا بحصي
 "لصق الاهّنكل ةفغضُم هنم ٌجلْجلُي دق ريسلا ىريو

 "7لفر هيلع فاض هيو ليل تحت هُياوثأ ترّمُش
 لجُم يل ٌمِظُس يعيضتو ينير انك مول معيض
 1 لحو ريس مدعلا لالحناو يراهملا مده وعلا ءانتباف

 دوعي امو قزرلا ساقلا باب

 دلولاو لهألا ىلع

 . « هللا ليبس يف طبارملا دهاجلاك هدلوو هلهأ ىلعدئاعلا »: هلع ىنلا لاق

 . «لوعت نمي أدباو « ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا »: منكم لاقو و 1 - .٠ . و لف أَ 5

 دقو « ينقزرا مهللا لوقيو قزرلا بلط نع مدحأ دعقي ال :باطنخلا نب رمع لاقو

 نم مهضعب.سانلا قزري امنإ ىلاعت هللا نإو .ةضف الو ابهذ رطمت ال ءامسلا نأ مع

 اوُعتباو ضرألا يف اوٌرشتناف ٌةالّصلا تَيِضَق اذإف# العو لج هللا لوق التو . ضعب

 . 7 «نوحلفت مُكْلعل اريثك هللا اورُكذاو هللا لضف نم

 ال هنإف «سانلا مالك عدو «كٌعفني ام ىلع صرحآ : ىعفاشلا سيردإ نب دم لاقو

 . ةماعلا ةنسلأ نم ةمالسلا ىلإ ليبس

 . هيف سانلا لاق ام هرضي مل هسفن فرع نم :رانيد نب كلام لوق هلثمو

 نب مساقلا ديبع وبأ اندشنأ :لاق زيزعلا دبع نب يلع انربخأ :زيزعلا دبع نب رهاط
 :مالس

 .نتنو دّسف : محللا لصو «ددر :جلجل )١(

 1 . عساولا :لفرلا (؟)

 .ةكرب ةكرحلا يفف ءرقفلا ىلع ناسنالا يضقي لاحرتلاو لحلاب يأ ءرقفلا :مدعلا ()
 اا ا ٠١. ةيآلا ةعمجلا ةروس (:)
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 هلايع ىلإ ريخ نم قاس ام هلابك نم لماكلا صقنتي ال

 ىلع ًةلاع اونوكت الو قزرلا اوسمتلا ءاّرقلا رشعم اي :باطخلا نب رمع لاقو

 . سانلا

 هوي داز ىلع لكن هداز جيض نم : يفي نب مك ل

 . « هترخآل هاينُد الو هايندل هترخآ عَدَي مل نم مريخ 1 هلع يبلا لاقو

 كترخآل لمعأو ءادبأ شيعي نم لّمع كايندل لمعأ :صاعلا نب ورمع لاقو

 .ادغ تومي نم لمع

 :دبعتم يف هَ ينلل

 :اولاقو .لمعلا ىلع ةوقلاو ةدابعلا يف داهتجالاب 2ع يبنلا دنع لجر ركذو

 «ةالص نم لتفني ال ناك ءهنم دبعأ هللا لوسر اي كدعَب انيأر اف ءرفس يف هانبحص

 لاق . الك :اولاق ؟هب موقيو هَنوُمَي ناك نمف : ملم ينلا لاق . مايص نم رطفُي الو

 .هنم ٌدبعأ مكّلك

 :لاق . دّبعتأ :لاق ؟عنصت ام :لاقف ءدّبعتي ليئارسإ ينب نم لجرب حيسملا رمو
 . كنم دبعأ كوخأ :لاق . يخأ :لاق ؟ كب موقي نمو

 ءريطلاو «نجلاو .سنإلا نم :هلك قلخلا ىلع اضورفم قزرلا بلط هللا لعج دقو

 نسحأب هنوبلطي سانلا نم رظنلاو ليصحتلا لهأو ؛ماهلإب مهنمو «ملعتب مهنم ؛ماوهلاو

 نم .ههوجو حبقأب هنوبلطي لسكلاو زجعلا لهأو ءزّرحتلاو فرصتلا نم ههوجو
 .لايتحالاو ''7ةبالخلاو لاكتالاو لاؤسلا

 ' .عادخلا :ةبالخلا 00
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 لاملا لضف باب

 دنع ٌريخ تاحلاصلا تايقابلاو ايندلا ةايحلا ةنيز َنونَبلاو لاملا## ىلاعت هللا لاق

 ٠ 00 #الّمأ ٌريخو ًاباوث كبر

 قلُخ كل ناك نإو «بسح كلف لام كل ناك نإ »: ىعشاجملل هلع ىبلا لاقو

 . «مرك كلف نيد كل ناك نإو «ةءورم كلف

 . هقلخ هتءورمو « هنيد همركو هلام لجرلا بسح :باطخلا نب رمع لاقو

 «نيدلا ىلع نوعو ؛مراكملل لآ لاملا ريمثت نأ ماعا: ظحاجلل بدألا باتك يفو

 نكي مل نمو .هنم ةبهرلاو هيلإ ةبغرلا تَّلق لاملا دّقف نم نأو ؛ناوخإلل فيلأتو

 بولقلا نوكت نأ يف هلك كدهج دهجآف ؛هب سانلا ناهتسآ ةبهر الو ةبغر عضومب
 . ايند وأ نيد يف ةبهر وأ ةبغرب كنم ةقّلعم

 كبلق يف رع هنأ الإ هيف نكي مل ولف ؛لاملا بلطب كيلع يب اي :هنبال ٍمكح لاقو

 مركلاو .ربصلا ةءورملاو ء.ةحصلا بابشلاو . ةيفاعلا ايندلا : ساّبع نب هللا دبع لاقو

 .لاملا بسحلاو . ىوقتلا

 «لاعفب الإ دّجَم ال هنإف ,ًادجمو ادج ىنقزرآ مهللا :لوقي ةدابُع نب دعس ناكو

 .لامب الإ لاعف الو

 «هتةورم هب ىمحيو .هضرع هب نوصي لاملا عمجي ال نميف ريخ ال : ءاكحلا تلاقو

 . همحر هب لصيو

 . بر ىلإ هب برقتأو يضرع هب نوصأ لاملا اذبح اي :فوع نب نمحرلا دبع لاقو

 .نامزلا اذه يف نمؤملا حالس لاملا : يروثلا نايفس لاقو

 . 47 ةيآلا فهكلا ةروس )١(

 ل



 . « ىنغلاهللا ةعاط ىلإ مّ | معنو . ىنفل هللا ةعاط ىلع نوعلا معن: هَ لع يبنلا لاقو

 مهقوف نم اولكأل مهبر نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةارعتلا نئاقأ مه :أ ولوإ» التو
 ءامسلا لسرُي .ًاراقغ ناك هنإ مكّبر اورفغتساإ هلوقو 7 ملجأ ٠ تحت نمو

 . "7 4َنينبو لاومأب مكُددمّيو ًارارذم مكيلع

 تكسمت ام ريخب لازت نل نينثآب كيصوأ .ينب اي :هنبال ناوفص نب دلاخ لاقو
 . كداعمل كنيدو ..كشاعمل كّمهرد : اهب

 :درولا نب ةورع لاقو

 ٌريقفلا مُهَّرَش سانلا تبيأر ينإف ىعسأ ىنغلل ينبرذ

 و ٌمرك هل ىسمأ نإو مهيلع مهنوهأو مٌهّرقحأو

 ريغصلا هريس هنيو هتليلح هيردزتو ببرقلا هدعابُي

 ريطي هبحاص ٌداؤْف داكي لالج هلو ىتغلا اذ ىقلتو
 روفغ بر ينغلل نكلو مج ٌبنذلاو هُبنذ ليلق و

00 

 : ءارعشلا ضعبل

 :رخآ لاقو

 يربق ىلع عومُدلا ٌرْطَق اب لقي ةدلبب تومأ وأ ًالام بِبكأس

 ' ناثدحلا ىّتغ وأ اموي لاملا ىن تكي قح سيهلا نعت لمعأم
 0 ناوه ممسَو لالقإلاب عرملا ىلع ال ىري ةايح نم ٌريخ تومللق

 )١( ةيآلا ةدئاملا ةروس 55.

 1١١. ةيآلا حون ةروس (؟)

 . مركلاو لصألاو فرشلا :ريخلا (©)

 ريس نم اهدنع ام ىصقأ : سيعلا صن (1)

 .ةلذ ةمالع :ناوه مو (0)



 هلاقم نسْحِل عّمسُي مل لاق اذإ
 ىنغلا كروب هلهأ يف ىتغلا َنأك

 يثايرلا
 هل قاس لاملا نأ معي َنارْيح

 اردب اهّتقُّس ًافلأ نوثالث ف

 :رخآ لاقو

 ىنغلا ىلإ ترص نيح ٌموق َكّلَجأ

 ٌةورث َتْوَن ملو رقف اذ تنك ولو

 : قاّرولا دوم لاقو

 هلاملٌرَبُي لام يذ لك ىرأ

 مهتيقل ثيح لاومألا يوذ فّرشف

 نب ةيلط دلو نم لجرل ِمَّلَحُم وبأ دشنأو

 هَنبْبَك امصخ تمصاخ اذإ تنكو

 تبلغ ةموصخلا انعِزانت (لف

 :يشايرلا يندشنأو

 سا ىلا 06 ةالَف

 : شايع نب ركب وبأ اندشنأ :لاق

 نايب م مدع اولاق لقي م نإو

 ناسلب قطان داسل ريغب

 قلخ الو نو هل ُهَشسَي لام

 00 قد ا تقاض ًافلأ نيثالث ىلإ

 قرو هل تناك نم سانلا مركأف

 ليلج نويغعلا يف ىنغ لكو

 لضف الو كانه ّلصأ ال ناك نإو

 ٍ : مصاع نب سيق نب

 مهاردلا ينتمصاخ ىتح هجولا ىلع

 ملاظ كتنإف مق اولاقو ّنلع

 قفا .٠ و 34 14

 فولّسلاو ةّتنسألا نيب

 تأ وفر نبلظألو
 فوفّصلا يف عملي توملا

 تا ١1 0 ُث قرف هام مو 4 2 ٠

 هما مب ب - بسسس

 .مهاردلا نم ةّرصلا :ةردبلا )١(

 . ايانملا :فوتحلا (؟)

 .ءاملا هيلع ىقتسي يذلا رابحلا وأ روثلا وأ ريعبلا: حضانلا (")

 نضدمل



 دْوُذ لمج ىلإ لمجو ,تارمت ةرمت ىلإ ةرمق :لاقف ,كلذ يف بتوُعف اهطقلف ةرمتب

010 

0 

 ةض

0:) 

 :لوقي أشنأ مث

 اهرُمعأ ءارورلا ىلع يقم ّينإ

 بسن وذو ىّبرق وذ كنّرغي الف

 ىنَلْذْحَي تيدان اذإ ءادنلا لك

 : هبر دبع نبال

 : ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 هتلاذإ نع يهجو ٌرُج نّصأ ينعد
 مهل تلق ناوخإلا نع تيأن اولاق
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 لاملا وذ ناوخإلا ىلع ميركلا نإ

 لاخ نمو مع نمو مع نبا نم
 يلام اي تيدان اذإ ىئادن آلإ

600 / ) 
 ا" يدلو نعو يلهأ نع تبِّرغت نإو
 يدي هيلع ىوطت ام ريغ خأ يل ام

 نانكسي درولا نب ةعيبر ىعدي هل مع نباو سيق نب ةصفح نب سحامرلا ناك

 هيلإ وكشي ام ًاريثك ًارسعم سحامُرلاو ءارسوم درولا نب ةعيبر ناكو .ندرزألا

 : هيلإ بتك هيلع رثكأ |ملف ,فطعلا ضعب ةعيبر هيلع فطعيو . ةجاحلا

 هسفنل ًاشاعم بلطي ىل ءرملا اذإ

 تكشوأو لَك نيندألا ىلع راصو

 ىسنغلا سمتلاو هللا دالب يف ٌرِسف

 ىغتبت ثيح نم تاجاحلا بلاط |مف
0 

 منت الو نودب شيع نم ضرت الو

 ارثكأف قيدصلا مال وأ ٌرقفلا اكش

 ا” اركنت نأ هل ىبرقلا يوذ تالص
 ارذعتف تومت وأ راسي اذ شعت

 (9 نمّشو دجأ 59 لإ لاملا نم
 ارسعم ناك نم ليللا ماني فيكو

 : دشنأو . يِنّسلا لذي رقفلاو «َّيِنَدلا رّقوي لاملا :ءاركحلا ضعب لاقو

 . عست ىلإ ثالث نم لبإلا نم ةعطقلا : دوذلا

 .ةتناهإ : هتلاذإ

 .ءبعلا :لكلاو .نيبرقألا :نيندألا

 . ىعس :رمش

 اوقدصو هوعبات ًالوق لاق نإف



 اوقّرفت ًاموي لاملا هنع لاز نإف ْئنغ اذ ناك ام سانلا ْبأد كلذف

 :دشناو

 اوبلقنا هب ًاموي تبلقنا (ثيحف اهبحاصو ايندلا عم الإ سانلا ام

 اوبثو يهتشي ال امب هيلع امري 20تيثو نإف ايندلا اخأ نومّظعي

 لاملا فونص

 "7 دَوأ يف رظنت ال .كناسلب فتاه تنأ امنإ :ناحوص نب ةعصعصل ةيواعم لاق

 . لاما لضفأ نع ينربخأف كلذ يف رظنت تنك نإف :هتماقتسا يف الو مالكلا

 امف ءيردص يف ٌرمتخي ىتح مالكلا ٌّعَدأل ينإ ,نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاقف

 ةَرِمل لاملا لضفأ نإو ءهّنَثَم رّرحأو هدو يق ىتح هيف "9 يبت الوهب"' فمر

 ٍضرأ يف ةراّرَخ نيع وأ ؛ ءارضخ ةضور .يف ءارفص ٌةجعن وأ ؛ ءاربغ ةبرت يف ءارمس

 نإ ,ناكطصي نارجح :لاق . ةضفلاو بهذلا نيأف «تنأ هلل :ةيواعم لاق .ةراوخ

 . اديزي مل اههتكرت نإو ءادفن |هيلع تلبقأ

 نم ةئاف :اهل ليق .ىَنُق :تلاق ؟زعملا نم ةئام يف نيلوقت ام :ةيبارعأل ليقو

 . ىنم :تلاق ؟ لبإلا نم ةئارف : اه ليق . ىنغ تلاق ؟نأضلا

 بحلا ةلغو .فافك لختلا ةلغو ةلأسم رودلا هَلَغ :نسحلا نب هللا دبع لاقو

 ٠ : هع ينلل

 ةرهاس نيعو ءسرف اهعبتي سرف اهنطب يف ُسرف :مكلاومأ لضفأ»:ثيدحلا يفو
 .« ةمئان نيعل

 . جاجوعإلا :دوألا 10(

 .يوّرتلاو لّمأتلا نود ءيشب عطقأ الو ةهيدبلا بكرأ ال يأ :هب فهرأ )١(

 .رعقتا :قهلتا (©)



 :نييقارعلا ضعبل مالس نب جرف دشنأو

 ")ضْرَأ عبو َضورُملا لَ هل ًاحْصُن بجاحل لوقأ دقلو

 اضعب هضعب لكأي لاملاو اهْعْفن ىَقبَي ضرألا تيأر يلإ
 ىضرَمم مهبولقو مهنويعو ةبحم نورهظي اسانأ رذحاو ةماش تار 200 7 ا ا 0 1 ا

 اضْعَبلا اورّهظأو َعادخلا اوكرت ةصرف نم ٌمهتنكمأ اذإ ىتح

 لاملا ريبدت

 ام ال كمعطأ ام لاملا ريخو .حلصُم ىلع ةلّيَع الو ,0قرخأل لام ال :اولاق
 . هتمعطأ

 نإ ةقدصلا يف :عضاوم ةثالث يف هلام لاملا وذ قفنيل :ةنمدو ةليلك بحاص لاقو
 . شيعلا ميعن دارأ نإ ءاسنلا يفو ؛ركذلا دارأ نإ ناطلسلا ةعناصُم يفو :ةرخآلا دارأ

 يتلا ةثالثلا امأف ؛ ةعبرأب الإ اهكردي الو ةثالث بلطي ايندلا بحاص نإ :لاقو

 يتلا ةعبارلا امأو ءةرخآلا ىلإ دازلاو «سانلا يف ةلزنملاو .ةشيعملا يف ةعّسلاف :بلطي
 مث ,هيلع مايقلا نسحو .ههوجو نسحأ نم لاملا باستكاف :ةثالثلا هذه اهب كّردُت
 ةرخآلا يف دوعيو ناوخإلاو لهألا يضرُيو ةشيعملا حلصي ايف هقافنإ مث ءهل ريمشتلا
 بستكي مل نإ . ةثالثلا هذه نم ًائيش كردي مل ةعبرألا هذه نم ًائيش عاضأ نإف . هعفن

 نأ كشوي هيلع مايقلا نسحي مو باستكاو لام اذ ناك نإو ؛هب شيعي لام هل نكي
 . دافنلا ةعرس نم قافنإلا ةلق هعنمت مل هُرَمثُي ملو هقفنأ وه نإو «لام الب ىقبيو ىنفي
 نإو .هدافن ٌميرس كلذ عم وه مث ءرابغلا لثم ليملا ىلع هنم ذخؤي امنإ يذلا لحكلاك
 ال يذلا ريقفلا ةلزنمب ناك ؛اهباوبأ يف لاومألا قفني ملو رَّمَّثِو حلصأو بستكا وه
 ءاملا سباحك ؛هيف ةعفنم ال ثيح بهذيو هقرافي نأ نم هلام كلذ عنمي ال مث ءهل لام

 )١( مودي ال يذلا لئازلا :ضورعلا .

 )١( .قحألا :قرخألا

56 



 لاسو 7 لّصم؛ هيف لخدي ام ردَقب هنم جرخي مل نإ ,هايملا هيف ّبصنت يذلا عضوملا يف

 . ًاعايض ءاملا بهذيف « هيحاون نم

 نيب ناكو اوُرْثقَي لو اوفرسُي مل اوقفنأ اذإ نيذلاوإ» :ىلاعت هللا لوق ريظن اذهو

 كقنُع ىلإ ةلولْغَم كدي لّعجَت الوإ» : متلي هيبنل لجو زع هلوقو . ") 4ماَوَق كلذ

 ش . "! «ًاروسحم ًامولم دُعَقتف طُسبلا لك اهُّطسبَت الو

هرد ىلإ سابع نب هللا دبع رظنو
ل سيل هنإ :هل لاقف « لجر ديب م

 جرخي ىتح ك

ةناكم هريغ ديفتسيو هقفني ىتح هب عفتني ال هنأ ديري . كدي نم
 ش . 

 : ةكيطحلا لاق

 دثهملا ٌرازتها َّرتهآو لّلهَت هتأسام اذإ فالتمو ٌَدِيِفُم

 : ديلولا نب ماسم لاقو

دَدَبلاو بْهَّنلل هُعمجَي موي وأ ةقفني ثير لإ لاملا فرعي ال
 

 :رخآ لاقو
| 

 لام ديفُّمو لام ُكلُهُم

 جاتحأ نإ نامز يف هنإف ؛هحلصُيلف ءيش هدي يف ناك نم :يروثلا نايفُس لاقو

 . هئيد هلذبي ام لوأف ءهيف

 : سملتملا لاقو

 داز ريغب دالبلا يف بر ضو هافُي نم ٌرسيأ لاملا ٌُسْبحو

 داسفلا عم ٌريثكلا ىقبي الو هيف ٌديري ليلقلا ٌحالصإو

 .دسف :لصم )١(

 .51/ ةيآلا ناقرفلا ةروس (؟)

 .؟9 ةيآلا ءارسالا ةروس (*)

 نيل



 ْدَهاَعَت ,دعس اي : يل لاق هتعّدو لف ,زاجحلاب هلاومأ ةبتع ينألو :لاق ريصقلا دعس
 حالصإ نع يلام ريثك يِنلَغْشَي سيل هنإف ,رغصيف هريثك عّيضت الو , رثكيف يلام ريغص
 تمدقف :لاق . ينّبوني ام ريثك ىلع ربصلا نع يدي يف ام ليلق ينعنمي الو هليلق

 . ءالكولا ىلع بتكلا اهب اوقّرفف شيرق تالاجر اهب تثدحف «ةئيدملا

 لالقإلا

 . بيرغ هلهأ يف لقملاو نطو ةبرغلا يف ىتغلا : سيلاطاطسرأ لاق

 :لاقف رغاشلا هذخأ

 ُبيرفلا وه ّلِقملا نكلو يئاسّشلا يذب بيرغلا ام كري
 ُبيرقلا هدعبأو هتجاحب ًاعرذ قاض زوعأ ةرملا ام اذإ

 نيبوتكم نيتيب سدقملا تيب ردُج نم رادج يف تيأر :ينابيشلا مهاربإ لاقو

 ُبِنذُم سانلا نم ىقلَي نم لك ىلإ 9 ةجاحل ودفي نيحلقُم لكف
 ٌبحُرَم تام ًارتقُم ينؤأر الف ًابحرم نولوقي يمع ونب ناكو

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ميدع ُبنذ كارشإلا غلب امو يموُلَف كْيَو تُمَلآ دق لذاعأ

 ") ٍمرغ َّقح ُسالفإلا طقسأ امك يتبابص كيلع يقح تطقسأ دقل
 متت فكب اينّدلا ىأر يرك  اكبلا نم نوفُجْلا ىَمدَأ ام ٌرّذعَأو
 .٠ .٠ 85 6. 1 ٠ 2 2 5 ىو ع

 "' ميدع ريغ هاقلت ال فرطلا وذو ىنغلا يف حجبت دق مدف لك ىرا قفز

 "”يدّلو ينّلَمم يرهظ فخف ٌبلقشن يل سيل هلل دمملا قيف] ” 3 م 015 7 3 6 :

 .قشعلا : ةبابصلا )١(

 . عونتملا لاملا :بشنلا (9) .قحألا يعلا :مدفلا (؟)
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 يديدهتوح امب الع طاحأ دقق لإ هّنّيع تّرََن نم

 هتيب مزل دق ءًامربتم ًاكولعص "9 ًافراحم ًافيرط ًابيدأ رعاشلا قمقمّشلا وبأ ناكو

 «بابلا جرف نم رظنف «جرخ هباب دحأ هيلع حتفتسا اذإ ناكو .ةقوحسم رابطأ يف

 هيلع لخدف هناوخإ ضعب هيلإ لبقأف ءهنع تكس آلإو هل حتف فقاولا هبجعأ نإف

 نأ ثيدحلا ضعب يف انيور انإف .قمقمشلا ابأ رشبأ :هل لاق ءهلاح ءوس ىأر (للف

 نننوكأل ًاقح لوقت ام هللاو ناك نإ :لاق . ةمايقلا موي نوساكلا مه ايندلا يف نيراعلا

 . لوقي أشنأ مث ,ةمايقلا موي ًازاَرب

 لابتجح يأ يفر هلل ىلاعت لاح يف انأ

 يلليخ سمشلا تَحَم ىتح ٌتلِرْضَأ دقلو

 لاحملا نّيع انأف ًاللحُم ًاعيش ىأر نم

 يلاذتلق اذ نمل ل يق ذإ *يش يل سبل

 يلايل يلكأ للح  ىتح تسلفأ دقلو

 لاجرو هسن نم ارض سانلا مارح يف

 لاثملا اذ يفنكأ مل ارح سانلا يف ىرأ ول

 : ًاضيأ لاقو

  يلجر ريغ ٌةَبَطَم هيف بل ًامْوي رهدلا نم ىرأ يفارتأ
 لعن تْبَرق ليحّرلل اورق اولاقف عيمج يف تنك املك
 يلخَرو ينآر دقهف ينار نم الحر ف نتخأ ال مح

 : ًاضيأ لاقو

 سيبلت هيف يلام ملعي هللا ينجرت تنك يريرس تيأر دق ول
 "” سيّدلاو راطألاو ٌةريصحلا الإ ًةكباش هيف يلام معي هلو

0 
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 .هّجوت ينأ ًاريخ بيصي ال يذلا وأ .مورحملا دودحملا :فراحملا )١(

 .هاّيإ هسبليو ريرّتلا هب وسكي امم ءيش هدنع سيل يأ :سيبلتلا )١(
 .«رامسلاب ١ رصم يف فورعملا وه :سيّدلاو . ضعب ىلإ هضعب ٌمومضم يش يأ :ةكباشلا (ع)

 لك



 : ًاضيأ لاقو

 بابقلاو لزانملا نم َتَْرَرَب
 تيب فقسو ءاضفلا يلِرْنمف

 يتيب تلخد تذرأ اذإ تنأف

 باب َعارّصم دجأ مل ينأل

 تخت 3 دوع نع ىّرثلا قشن ثنا الو

 يديبع ىلع قابإلا تفخ الو
 ًانامّرُهَق ًاموي تّبّساح الو

 لاب ٌغارقو ٌةحار اذ يفو

 يلاجح دحأ ىلع رّسعَي مف
 باحتلا ُمَطَق وأ هللا هام

 بارّشلا ىلإ باحّسلا نم نوكي

 ينايث هب َدّمأ نأ ُلَئَقأ
 () يباود ىلع كالملا تّْفخ الو
 "0 يناسح ف طلغأف ةبساحم

 يبادو ًادبأ اذ رهدلا ُبأدف

 الإ مشحلاو ناوعألاو ءاقدصألاو لهألاو ناوخإلاو عبتتلا ام :دنهلل باتك يفو

 تدجوو «.لاملا الإ ةوقلاو يأرلا الو ,لاملا الإ اهرهظي ةءورملا ىرأ امو لاما عم

 ءام اك ءدارأ امع ًارصقم ىقبيف ,مدعلا هب دعق ًارمأ لوانتي نأ دارأ اذإ هل لام ال نم

 هناكم ىقبي لب ءربن الو رحب ىلإ يرجي الف ,فيصلا رطم نم ةيدوألا يف ىقبي يذلا
 ركذ ال هل دلو ال نمو .هل لهأ ال هل ناوخإ ال نم تدجوو ؛ضرألا هفشنت ىتح

 لجرلا نأل ؛هل ءيش ال هل لام ال نمو ؛هل ةرخآ الو هل ايند ال هل لقع ال نمو .هل

 ىلإ هلايعو هسفنل ةجاحلا هترطضا امبرو ,همحر وذ هعطقو هئاوخإ هضفَر رقتفآ اذإ

 ءيش الف «ةرخآلاو ايندلا رسخ دق وه اذإف «هايندو هنيدب هيف رّرْغُي امب قزرلا سائلا

 نم ًالاح لثمأ بناج لك نم ةلوكأملا قيرطلا ىلع ةتبانلا ةرجشلاو ءرقفلا نم ّدشأ
 فلتُمو ,سانلا تقم ىلإ هبحاص عاد رقفلاو . سانلا يديأ يف ام ىلإ جاتحملا ريقفلا

 تدجوو ؛ايؤلبلل عمجو .ةمهتلل ندعمو «بدألاو ماعلل بهذُمو «ةءورملاو لقعلل

 حدم ىنغلل يه ةلصخ نم سيلو .ًانمتؤم هل ناك نم ْنظلا هب ءاسأ رقتفآ اذإ لجرلا

 ليق ًاداوج ناك نإو .جوهأ ليق ًاعاجش ناك نإف ٍ؛نيَشو مذ ريقفلل يهو الإ نيزو

 ( .برهلا :قابالا ١(
 .كلذ ريغو ديبعلا نع لوثسملا :نامرهقلا (؟)



 ًاتومص ناك نإو .ديلب ليق ًاروقو ناك نإو ,فيعض ليق ًابلح ناك نإو ءدسفُم

 رطضي يذلا رقفلا نم نوهأ توملاف 2 راذهم ليق ًاغيلب ناك نإو « يبع ليق

 هدي لخدي نأ فّلُك ول مركلا ّنإف ؛ ماثللا ةلأسم اهس الو ةلأسملا ىلإ هبحاص
 مف يف

 . مثللا ليخبلا ةلأسم نم هيلع فخأ ناك .هعلتبيف ًاَّمس هنم جرخُيو نيّنت

 لاؤسلا

 نأ نم هيلع نوهأ هرهظ ىلع اهب بطتحيف هلم عدحأ ذخأي نأل هب هِي يبنلا لاق

 . (هعنم وأ هاطعأ . هلأسيف هلضف نم هللا هاطعأ ًالجر يقأي

اب نيعبس هيلع هللا حتف «لاؤسلا نم ًاباب هسفن ىلع حتف نم : اولاقو
 . رقفلا نم ًاب

 إل لاوس لك ١ يتم نك لاف

 . هللا رغأ ًادحأ لأست مويلا اذه لثم يف ! كليو :لاقو

 الو «ةزانج نودهشي الو ءًاضيرم نودوعي ال نيكاسملا :سابع نب هللا دبع لاقو

 .هلضف نم هللا نولأسي مهدجاسمو مهدايعأ يف سانلا عمتجا اذإو ؛ةعمج نورضحي

 هتلأسم يف فحلأ نمو «نامرحلا ق قحتسا هقح قوف لأس نم :رذنملا نب نابعتلا لاقو

 ريخو ,ةجاحلا قفاو ام ءاخسلا ريخو ٌمْوَش ٌقرخلاو ْنَْمُي قفرلاو . لطملا قحتس

 . ةردقلا عم وفعلا

 هنم لوئسملا اهاضق نإف «قرلا ىلع هسفن ضرع دقف ةجاح لأس نم : :حيرش لاقو

بلا ٌلذب اذه «ًاليلذ امههالك عجر اهنع هدر نإو اه هدبعتسأ
 . درلا لذب كاذو «لخ
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 .همالك يف يذبي يذلا راثرثلا :راذهملا )١(

 انا



 : بيبح لاقو

)0(* .- 
 ضرج هفّلخ نم قّرش هنود نم ضرتعم قلحلا يف ىجش لاؤسلا لذ ١

 ضع هتيتفأ نإ يهجو ءام نم تلخَب نإو تْداج نإ كفك ام ام

 ةفوكلا دجسمب لئاس لأس :لاق ديز وبأ ينربخأ :ناّسغ وبأ لاق :لاق ينشخلا

 ال يذلا تنأ ,مّلَعُت ال ملاع يتجاحب كنإ مهللا :لاقف ًائيش َطْعُي مف رهظلا تقو

 «ًاليمج ًاربص كلأسأ ؛لئاق كَحدم غلبي الو , "'لئاس كيفحُي الو «لئان كزوْعُي

 :لاقف . هنوطعي هيلإ اوردابتف . ىضرتو بحت اهف ةوقو ,ىدهلاب ًارصبو «.ًابيرق ًاجرفو
 0 : : جا تع و كر لإ (©9  سككتع يد

 :لوقي وهو جرخ مث . هللا ىلإ يتجاح تعفر دقو ائيش ةليللا ”مكتازر ال هللاو

 هلاؤسب ههجو َلذاب لان ام
 هتنزو لاؤسلا عم ٌَلاَوَثلا اذإو
 1 : ديلولا نب ؛ ملسم لاقو

 ُهدحو هللا لئاس يفإ َسانلا لس

 صربألا نب ديبع لاقو

 هومرحي سانلا لأس نَّم
 : مزاح يبأ نبا لاقو

 ٍنيتليلو رو يلق

 ٍموقل ةنم نم نوه

 لايع اذ تنك نإو يفإ
 تراص نيح هللا دّمحأل

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 )١( دهجب قيرلا عالتبا :ضرجلا .

 لاؤسب ىنغلا لات ولو ًاضوع
 (9لاوَت لك لاشو ٌلاؤسلا حجر

 الق نعو نالف نع يضرع ْنئاصو

 ا" نييلاب ٍنيبوث سبلو

 ينيع نوفج اهنم ضغأ
 نيد ٌريثك لام ليلق

 ىبيبو هنئيب يجئاوح

 .هدهجاو هيلع فاحلالا يف هب حرب اذإ ,ًانالف نالف ىفحأ :لاقي :كيفحي (؟)

 .فخ :لاش (:) .باصملا : ءزرلا (")

 . ءافتخالاو ءضرألاب قوصللا : يطللا (0)
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 لاؤسلاب فلتاف رقفلا بابل  ٌديتع ٌحاتفم سانلا لاس

 زع هللا رشحي :لاق هنأ هلع يبنلا نع رمع نب هللا دبع نع عارطلا بعشأ يورو

 .لاؤسلا ةرثك اهءايح بهذأ دق مههوجو ةيراع ًاموق ةمايقلا موي لجو

 لئاسلا نم لئاسلا لاؤس

 انأو رعاش تنأ :قمقمشلا وبأ هل لاقف . ةصفح يبأ نب ناورم قمقُمشلا وبأ حدم

 . لاؤسلا انلك انتياغو «رعاش

 . نيوصَع يذ نم لأسأ هنإ :لاقف «لاؤسلاب ًالجر يبارعأ ركذو

 لئاس نم ىنغلا وجري لئاس نم ةيخل قمخحأ نمحرلا قلخي مل

 ةّمرلا وذ لع لخدف رفس نم تمدق :لاق يوحنلا رمع نب ىسيع نع يعمصألا

 بيسلا

 . ""!ةينملا ماطخ ُبيشلا : مصاع نب سيق لاق
 . توملا ٌريذن بيشلا :هريغ لاقو

 .ربكلا ٌناونع بيشلا : يريمنلا لاقو

 .رشبلا توَمِل ٌةّلع رعّشلا تومو ءرَعّشلا توم ُبيشلا :ناهلس نب رمتعملا لاقو

 رش ايو لودبم َريخ ايف ,ءادوسلا ركنأ ترصف ةاضيبلا ركنأ تنك :يبارعأ لاقو

 . لد
 ٌدوُه يننبّيش :لاق !هللا لوسر اي ُبيشلا كيلع لجَع : هلي يبنلل ليقو

 ش . اهثاوخأو

 .فنألا مدقم : ماطخلا )0(



 ينتبيش لاق !نينمؤلا ريمأ اي بيشلا كيلع لجع ؛ناورم نب كلم دبعل ليقو
 ْ . نحلل عقوتو ربانملا ءاقترا

 رضعأ انأو لجعي ال فيكو ؛ :لاقف . بيشلا كيلع لجع :ءارعشلا نم لجرل ليقو

 . هباقع نمؤي الو ,هباوث ىجري ال لمع يف يبلق

 : يئاطلا بيبح لاقو

 27 مبهم سفنلا ىلإ اهنم ىدّرلا قيرط ةَّطخ ّيدوفب ًاَطَتْخُم ُبيشلا ادغ
 0 ديدجلاو ىلقُي فْلإلا وذو 2ىّوتجُي ٌرشاعملاو ىفجُي ُرْوُرلا وه
 ”مفسأ ٌدوسأ بلقلا يف هّلكلو ٌمصان ضيبأ نّيعلا يف رظنم هل

 : قارولا دوم لاقو

 لمألا تاوف دعُبو لجألا برقل تليكب

 لحر بابش بقعب ارط بلش دفاوو

 لري مل نأك بيشو نكي ملْنأك بابش

 لجألا يشب ةةجو اققتبلا ٌريشب كاوط

 :ًاضيأ لاقو

 نِيتتيملا ىدحإ بيّشلاف نلعب ًارثأ نّبلطت ال
 نْيز لك نسا احعو نيش لك حباقم ىَدبأ
 ْنِيِب بارُغ كنم َنيأر ت .ايناغلا تيأر اذإف

 نيَديلل ًاعوط ّنُّكو كل يف نئفان امرَلو
 (0 ” ةفراعلا لهس تنأو ب ابّشلا كّصّمع ٌمايأ

 اهل

 .حضاوو نيب :عيهمو سأرلا رعش نم نذألا يذاحي ام :نيدوفلا )١(

 .هركلا :ىلقلاو ,ّبحلا ةقرح يأ :ىوجلا نم :ىوتجيو ءرئازلا :روزلا (؟)
 . داوسلا ديدشلا : عفسألا م(

 .نيدخلا :نيضراعلا (:)
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 اهرئاز تئج اَن

 اه تلقف يسأر يف ٌبّيشلا اهعارو

 يينراعب حال ٌبّيشلا يناوغلا نيأر
 يب نعِمس وأ ينترصبأ اذإ ْنّكو

 : يولعلا لاقو

 .همزلا : ءايحلا نقاف 1(

 .اهؤيؤي :اهناسنإو .نيعلا :ةفورطملا (؟)

 . نويعلا : رجاحملاو .ذفانملاو تاحتفلا : ىوكلا ع(

 و

 نيتمارع نيب ترصو بس

 نيجللاك رشانملا ءاض

 نسيب نيب ًارمأ نّكف َنُمَل
 نلئدو ةعناصم ىلع د د

 نيجاحلا َرْطَق زاحف ب

 نيييطألا كنم نذخأو

 7 , نيدقرفلا دانف وأ كس

 نيشو هوركم للكب ب

 نلعب ًادبأ رظان كب

 يلتقم نم اهّبح نّكمت اَن
 ,لصحتما بناجُم ةودنم تنص

 0 َّق
 رغ اهئاسنإ ٍةفورطمب ينع

 قرولا ة ةّرضْحلا دعب ٌرفصي كاذك

 رضاونلا دودخلاب ىّنع َنضَرعأف

 ا"رجاحلاب يّوُكلا َنّقرف َنْوَند
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 راون يبسأر بيشب ينترّبع
 حلا نم رارفلا يف راعلا امغإ

 :بيشلا يف انلوق نمو

 يراذع ىلع بيشلا حضو ادب
 اذه ضايبباذ داوس تيرش

 ًاديدج ًابوث ىهّتلا يسبلأو
 طرشب ًاعَيب ىوم ا تعب امو

 :هيف انلوق نمو

 مه تلقف ىلو دق كّبابش اولاق
 ةبتاعم ىدبأ نإو تيوه َْم لص

 ُهمِئالَث ال ندخ لئابح عطقاو ١
 : هيف انلوق نمو

 هريغف يسأر ىلع ٌبيشملا راج

 هقرافم يف ليل ْنُج (ّنأك

 يلايللا هدفت ءرم لا داو 7

 وو

 ٍضايب ىلإ ٌدوعي ُهُدوِسأف

 : ًاضيأ انلوق نمو

 اهيناغم تّوْقأ دق كول ٌلالطأ

 اهّدهاوش تماق دق قرافملا يذه

 ٌةنوُنعُم اهيف ٌةجتفُس ُبِيَشلا

0 

 راع بيشلا يف سيل معلا ةنب اي

 رارفلا َنْيأ نْيأ ليق اذإ فل

 راهن الب نوكي ليل لهو

 رايخلاب هيف تّيشتسآ الو

 نييديدجلا رك ىلع ٍديدج نم له
 نيفلإ نيب لصو شّيعلا ْبيطأف
 نينثآ ىلع اينّدلا تقاض اهمرف

 اوراج دق ماكحلا اندنع ىأر امل
 )١( م

 ٌرافسإ حبّصلا ضايب نم ُهقاتعاف

 دافت ىلإ ٌريصت تناك نإو

 داوس ىلإ ٌدوعي ةهضيبأو

 ""اهيفاثأ الإ اهدهع نم َقّْبي مل
 اهيّكزُت اينّدلا»و كئانف ىلع
 ا" اهيَحَسُي نأ آلإ توّملل قبي مل

 .هقاع : هقاتعا 01(

 .رودقلل دقاوملا : يناثألاو .ترفقأو تلخ :ترقأ 0(

 .اهيطغي اهيّجسيو .رخآ دلب يف ليمع نم لاملا اهب درتست ةقيثو ءاقل لاملا ءطعإ :ةجتفسلا (م)
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 : ًاضيأ انلوق نمو
 روغت ام ٍقرافملا ف موجن

 مالظ هتمل داوس َنأك

 قدص ديو رتقلاَنِإ الأ

 انيلإ هّلسرأ توملا ٌريذن

 ًارمع لعل سوفثلل انلقو
 تناخو اهّدعاوم تبّذك ىتم

 يقوش تِبمُي وّلّملا داك دقل

 ينقري مل لب قرأ مل ينأك
 ٍرْظ لظ يف ىنملا َقلأ مو
 :رخآلو

 ابملا صنت بيشلاو

 . بابشلاو ةحصلا ايندلا : سابع نبا لاقو

 : مهضعبلو

 تعلط دق ءاضيب ىرأ موي لك يف

 يرظن نع ضارقملاب كتصصق نئل

 :زتعملا نبالو

 :ًاضيأ لاقو

 تربغ دقو لهج نم نيديرت اذام

 رودي كلف اهب يرحي الو

 رون هيلع بيشملا نِم راغأ

 ا" يتقلا انرجزي ناك ول انل

 ٌريصق هلوطأو انب لوطي

 ٌرورْغ اهّرخآو اهلَرأف

 ٌرودُب وأ ةلكألا يف سومُش
3 

 7بابشلا يف ةنابللا ضقاف

 يركف الو يمه نع كتصصق امل

 هيلع ياكب اف بابشلا ىضمو

 ا" اطخو دق بيشلا اذهو يبابش ٌرئس

 .عوردلا قلح ريماسم سوؤر : ريتقلا 00

 . ةجاحلا : ةنايللا (؟)

 .دوسألا سارلا رعش طلاخو نابو رهظ : بيشلا طخو « تضم :تريغ (ع)ز
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 اطقتلم ءادوسلل بيشلا حبصيف ًاطقتلم ءاضيبلا ةرعشلا عقرأ

 اطشملا»و ضارقملا لمعأ الاطف هكرتأف يىنييعُي كش ال فوسو

 ةحصلاو بابشلا

 هب تغلب امو بابشلا ىلع تكب ام ًائيش ُبرعلا تكب ام :ءالعلا نب ورمع وبأ لاق
 . هّقحتسي ام

 : بابشلا ىلع ءاكبلاو يئارملا رعشلا طامنأ نسحأ : ىعمصألا لقو

 تامو «برطأ ايف بابشلا بهذ :لاق ؟رعشلا لوقت ال كلام :ةزع رّيثكل لبقو
 . بغرأ امف زيزعلا دبع

 . ةحصلا بابشلاو « ةيفاعلا ايندلا : سابع نب هللا دبع لاقو
 : قارولا دوم لاقو

 هيدي يف يذلا ضعبب باصُي ىتقفلا نأب ًابيجع سيلأ
 ""هيلإ ذِفُم رتفُم نيبو عَجوُم هل كاب نيب نمف
 هيلع قلخ هيزعُي سيلف بابشلا خرش بيشلا هبلسيو

 :مزاح يبأ نبا لاقو

 لصتم حورلا دقفب بابشلا ٌدقف لمهني عمدلا لخف بابشلا ىَّلو

 لدب دحاو مويب بابشلا نم اهعمجأب ايندلا اف َنَبَدكت ال
 :ريرج لاقو

 عجري وأ ىرَتشُي كلذ ناك ول هُمايأ ةديمح بابشلا ىَلو

 ْ : يناوغلا عيرص لاقو
 اليلق ماقملاب فعسأ ناك ول  هنامزو ابّصلا ماّيأل ًاهاو

 اليبس عوجرلا ىلإ عيطتسي له هّمايأ تضم دق ٍرهد شيع لّس

 .عرسملا :دغملا )١(

 ناكل



 :ءيناه نب نسحلا لاقو

 0 5 . 7 2 . ٠
00( 

 ارمإ انيصلا نم يقوفو لسمهجلا ةعاط يف كاذ ذإ يئاراو

 ٍليذ لضف يِطيَرل شيع برت
 ديدج بابشلا نم عانقب

 يراذع بيشملا سّبلي نأ لبق

 هرصعو بالا مايأ هّلل

 هراهبتو هليل رصقأ ناك ام

 :بابشلا يف انلوق نمو

 هلظ نكست تنكو بابشلا ىَلو

 هنأ ول ابّصلا نع بيشملا ىهّنو

 : هيف انلوق نمو

 هّمايأ تضم دق كبابش اولاق

 ابصلا ناك ةمعن هيأ كل

 ههجو نع هعانق بيشملا ٌرسَح

 ةماغ لظ شيعلا كاذ َنأكف

 : هيف انلوق نمو

 ىوهلاو ةبابصلا تنهار تئش ولو

 ابصللو «بايشلا بوث نم تبلسأو

 :رخآ لاقو

 )0 ها جه مه سيم

 َءاعرَف ًةِاَوُ يسأرلو

 ءاسنلا باضخلاب ةمّقرت مل

 او سلا يتابع لبتو

 راعتف هدذيدج راعتسي ال
 و

.0 

0 

 راصق رورسلا مايأ كلذكو

 نقلي نّم ىلإ هتجحب يِلِدُي

 يمايأ تضم دقو تلق شيعلاب

 ماود لوطي تلصُو اهنأ ول
 ا"'مالَم لوط دعب لذاوعلا احصو
 مانَم فيط وهللا كاذ َنأكو

 نيتئم نم تاذللا يف تيرجأو

18 0 
 نيفرللا ملعُم ءادر يلع

 .ةءالملا :ةطيرلا (؟)

 .مقرمو نّيزم :ملعم (1)
 .رمألا نم :ءارمإ )١(

 .فشك :رسح 4ف]

 نضر



 0)َنونُج ناك َصاعُي مل ام ةوسألا رعشلاو بابشلا خرش نإ
 :رخآ لاقو

 اه تلقف ًانونجم كتدهع تلاق
 :بابشلا يف انلوق نمو

 ينَعّدوف ابصلا فلإ تنك
 ةليسإ لقتك يوه َمابأ
 :بابشلا يف انلوق نمو

 لإ كنم ثداوحلا ىقبأ امو
 ىبلق نازحألا فّرع كقارف

 ىلَوَت دق شيع معنل ايف |
 عْيَرب عَّبْزأ ل كنم ينأك
 اًيْرُشلا لبو ىَرَّتلا كاذ ىقَس

 اخ هيف ليلغ نم يل مكف
 اَيَغ دشُرلا هيف ناك ٌنامز

 8 2 7 ع
 لوبق نمدلدب يلبقي

 ٌرَبكلا هؤرب نونج بابشلا نإ

 فرصنُم ريغ ناب نم عادو
 0: 1 1 ةورك يبابش ذإو

 ظ داوسلا نم ضايبلا تلّدُبو
 ظ (9 يدآّدلا رمقلا نم تقبأ امك
 داقرلاو ينفج نيب قّرفو

 دافتسُم نزح ليلغل ايو

 دارم ىلحأ هب دترأ مو

 (© يداوغلا بّوص هتّبَن ىداغو
 يداب هيف ليوع نم يل مو
 داشرلا نم هيف ٌّيَغلا ناكو

 داعس نم لّصوب يندعسيو
 يدايق هيطعأف يّبنَجَيو

 باضخلا

 . « داوسلاوبنجو . بيشلا اذهاورّيغ «: منع ىبنلا لاق

 . *'متكلاو ءانحلاب بضخي ركب وبأ ناكو

 .عرت مل :فنأ ةضورو هب كاتسي رجش وهو .لحسإلا ةدحاو :ةلحسإلا (؟)
 .قاحملا لبق رهشلا رخآ نم لايل ثالث :يدآرتلا (؟)
 .ةادغلا رطم يه وأ ةودغ أشنت ةباحسلا يهو ةيداغ عمج :يداوغلا ()

 .هنول ىقبيف رعشلا هب بضخيو ءانحلاب طلخي تبن :متكلا (6)



 :تلاقف . يتيحلو يسأر يبضخأ يموق :هتيراجل ةجراخ نب ءامسأ نب كلام لاقو

 ا . ءامسأ نب كلام لاقف . كعقرأ امم تييع دق «ىنعد

 امّلَخ ْدْعَي مل ًاديدج تيأر لهو ُهَتدج تيلْبأ ًاَقَّلَخ ىنتْرّيع

 ابأ اي تحبصأ دقل :لاقف ؛بضَخ دقو ةيواعم ىلع يلؤدلا دوسألا وبأ لخدو

 : لوقي دوسألا وبأ أشنأف . (!ةميمت تقّلع ولف ؛ ًاليج دوسألا

 قلّطنمو تآ نم نيديدجلا رم هتجهب تقراف يذلا بابشلا ينفأ

 قّدَحلا ٌةعْذل هيلع فاخُي ًائيش اهفالتخا لوط نم يل ايقبُي

 هتدجوف هتيتأف ءةحاصف برعلا ضعب نع ينغلب :لاق يعمصألا نع ركذو
 عاقسالاو كب سائئتسالا :تلق ؟ّيلإ كدصقأ يذلا ام .يخأ نب اي :لاقف ء.بضخي

 تامّدقم نم باضخلاو ,بضخأ انأو ينتدصق ءيخأ نب اي :لاق .كئيدح نم

 تيرقو .هفيسلا تيورو «ءشويجلا تدقو .«شوحولا تعّرف املاطلو ,فعضلا

 تيداعو «حالملا تسلاجو .حارلا تبرشو ءراعلا تيبأو ءراجلا تيمحو ,«فيضلا

 دعب نم اكرت رصبلا فعضو ربكلا يخأ نب اي مويلاو ؛موصخلا تولعو . مورقلا

 :لوقي أشنأو . ردكلا وفّصلا

 ٍقرخ ىلع ًاّيوطم بوثلا ةئيهك هب ٌّرَسُت اهك هللعُت بيش
 قرو الو ءام الب ًادوع ترصف هب داؤفلا حاتري نصغلاك تنكف

 ('قنّرلاو وفصلا نيب هنم هلهأو ريغ وذ رهدلا نإ رهدلا ىلع ًاربص

 اهرجح يف ةيراج هدنعو ًاقيفُم هدجوف ؛هدوعي رفعج نبا ىلع ةيواعم لخدو

 ًانسح هديزتف رعشلا قيقر اهيؤرأ ةيراج هذه :لاقف ؟رفعج نب اي اذه ام :لاقف ؛دوع

 . بضخ دق ةيواعم ناكو !تنغو اهدوع تكرحف . لقتلف :لاق . اهتمغن نسحب

 .نيعلا نم ةذوعلا :ةميمتلا )١(

 .ردكلا :قنّرلاو ,تابلقت وذ :ريغوذ (؟)

 نوت



 ("' همحلاك شيرلاتامداق نم ضيبآ ا تلعج يتلل رش كدنع سيلأ

 مدقلاو رهدلا فرصو نامزلا بير ُهَقَلْخَأ ناك دق ام كنم تدّدجو

 ؟نينمؤملا ريمأ اي كلجر تكّرح مل :رفعج نبا هل لاقف ؛هلجر ةيواعم كّرحف

 :باضخلا يف قارولا دوم لاقو

 باضخب هرقآف كفيض ُبّيشلاو فّرعُيو ىَرقُي نأ فيضلل
 باّذك دهاشب ٌبيشملا ىقاو اّيرلو دهاش بّدكأب ىقاو

 باهّذ لك هيف بهذي َبيشلو هّلخف بيشملا تقو اند اذإف

2 
 و يب

 :رخآ لاقو

 ريتقلا نم ّيّضراع ْعْفَرَأ يتأر دقو :لوقت ةلئاقو

 ")روح نهّبئارت ضيب ىلإ ىَندث نأ كّلع رطخلا كيلع
 ريذنلا ةجو ًادّوسم ُتسلو يرمع ٌريذن ُبيشملا اه تلقف

 :هريغ لاقو

 باذعب لكوم ٌباذَعَت 2 باضخب هّحالص ًائيش نإ

 ا"”باعكلا سفن ٌرِئمْشَت نأ»و ضسيبلا ىوه الول بابشلا قح
 0 بابشلا ءاضقناب ُتنذآو رخل رَضَو نم نيتخلا تأ

900 

 :هريغ لاقو

 يبابشل يندِسُي نأكل  يباضخ َداَوَس يل ُنّسحُت ترَكَب

 .ةتمكلاو ةمهدلا نيب نول يهو .ءةمح عمج :ممحلاو حناجلا ةمدقم شير :شيرلا تامداق (1)

 . دهاوتلا : باعكلا (+) .رودصلا : بئارتلاو . بضتخي تابن :رطخلا )١(
 .هب بضتخي تابن :رطخلاو رثألاو خسولاو ةراذقلا :رضولا (:)

 .ًاركاب تءاج :تركب (0)

 ل6



 .هعلخ :بابشلا ىضفنأ )١(

 ىلبلا هقلخأ هجولا مد اذاو

 هَداوس كيلع يِدجُي ىرت اذام
 بفاصاول باضخلاو يدنع ٌبيشلا ام

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ابانأ ّمأ ةياوقلا يف َمّمّصْأ

 هيلع ىكب باضخلا لّصن اذإ

 تّنَظ ءاضيب ةماح َنأك

 يبايث تحت كيضرُي ام فالخو
 باحتسب تلّلج سمشك آلإ

 باهّذل هب ترتسم ام ءيصيف

 () ابابّشلا ىضنأ دق سأرلا ُبْيشو

 ")اباضنخلا لصو املك ُكحضيو

 ابارُغ هقرافَم يف لتاقث

 بيشلا ةليضف

 ص
 . «ةمايقلا موي ًارون هل ناك مالسإلا يف َةبّيش باشنم »: ملم ىبنلا لاق -

 . «نمؤملا رونوه »: لاقو بّيشلا فتن نع هيَ هللا لوسر ىهن : ةبيش يبأ نبا لاقو

 لاق ؟ اذه ام «ُبر اي :لاقف «نمحرلا ليلخ يهاربإ بيشلا ىأر نم لوأ : اولاقو

 . ًاراقو ىندز بر :لاق .ٌراقولا اذه :

 :ساّون وبأ لاقو

 هلهأل ٌراقولا بيشلا يف نولوقي

 :هريغ لاقو

 بعلم نيثالثلا دعب له نولوقي

 الك ناك نإ ِبّيَشلا ٌردق َّلَج دقل

 :نومأملاو فلد وبأ

 راقو ريغ هللا دمحجب يبيشو

 بعلم نيثالثلا لبق لهو تلقف
 هممهمس 5

 بكرم وهللا نم ىَرعَي ةبيش تدب

 «فلد وبأ باضخلا كرت دقو «[هل ] ةيراج هدنعو ,نومأملا ىلع فّلُد.وبأ لخد

 نململا

 .دسفو هنول رّيغت :باضخلا لصن (؟١)



 !كيلع ال نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ءفلد ابأ تّبش

 . هسأر عفر م «ةعاس قرطأف . فلد ابأ اهبجأ :ن

 ث :هل هل تلاقف «ةيراجل نومأملا زمغف

 : لاقف
0 

 ةمركمو َنيْز ارا مه لاجرلا ُبْيَش

 برأ ادب بيش نإو َّنُكل انيف

 وعمه م

 يئتكاف لول نك 0
 بَرَأ نم بّيَشلا دعب ّنكيف سيلو

 : قارولا دوم لاقو

 يبيشب يبئئاّعلل تلقف

 :ةوخإلا ماعم ,ينرادنكسإلا هللا دبع وبأ يندشنأ

 يباثثتكا لوط يف داز اممو

 ءاربلاب دهشتت  اهنع توفعف ًةبيش امأو

 يب اتملأ نيتبيش عئالط

 يباصتلا بح نم ضارقملا ىلإ

 !باضخلا نم

 :رذانم نب دوم لاقو

 دوهعم نم َبابَشلا ُهلإلا اسّيح الو بابتلا ىلع مالس ال

 هيث لك نم ديدجلا تسبل دق
 ديشرب هل اعد نم امم ب يهعلا ىلإ و عدي لازي ام ٌبحاص
 ا"ديفتسلل ٌدافملا معنو بسس ٌعِزاولاو ُبيتنملا منو

 ديدج َّرش بابشلا تذجّوف

 نسلا ةربك

 يندّيقَت تحبصأ :لاقف ؟تحبصأ فيك : نسلا ةربك هتذخأ دق يبارعأل ليق

 .رضح :ملأو .رواجتي مل :دعي مل )١(

 .هدشر ىلإ دوعيو بوتي ناسنإلا لعجي يذلا :بينملا (؟)

 ضني



  8سس )١(
 هرعص تمقأ نأ دعب يرَعَص رهدلا ماقأ دق ؛ةرعبلاب رْثَعَأو ةرعشلا

 ايو لودبم ريخ ايف ءءادوسلا ركنأ ترصف «ءاضيبلا ركنأ تنك دقل :رخآ لاقو

 . لّدب رش

 :رغوتسملاو ةيواعم

 :لاقف ؛ةنس ةئاثلث نبا وهو نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع ةعيبر نب رغوتسملا لخدو
 نأ بحأ تنك ام ينم نال دق نيئمؤملا ريمأ اي يندجأ :لاقف ؟رغوتسم اي كدحت فيك

 دوسي نأ بحأ تنك ام ينم ضيباو «نيلي نأ بحأ تنك ام ينم دتشاو .دتشي

 :لوقي أشنأ مم ءضيبي نأ بحأ تنك ام ينم دوساو

 ٌرحّسلاب لاعُسو ءاشعلا مون ٌرَّبكلا تايآب كْبتأ ينْلَس

 ٌرضح ُداَرلا اذإ مُمّطلا ةلقو ٌركتتعآأ ليللا اذإ مولا ٌةَّلقو
 ا9هظلا لبق يف ءانسحلا ككرتو ٌرظنلا ٌجيِمَحَتِو فّرطلا ٌةعرسو

 ٌرجّشلا ىْبَي امك نْولّبَي سانلاو
 : يبارعأ لاقو

 ”يتيشم يف نكي مل ًاناجَّدَّمو يتبكرب ًاعجو كيلإ وكشأ
 (© تقلا فْلَخ لأرلا ناجدهك

 :رخآ لاقو

 .٠ ٌعذخألاو اسنلاو ناتبكرلا عبرأ تايثر ريبكللو

 :ريرج لاقو

 .ًاربكت دخلا ةلامإ :رعصلا )١(

 , هلوأ :رهطلا لبقو رظنلا نم اهنيكمتل نيعلا ريغصت : جيمحتلا ((

 .ةدؤت يف ئثم :ناجدحلا (©)

 . ماعنلا ىثنأ :تقيهلاو « ماعنلا دلو :لأرلا (؛)

 بعكلا ىلإ كرولا نم قرع : اسنلاو « لصافملا يف ضرعي ءاد :ليقو فعض يهو  ةيثر عم : تايثرلا 6(

 .ايفخ دق قنعلا يبناج يف نيقرع دحأ :عدخألاو

 نحلل



 بيبط نييتبكرلا ءادل سيلو ىلبلا نم تافجارل ُماظعلا حت

 ا يف يب يبارعأ لاقو

 دالبلا يف ملئاعلا مدقأو دالوألا نم 4 ركب اي

 الوداع ثيدحب انيثدحف داتا ىلإ ٌدودمم كّرُْع

 داوطألاب ٌلْيسلا ءاج فيكو داتوألا يذ نّوعرف ادتّبُمو

 :رخآ لاقو

 ءاقفلاو ةَّرَّسملا بَهَذ دقف ًاماع نيعبس ىتفلا شاع اذإ

 نيعست رمعو فرخ ىتح اهداسو نافطغ داق ؛نامهُد نب رصن نافطغ يف ناك

 برعلا يف فرعي الف ؛ًاباش داعو هسارضأ تتبنو هرعش دوسا ىتح .ةنس ةئامو

 . هلثم ةبوجعأ

 :نيرمعملا نم لجر يف رْذانم نب دم لاقو
 دبألا هرْمُع لوط نم جّض دق ْلجر ملم نب َداعُم نإ
 ُهدُج هرْمُع ُباوأو رمصدلا لهتكاو نامزلا أر باش دق

 "دبل ايقايحلا َلْيَذ بحت ميو شيعت م َناقتلرَّست اي
 دتولا كتأك اهيف تنأو تبرخ مدآ راد تحبصأ دق

 ٌدَمرلاو عادُّصلا نوكي فيك َتلَجَح اذإ اهتابرغ َلَأْسَت

 :يبعسلاو كلملا دبع

 ريمأ لاب ام :لاقف ايهم ابك دق هدجوف «ناورم نب كلملا دبع ىلع يبعشلا لخدو

 1 :ريهز لوق تركذ ؛ يبعش اي: :لاق ؟ نينمؤملا

 سم
 مم سا

 يماجل راذع ينع اهب تعلخ ءلخ ةّجح نيعبس تزواج دقو ينأك

 مارب سيلو ىَمرُي نم فيكف ىرأ ال ثيح نم رهدلا تانب ينتمر

 .نارقل روسن رخأ :دبل (8) >> .ةمايقلا :يدانتلا )١(

 ضلع



 اهتيأر لثتب ىَم أ يننأ ولف

 اصلا ىلعو ٌةرات نيتحارلا ىلع
 ماهس ريغب ىَمرأ يننكلو

 يمايق ْنهدعَب ًاثالث هوثأ

 دقو «ةعيبر نب ديبل لاق امك نكلو «نينمؤملا ريمأ اي كلذك سيل :بعشلا هل لاق
 : ةنس .نيعبس غلب

 ةّجح نيعبس تزواج دقو ينأك

 :لاق ةنس نيعبسو ًاعبس غلب |ملف
 َ هجم ر ملا لإ آ 006-5 تتاب

 ًالَمْأ يفغثُبت ًاثالث يدازت نإف

 :لاق ةنس ةئام غلب |ملف

 اهلوطو ةايحلا نم تّمِكس دقلو

 :لاق ًارشعو ةنس ةئام غلب |ملف

 لججر اهشاع دق ةئام يف سيلأ

 ايئادر يَبكنم نع اهب تعلَخ

 انيعبس دعب ًاعبس كتلمح دقو

 اييناثلل ءافو ثالثلا يفو

 ديبل فيك قلخلا اذه لاؤسو

 رُمع اهدعب رشع لّماكت يفو

 :لاق ةافولا هترضح دقو ةئامو نيثالث غلب |ملف

 امهوبأ شيعي نأ ياتنبا ىنمت

 هنارلعت يذلاب الوقف اموقف
 ةقيدص ال يذلا 3 وه الوقو
 [كيلع مالسلا مس , لوحلا ىلإ

 رضمم وأ ةعيبر نم آلإ انأ لهو

 رعش اقلحت الو ًاهجو اشمخت الو

 رَدَْغ الو ليلخلا ناخ الو عاضأ

 رذتعا دقف ًالماك ًالوح كْبَي نمو

 . اهشيعي نأ ًاعمط كلملا دبع هجو يف رورسلا تيأر دقلف : ىبعشلا لاق

 : ًاضيأ ديبل لاقو

 ينم تخارت نإ يئارو سيلأ
 وس

 تصم يينلا نورقلا رابخأ ربخأ

 عباصألا اهيلع ىتْحَت اصَعلا موز

 عكار تمق املك ينأك بدأ



 "'ةطاق لصتلاو نيقلا دهع ُمُداقَت هَنْفَج قلخأ فّيسلا لثم تحبصأف

 . ةلع ريغ نم ىكتشا نيعبسلا غلب نم :روبزلا يف بوتكم :لاقيو
 . يضاملا ماعلا يف كتطعأ ام ماعلا كسفن لأست ال : يطبنلا ناسح نب دم لاقو

 .هدجأ امك مويلا هدجأف باش انأو هذلتسأ تنك ءيش ّرم ام :نسأ امل ةيواعم لاقو

 . نسحلا ثيدحلاو نبّللا الإ

 هتءاس هوئب هرس نم :لاقف ءًاركذ رشع ةثالث هل َدلَو ىتح رمع نب رارض شاع

 : نئف يبأ نبا لاقو
 رصبلاو ٌممسلا هاتّقث هتاخو ٌُهَنّدَج ٌمايألا تقلخأ شاع نَم
 رّبكلا هْوَُرُب نوئنج َبابشلا ّنإ املا لقف ًانونجي َكَتْدِهَع تلاق

 نَم ينكرديو  يمامأ نم ينقبسي :لاق ؟كنم يقب ام :خيشل ليق :ةديبع وبأ لاق
 9ع

 اذإو ءالخلا يف رّهسأو ءالملا يف سعنأو .ثيدحلا ىسنأو .ميدقلا ٌركْذأو ءىفلخ .٠

 . ىنع تدعابت تدعق اذإو «ىنم ضرألا تّبّرق تمق

 : يلالها روث نب ديمُح لاقو

 التو ٌمصت نأ ٌءاد كّبسحو ةّحص دعب ىنبار دق يرصب ىرأ

 :رخآ لاقو

 ا''ءاسمإلاو ٌحابصإلا اهتالأف  زماغل ُْنيِلَت ال يتانق تناك

 ٌءاد ةمالسلا اذاف ىنَحصُيل

 : ىماطقلل ىوريو ,ةيهاتعلا وبأ لاقو

 هّمامت ّيرمآ صّقن يف عرْمأ

 . صخش الإ ماق الو .صقن الإ يش داز ام :ءاكحلا تلاقو

 .دادحلا : نيقلا (01١0

 .هتوقو هسفن اهب ينعي :ةانقلا (؟)

 اند



 :نيثدحملا ضعب لاقو

 يناوط نامزلا نأ ئرت تسلأ

 غدي ملف ًاوضعف ًاوضع ينّيحَت
 ىَلبلا اهّلُخ خدي امسألا تناك ولو

 ةّجح نيعبسل لبأ ال يل امو

 هتود ليت ةيش يل نع اذإ

 :لازغلا لاقو

 دَمُأ ىلع ًادومم هللو تحبصأ

 ٍفلخ يف هللا دمحب تيقب ىتح
 هُقرافأ نَم ًاموي قرافأ امو

 :رخآ لاقو

 همحَل دَّدحت دق خيشل نَّماي

 فَّوَفَم قحّسو ةكلاح ةادوس
 ىنادقف ُهَوطخ يلايللا ّرّصق

 هنونف فالتخا ىلع نامزلا بحّص
 هّلك كلذ دعب يتأي توملاو

 :هربك حدم يف يروثلا نايفس لاقو

 ربك يشم ناك نإو يتإ
 ينقرافت نأ لبق نم فرعأ

 , اسبو هّلك ٍلقع لّدبو

 7 فاسلو ٌةدحو ًاحيحص يمسآ ىوس

 ينامز دادتمأل يمسأ يلب ًاذإ
 5 هاو

 ناتنس اهنود نم تنتأا عبسو

 دتقمم ريغ ريصق ةايحلا نم
 يدحو ةشحو نم مهنيب ينأك

 دهعلا ٌرخآ يقارف تْبسَح آلإ

 ""اناولأ مئاع ثالث ىنفأ
 اناجه كاذ دعب انول ّدَجأو

 ىناحتف ِهِبْلَص ماق َنِينَحو
 انايلو ةَذش هنم هارأف

 قدا

 اناوِس كاذب ينعي ا(نأكو

 يربك نم نيرت دقام ىلع
 رتولا يف مهسلاو يمهس عقوم

 هيف لاصخل هئارظن نم سيل نم بحص نم
 ناكو ًافيرظ ًابيدأ ًارعاش ناكو مع يب سراف ينادغلا ردب نب ةئراح ناك

 .صقنأ :فتحت (؟) .هلحنأ :هاري )١(

 . ىشوملا :فّوفملاو «يلابلا بوثلا :قحسلا (1) .صقنو لزه :ددخت (؟)

 نيف



 نم سيلو لجرلا اذه ٍبَحْصَت كنإ :دايزل ليقف ءًادايز بَحّصَيو بارشلا رقاعُي
 الإ طق ءيش نع هلأسأ ملو هبحصأ ال فيك :لاقف .بارشلا رقاعُي هنإ . كتلكاش

 يفلخ ىثثم الو ,ةّيدانأ نأ ينرطضاف يمامأ ىَشَم الو الع هنم هدنع تدجو
 هيف لاق دايز كله (ملف . هثبكر ىتبكر تّسسمف ىنبكار الو .هيلإ تفتلا نأ ينرطضاف

 ْ ْ :ردب نب ةثراح

 ٌرورغمل ايندلا ِتّرَغ نم َّنإو ةررغم اينذلاو ةريغملا ابأ
 ٌريكنت ريكنتلل كدنع ناكو  ةفرعم فورعملل كدنع ناك دق

 0يخلاو ٌمالسإلا كَدلخل اذإ مدق اذ ٌمالسإلاو خلا َدَّلخ ول

 . يثارملل هاندرفأ يذلا باتكلا يف تعقو دق تايبألا هذه مامتو

 ونبو بسار ونب هيلإ مصتخاف «كَحضُي الو هسلجم يف ّدحأ بادي ال دايز ناكو
 نب «ةثراح هل لاقف .مكحلا يف دايز رّيحتف .ءالؤهو ءالؤه هتبثأ مالغ يف ةوافطلا

 . هيف هب تملكت ريمألا يل نذأ نإ ءرمأ مالغلا اذه يف ريمألا هللا مركأ يدنع :ردب

 نإو ,بسار ينبل وهف بسر نإف «ةلجد يف ىقلُي نأ ىرأ :لاق ؟هيف كدنع امو :لاق
 كلح ام : ةثراحل لاقف جرخ مث «لخدو هيلعن ذخأو دايز مسبتف !ةوافطلا ينبل وهف افط

 «ينتوفت نأ تفخ ريمألا هللا حلصأ ,ينترضح ٌةبيط :لاق ؟يسلجم يف ةباعدلا ىلع

 . اهلثم ىلإ دعت ال :لاق

 :دوسألا وبأو ةثراحو دايز نبا

 هل لاقف .هافجو ردب نب ةثراح حرطأ «هيبأ توم دعب دايز نب هللا ديبع يلو املو

 ؟لقعأ وأ هنم لضفأ كنأ ىعّدتأ ؟كوبأ ىنلزني ناك ىتلا ىنلزنت ال كلام :ةثراح

 ىشخأ ْتَدَح انأو . كلثم ٌةبحص هرضت ال ًاعورب لضفلا يف عرب ناك يبأ َّنِإ :هل لاق
 . جراخ ّرخآو لخاد َلوأ نوكتو بارشلا كرتاف تئش نإف ؛كرانب يقرُحُت نأ

 قدس راتخاف . ُهَكيَلَوُأ ًادلب ريختف :لاق ؟كل هكرتأ فيكف هلل هتكرت ام هللاو :لاق 7 ”

 )١( فرشلاو مركلا :ريخلا .

 ضف



 ضرأ نم

 ةَيالو تيلو دق ردب نب راحأ

 ىتفلل َّنِإ ءىنغلاب ًاهمت هابو
 ٌبّذكُم اّمِإ نانثا ّآلإ ُسانلا امو

 اهنومكحُي الو ًالاوقأ نولوقي
 مهب ثرتكت الو اولاق ام كنع عدف

 :هل ًاقيدص ناكو يلؤدلا دوسألا وبأ هيلإ بتكف . اهايإ هالوف «قارعلا

 قرستو نوخت اهيف ًادَرُج نكف
 07ةطنب ٌةبويحملا ةرملا هب ًاناسل

 قَدصُم اًمِإو ىَوِهَي اب لوقي
 اوُقَقحُي مل اوُقَقح ًاموي ليق نإف

 قَّرَُس نييقارعلا لام نم كّظحف

 . دشرلا كيلع َدْعِب ال :هباتك لفسأ يف عوف

 :ضيب نباو يلجبلا ديلولا نبا
 يلو ,يرسقلا هللا دبع نب دلاخ تخأ نبا وهو «يلجبلا ديلولا نبا ناكو

 يف فوع نبو ضيب نب ةزمح هيلع مدقف « ًاحلصتم (يّمستم الجر ناكو «ناهبصأ

 هيلإ ثعبف .وهلو بالك بحاص هنأل ؛كلثم بحصي ال ةزمح نإ :هل ليقف ,هتبحص
 :هيف لاقف . فارصنالاب هرمأو مهرد فالآ ةثالث

 اكلاحلا ثدحلا ينجي نمو هبيس ىجترملا ديلولا نب اي

 اكلاب ىلع يلاب اف لاب
 اكلابرِس ٌوشح ىسمأ ٌدوجلاو
 ا" اكماّرلا بحصتسي دق ُكّنملاو

 اكلاشأب ىتؤثت نل َكّلثم

 اكئالسإب ىلهج ىلع دّحف

 ىف ّآلإ بحصت ال تنك نإ

 . هتلؤنم هدنع تلسحو هيرقو !تقدص :هل لاق

 قفلا ًارصن رمأف ,هئامدن ىلع بتع دق ريمألا مكحلا نب نمحرلا دبع ناكو

 .فونلا ريثكلا :ةبويحلا )١(

 .هب طلخي دوسأ *يش :كمارلا () .ًادّبعتم :ًاتمستم )١(

 صفت



 لاقف . مهل شحوتسا مايأ دعب ناك (ملف ؛ مهب لدبتسي ملو هئاطع ناويد نم مهطاقسإب

 ام ريمألا طخس نم مهلان دق :رصن هل لاقف !كئلوأ انباحصأل انشحوتسا دق :رصنل

 مهيلعو موقلا لبقأف . لسّرَأ :لاق .تلسرأ مهيف لسري نأ ىأر نإف ؛مهل بدأ هيف

 هيف نوضوخي اوناك اهف اوضاخ الو اوحرشني ملو مهسلاجم اوذخأف .طخسلا ةبآك
 ريمألا هللا ىقبأ مهيلع :لاق ؟حارشنالا نم ءالؤه عنمب ام :رصنل ريمألا لاقف

 دبع ماقف :لاق . اوحرشنيلف انوفع دق :مهل لق :لاق ,مهلان يذلا طخسلا '''ةمجو

 ىلع هيف عذقأ هل ًارعش هدشنأ مث ءهيدي نيب ائجف .مجنتملا رعاشلا رمشلا نب نمحرلا
 :اههو «نيعيدب نيتيبب همتخ هنا الإ هباحصأ ضعب

 بكسي ًادبأ ٌهُدوج نّموو هقلَخ يف هللا ةحررايف
 ُبصحصت ْنَم سانلا نم لقل بونّدلا لهأ ةّبْحّص تفع نئل 1 25

 : ةغبانلا لوق ىنعملا اذه يف غ لبق ام نسحأو

 ا""؟ْبّدهملا لاجّرلا يأ ثَعش ىلع ٌهّمْلت ال ًاخأ قّبتسُمب تسلو

 نآرقلا يف مهوق

 ؟ قولخم وأ قلاخ نآرقلا :بتكآ : :دمح نب روصنم ىبحي يلأ ىلإ ىسيرملا بتك

 ال نممو ,ةنسلا لهأ نم كايإو انلعجو «ةنتف لك نم كايإو هللا انافاع : هيلإ بتكف

 ةكلهلا يهف لعفت ال نإو .ةنم اهب مظعأف لعفت نإ هنإف ةعارجلا نع هسفنب بغري

 ىطاعتيو .هيلع سيل ام بيجملا فلكتي .ةعدب نآرقلا يف مالكلا نإ :لوقن نحنو

 مالك نآرقلاو ؛ قولخمف هللا ىوس امو .هللا الإ ًاقلاخ ماعن امو ءهل سيل ام لئاسلا

 نآرقلا مست ر الو .«نيدتهملا نم نوكتف اهب هللا هامس يتلا هئامسأ ىلإ كسفنب هتناف هللا

 مهبر َنْوَشْحَي نيذلا نم كايإو هللا انلعج .نيّلاضلا نم نوكتف كدنع نم مساب
 . نوقفشُم ةعاسلا نم مهو بيغلاب

 .هعمجتو هّمضت :هّملت ال (؟) . ةباكلا :ةجولا )١(

0 



 ديرفلا دقعلا نم

 ثلاثلا ءزجلا هيليو

 ضن



. 

 0ن-تسب

 عوضوملا ةحفصلا -عوضوملا ةحفصلا

 .زيزعلا دبع نب رمع ءينبي يرسقلا دلاخل ١١ | ةبطاخم ىف ةناجرملا باتك +
 ' 2 .كولملا

 . نايبلا هنك 5

 . مهميظعتو كولملا ليجبت
 . كولملا باطخ يف دلاخ نب ىبحيل

 .هتلع يف ىحي نب لضفلاو حيبص نبا 0

 .دادغب هلوخد دنع هل حدامو نومأملا

 . هلثم يف مهضعبو ىرسقلا دلاخ نيب

 ناوفص نبا. رخآو لهس نب نسحلا نيب
 . هيلع لخد لاوو

 نبال .ءارعشلا ضعبو ديشرلا نيب
 . لجر حدم يف ناوفص

 لهسو نومأملا نوراه نب لهسو ديشرلا 5
 . يبعشلاو جاجحلا

 . نوراه نب ١ . ديلا ةلبق 7

 يف ةبيش نبال . يكتعلا دايزو جاجحلا 0 نابلس نيب .هدي ليبقتو لَو لوسرلا

 يف ةبيش نبال .روصنملا نب حلاص . حي نب رفعجو
 . ةبيش نبا يف ءافلخلا ضعبل . ةفالخلا

 . ةجاح يذو كلملا دبع نيب 3

 نومأملا نيب . ةجاح يذو روصنملا نيب

 دفوو زيزعلا دبع نب رمع . ينابعلاو

 نسح .ديلا ل يبقت كولملا نم هرك نم 4
 . كولملا ةبطاخم يف عيقوتلا

 نومأملا .حلاص نب كلملا دبعو ديشرلا ٠

 . ديزم نباو
 : .راذتعالاو ١ مدتلا ا ورم نب ري 3 1 ن هيب زيد دبع .ناوي . قارعلا ١ يزعلا اويدلا

 . ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل ٠ . بيصنو
 نب نسحلل .رذتعمو ىحي نب رفعج 4 لهس نب نسحل وو نوم . 0 . 072 |! هعادوو نومأملا

 بهو . ماسم نب ديعسو نومأملا
 مهضعبل .راذتعالا يف هبر دبع نبال . مهيلإ فلزتلاو كولملا حدم 1

 .راذتعالا بنجت يف تبباث نب ناسح . يلو نيح ريشدرأ
 2 . قارولا دومحمل . ىنفجلاو

 ارخفي



 ةحفصلا

15 

 ؟

 ١"

17 

 رب

1 

0 

55 

1" 

54 

 حا

١ 

 ضو

 عوضوم ا

 نيب . يرهزلا باهش نباو كلملا دبع نيب

 .ريرجو روصنملا
 . يسرافلا نباو نومأملا نيب

 .هدض ةياكش يف فسوي نباو نومأملا

 . مثكأ نباو نومأملا . ةلاضفنباو روصنملا

 .فارتعالاو فاطعتسالا

 .دواد نباو يدهملا نيب

 نومأملا .ديشرلا مامأ ديزم نب ديزيل

 . يدهملا نب مهارباو
 . سابعلا نب قاحسإو نومأملا

 . ديزي نب دلاخو ةبتع نباو كلملا دبع

 . ةدوسملا مامإ ةبتع نباو ىلع نب ناهلس

 . حلاص نب كلملا دبعو ديشرلا

 نم هجورخ دعب حلاص نب كلملا دبعل

 . نجسلا

 .ءاجر

 ةبيتق . كلام ىلإ راذتعالا يف مهضعبل

 ضعب .بنذمو جاجحلا .زلجم وبأو

 ٠ . بنذمو كولملا

 هللا دبع نب دلاخو كلملا دبع نب ناملس

 . عابنز نباو ةيواعم

 نب نسحلا .هافج لجرو كلملا دبع

 . مزاح نب ميعنو لهس

 . بنذأ يمشاهو نومأملا

 ديزيو روصنملا . رذتعا لجرو نومأملا

 . ةريبه نبا

 ةحفصلا

 نمت

6 

 نيك

 انضي

4" 

6 

:١ 

: 

 درا

 ء

16 

 تمل

 ع/

24 

66 

 نضل

 عوضوم ا

 . مصتعملا يدي نيب ليمج نب ميمتل

 . دمخ نب رفعجو روصنملا

 . دشار نب ديزيو كلملا دبع نب نايلس

 . هسبح لجرو ديشرلا

 . هتصاخ نم لجرو نومأملا

 . كلملا دبع نب دمحو نومأملا

 . جاجحلاو بويأ نب ديبع

 . لكوتملا فطعتسي تايزلا نبال

 . هداوق ضعبو ماسم وبأ

 .فلد يبأو نومأملا نيب

 كلملا دبع .ةدئاز نب نعمو روصتنملا

 . قرس يبارعأو

 . مدقتم مامذب كولملا ريكذت

 . ناطلسلا نم صلختلا نسح

 . ةقارسو راتخملا نيب

 نب رمع . ىرسألا ضعبو ةدئاز نب نعم

 . نازمرهلاو باطخلا

 ةيواعم .ىرسألا ضعبو جاجحملا

 . يفقثلا سنويو

 يبلأ نب ديزيو كلملا دبع نب ناملس

 . هلتقب رمأ لجرو كل

 . قارعلا لهأ نم ريسأو ةيواعم
 . نيسحلا يف رمعي نباو جاجحلا

 جاجحلا «لئاو يبأ نب مصاعو جاجحلا

 . مجامرجلا ىرسأو

 . هتوم دعب جاجحلا ءاجه يف قدزرفلل



 ةحفصلا

0١ 

 6س

0 

60 

06 

0 

604 

 5و

17 

1 

35 

50 

11 

597 

154 

 ىف

 فب

 فر

“7 

 ا/آ

 اا

 عوضوم ا

 . عاقرلا نباو كلملا دبع نبا نايلس

 . يدهملا يدي نب عيبرلاو كيرش

 . يبراحملا عماجو جاجحلا

 . خيش يبأ نباو ديلولا نب ماسو ديشرلا

 . حلاص نب بوقعيو ديشرلا
 . تيمكلاو ماشه نيب ةملسم طسوت

 . يرسقلا دلاخ نم ةريبه نبا صالخ

 . بيغرتلاو وفعلا ةليضف
 . هئوضو بحاصو نومأم ا

 . سفنلا فرشو ةمه ا دعب

 بدلهملا نبال . ديعس نب ورمعو ةيواعم
 . قدزرفلا يف

 . ةفلع نب ليقعو زيزعلا دبع نب رمع

 . ليقع ةريغ نم
 . جرزخلاو سوألا

 .رخفلا يف صوحألاو قدزرفلل
 .رخفلا يف ةدينه
 درلا يف ةملسم نبال .نيسحلا نب رهاطل

 . رخفلا يف رهاط نبال . رهاط ىلع
 .رهاط نب ىلع درلا يف ةملسم نبال

 . كولملا تالسارم

 .زيزعلا دبع نب رمع ىلإ دنملا كلم نم

 .ناورم نب كلملا دبعو مورلا كلم نيب
 . ديشرلاو دنحلا كلم نيب

 . نيسحلا نب رهاطو نومأملا نيب

 . بدألاو معلا يف ةتوقايلا باتك
 . ماعلا نونف

 ضحلا

 ةحفصلا

 0و8

 ١م

 8م"

 م"

 م

 م6

 م1

 مع/

 مع/

484 

 م6

8 

 عوضوم ا

 . نوراه نب لهسو نومأملا نيب

 . معلا بلط ىلع ضحلا
 . ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 . هنبا ظعي مالسلا هيلع دوادل

 نب هللا دبعل . سابع نب هللا دبعل

 . دوعسم

 . اعلا ةليضف

 . بلاط يبأ نب يلعل

 . ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 . دوسألا يبأل

 . يرصبلا نسحلل

 . ابطابط نبال . لبج نب ذاعمل

 . هيف تبثتلاو معلا طبض
 .ورمع نب هللا دبعل . كلام مامإلل

 . معلا لاحتنا

 ملعأ هنأ نظ دقو مالسلا هيلع ىسوم

 . قلخلا

 يبعشلل .ءالعلا نب ورمع ينأل .ةداتقل
 ١ . يدسلاو

 .هل حلصي امو معلا طئارش

 . سنأ نبا كلام يف كرابملا نبال

 . هلامعتساو معلا ظفح
 نبال .رانيد نبال .دوعسم نبال

 . كلامل . باطخلا

 . هيف مهوقو معلا عفر



 ةحفصلا

 كمل

04١ 

04 

04 

 كح

460 

15 

 كف

14 

149 

 عوضوم ا

 نبال . هلع يبنلل . دو عسم نبال

 . سابع

 . ملاعلا ىلع لهاجلا لماحت

 . ليلخلاو ناسيك . هَ يبنلل

 . مهميظعتو ءاملعلا ليجبت

 مرك يلعل . سابع نباو تباث نب ديز
 . ههجو هللا

 . لئاسملا صيوع
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 .رفن يف
 ٠١١ شمعألاو يعخنلا .

 عوضوملا ةحفصلا
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 .نآرقلا ةلمح يف مهوق
 يبنلل .نآرقلل ءيراقو يعخنلا نيب

 . هك
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 عوضوم لا ةحفصلا

 . ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 .ةمكحلا نم رداون ١7

 ةممحو برظلا نبا .ةدعاس نب سقل

 . بيرغلا ريسفت يف ةديبع ينأل
 .باطخلا رمعل . صاعلا نب ورمعل

 . مجعلاو برعلل

 باطخلا نب رمعل .رهمجرزب لتقم دعب ٠

 . يرصبلا نسحلل
 . اهتفصو ةغالبلا ١

 .راحصو ةيواعم نيب 1١
 ١ ةغالبلا يف لاوقأ .

 لوقلا رثكي لجرو ناوفص نبا نيب .
 دمه نب رفعجل .

 . ءارعشلا ضعبل 84

 . زيوربأل ةغالبلا يف . لجرويباتعلا نيب 6

 .رفعج نب نسحلل . يأرلا ةعيبرل 1
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 . مالسلا هيلع حيسملل . ههجو هللا

 نب دلاخل .ديز نب يدعو نامبعنلا 8

 | - .ناوفص

 ةيواعمل .ةدئاز نب نعمو روصنملا نيب ٠

 . سابع نبا يف

 ىلإ ةدعسم نب ورمع نم باتك ١١

 عوضوم لا ةحفصلا

 هيخأو يكمربلا رفعج نيب .نومأملا

 . لضفلا
 نومأملا نيب .نومأملا ةغالب نم ١٠١؟

 . يدهملا نب مهارباو

 . ةغالبلا تافآ ١ع

 يف لضفلل .يدايإلا دواد ينأل

 .زاجيإلا

 . ةنسحلاب ةئيسلا عفرو محلا باب

 . مقهعنو صاعلا نب ورمع نيب

 ديبع نب ورمعل .رخآو ركب يبأ نيب
 . هنم ينايتخسلا لين يف

 . هل متاشو رذوبأ ١م

 . دوهيلا نم موقو مالسلا هيلع حيسملا

 . ماسو هيلع هللا ىلص يبل
 .هل حلصي امو محلا ةفص 7
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 . عالَع لوسرلاو يدعجلا ةغبانلا 8
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 ١ .فنحألل 5
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 .ددوسلا باب 5
 .هل هموق ديوست يف فنحألا 6
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 عوضوم ا ةحفصلا

 . نميلا كلم

 . ةيواعم اهنبا يف دنط

 . لفون نبا مح نم
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 ورمع يأر .نايفس يبأ يف تع ينل

 . ماشه هيخأ يف صاعلا نبا

 . هسفنب لجرلا ددوس

 . ةدعاس نب سقل . هع ينل
 .ةءورملا

 . ةريره

 .لاجرلا تاقبط

 . ةنييع نبال . دجأنب ليلخلل

 . هسفنب لجرلا ددّؤس

 . ءاغوغلا

 . ءاغوغلاو سابع نبا
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 . ءالقثلا

 وبأ .ةريره يبأل . ةشئاعل

 . شمعألاو
 . ءيناه نب نسحلل
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 لئضفلا يف ءيناه نب نسحلل
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 . ةقارس نب ملاظو رمع
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 . هَع لوسرلا لؤافت نم . بلهملا
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 نكن

 عوضوم ا ةحفصلا
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 . مالسلا
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 فئنحألل

 مهاربا

 . ةفالخلاب
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 . هنع هللا يضر ىلعل . ءاكحلل
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 . دربملل . يئاطلا بيبحل
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 رمع نم . هبر دبع نبال . ثيدحلا يف
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 .ركب
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 1 .دسحلا ٠

 نبال . ِهْْليَم ينلل هنع هللا يضر ىلعل
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 ضعبل . سابع نبال حونو سيلبإ ؟

1/4 

1١70 

١/5 

 ١ و ا/

١/4 

 78و1١

١48١ 

١417 

١185 

 . ءارشعلا

 نايلسو روصنملا . جاجحلاو كلملا دبع
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 عم للذتلاو ةمعنلا عم حماستلا

 . ةبيصملا
 نبا نسم . ىرسكل . نايح نب ىبحيل

 ةرارز نبال . تايزلا نبا ىلإ مهجلا

 . ءىلاه نب نسحلل . يبالكلا

 . عضاوتلا يف باب
 نسسسم . كامسلا نبال . للم يبلل

 نسم ةأرماو رمع يئاجنلا عضاوت
 . شيرق

 . ةيهاتعلا يبأل

 ةانالاو قفرلا

 . ديز نب يدعل ةغبانلل هلع يبلل

 ىلإ هرس نونكمب لجرلا ةحارتسا

 .بيبحل . ءارعشلا ضعبل . ءاركحلل

 . يهاربإ نب نامثعل
 دبع نبال .قارولل . يناوغلا عيرصل

 . ءيفاه نب نسحلل . هبر

 . نظلاب ةباصإلا

 نب رمعل .صاعلا نب ورمعل
 نبال . بلاط يبأ نب. ىلعل . باطخلا

 ْ . هبر دبع

 . فراعملا ليضفتو ةبارقلا مدقت

 . هنذآو ةيواعم . نامثع يف ينابيشلل

 . هنم ةناكمب لدي لجرو دايز

 ءاضق يلو نيح يرسقلا هللا دبعل ١

284: 

 ةحفصلا عوضوم ا

 الملا ل

51١ 

51 

51 

11 
 كر

 عوضوم لا

 . نيدلا . ةريشعلا لضف

 . ةعاضق ىلومل

 باطنخلا نب رمعل يروشلا نايفسل

 . هبر دبع نبال . شايع يف بيبحل

 . هب لوقلاو انخلا عاتسا نع هزنتلا

 تشي لجر يف . ريصقلاو ةبتع نب ورمع
 . بنذم لجر يف رذ نبال ًالجر

 ناملسل هنع هللا يضر يلعل . لع يبنلل
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 . ةيفنحلا نب دمح . يرهزلل

 . مامإو شمعألا
 . مصاع يف يلعو دايز نب عيبرلا
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 عوضوم ا

 سلاجو يلع نب نسحلا هِي يبنلل

 . هيلإ
 .فنحألاو ةيواعم

 . يبعشلل . دايزل. رفعج وبأو ةبيش نبا

 . ءارمسلا وبأو رهاط نبا

 . ةاشامملا يف بدألا
 نومأملا . هيخأ نبأو هنبا نيب ماشه

 . ةثراح يف دايزل . ثكأ نباو

 .رفس يف ديزي نباو يداهلا نيب
 نب هللا دبع ماس نباو يداها نيب

 . كلام

 . نذإلاو مالسلا باب

 زيزعلا دبع نب رمع . ِهَنلَع يبلل
 . هيلع اوملس ةعاججو

 .دوسألاو باطخملا نباو دوعسم نبا

 يبلا . نارهم نباو ماشه نب ناملس
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 حيرش . سابع نبال . لي يبنلل

 دبع نبال .هدلو معم يصوي

 . سودقلا

 .هدلو ماعم يصوي ةبتع نب رمعل
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 يصوي يلع نب ديزل . هدلوو ناهلا نبا

 . هنبا

 ةشئاعو صاعلا نباو ةيواعم . ثيدحلا يف



 عوضوم ا ةحفصلا

 .ةيواعم تنب

 ةمطافل .ًالفط لمحي لجرو رمع

 يف كلملا دبعل نيسحلا صقرت يهو
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 .روصتملاو يرجهللا . يدهملاو ةمالد
 . ةدايعلا يف بدألا باب 8

 دبع .دئاعو ءالعلا نب ورمع وبأ

 بيدأ نم .ريثكو ناورم نب زيزعلا
 رعاشو دلاخ نب ىبحي نيب . ليلع ىلإ
 . لتعا
 . رهاط نبا ىلإ مصتعملا نم

 مما

 عوضوم لا ةحفصلا

 نتدر

 8غ
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 نحذر

 . لتعا نيح دلاخ نب ىبحيو حيبص نبا

 . ءارعشلا ضعبل

 .هدواع موق يف هللا دبع نب ركبل
 دبع نب رمع .يروشلا نايفسل
 .سابع نبال .دئاعو زيزعلا

 . هضرم يف شمعألل
 هتدايع يف ناهد يبأل . ديزي نب دمحم

 . ليل يف رماع ينب نونه ريمأل

 سابعلل .رهاط نب هللا دبع نب دمحم
 تدب ةيلعل . قثاولل . فنحألا نبا
 . يدهملا

 . هبر دبع نبال

 . قانتعالا يف بدألا
 . كلامو ةنيبع نب نايفس

 . ةشيعملا حالصإ يف بدألا باب
 يبأل .باطخلا نب رمعل. .ةشئاعل
 . هللا ديعل ءركب

 . ةلكاؤملا يف بدألا باب

 . دوراجلاو لالب . هني يبنلل

 . هترفس رضح يبارعأو ماشه

 . يبارعأو روصنملا نيب
 . هبجاح عيبرلاو يمشاهو روصنملا

 لسغ .ظحاجلل .هللا دبع نب ركبل
 . ديلا

 . كولملا بدأ

 «دلاخ نب ىبحيل .كلملا دبعل ءدايزل



 عوضوم لا ةحفصلا

 . ءارعشلا ضعبل

 . بيبشو رفعج وبأ ,هباحصأو ةيواعم 794
 . ضيرعتلاو ةيانكلا باب 5

 .زيزعلا دبع نب رمعل

 . دايزو ردب نب ةثراح ,عيبرلاو نامعنلا

 . فنحألاو ةيواعم

 نع هلزع نيح صاعلا نب ورمعو ناثع ؟6

 . . رصم

 ةارماو رمع ءةدعجب ضّرعي رعاشل

 . فاوطلا يف

 بذكلا نع اهب يروي ةيانكلا

 . رفكلاو
 . فرطمو ريبج نباو جاجحلا نيب

 يف رصن نباو نيكسم نباو قئثاولا
 . نآرقلا ةنح

 . ماعط يف كسانو ةفيلخ نيب

 جراوخلا «جراوخلاو ضابرع نبا ؟07

 . قاطلا ناطيشو

 نباو ةيواعم ءهامم لجرو ديلولا نيب

 . يلع نعل يف ناحوص

 قيرط يف بذكلا نع ةبانكلا 4

 . حدم لا 2

 بطاخ «ناركس مالغو مُثيَطا نبا

 . رينانس عئابل

 . هضرم يف يرسلا نباو ىلعم

 قيرط يف ضيرعتلاو ةيانكلا يف باب 8
 . ةباعدلا
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 عوضوملا ةحفضلا

 .هنع لكس لجر يف نيريس نبال
 نيب ءدايز ضرم يف يضاقلا حيرشل

 . ةريبه نباو يريمنلا نانس

 . يميمتو يريم
 ةيواعم نيب . يبراحمو يلالهلا ديزي نبا ٠.8

 . مكحلا نب نمحرلا دبعو
 ءاهجّوزتي ةأرما يف هيلع ريشمو دايز ١-5

 نيب «يلارعأو باطخلا نب رمع

 قيتع يبأ نبا ء.هل عدومو لجر
 . هل جوزو

 .تمصلا يف باب 0.0

 يأل ءمكحلا نابقلو مالسلا هيلع دواد

 نب ملاسل ,فنحألاو ةيواعم ءادردلا

 . نايح نب مرهل «كلملا دبع

 ءدمخ نب رفعجل ءةبيش نب بيبشل "68

 دبع نب رمع .ءيفناه نب نسحلل

 يبنلل مالكلا يف لئاسو زيزعلا

 . قطنملا يف باب م.يأك

 رمعل كرابملا نبال قطنملا لضف يف

 . باطنخلا نبا

 . ةحاصفلا يف باب مع.م

 . نيريس نبال
 .قطنملا تافآ 6

 ةيواعم.هلةيراجو كامسلا نبا

 . هؤاسلجو

 . نحللاو بارعإلا يف باب 0.0



 عوضوم ا ةحفصلا عوضوم ا ةحفصلا

 . يلاوملا نم موقو يبعشلا

 مار | نوسمأملا .ناورم نب كلملا دبعل 4
 . يرقنملاو
 م . نحلي لجرو نسحلا

 . كلملا دبع نب ديلولا نحل نم 8

 نضرب كردتسمو ءارعشلا ضعب «ءاهسأ نبال

 ضخ . هيلع

 . فيحصتلاو نحللا يف باب منك

 . يسيرملا رشبل , ةفينح وبأ
 نيب . ىسيع نب قحسإو ةبيش نبا ١
 .مالكلا رداون ١

 ةصفح يبأ نبال ,ىعمصألاو يبضلا

 ففي .رعشلل ةاور يف
 .وحنلا نم رداون باب "5

 م-+؟4 | يبأل .ليلخلاو ديز وبأ ,ليلخلل
 . دوسألا

 ارضين

 «ءينزاملل ءمتاح يبأل ءديز يبأل يحاذو

 5 . ةديبع يبأل «يمايرلل

 .رمع نب ىسيعو ورمع وبأ
 . قدزرفلل ء.ىعمصألل 4
 م07 | «ءيراصتألا ديز يبأل ,نيقارولا ضعبل 06

 . ءيناه نب نسحلل

 .«قارولل ' ٍليقعلا كلام نبال

 .دريملل قدزرفلل

 . بيعقتلاو بيرغلا يف باب <75
 م++/ | دوسألا وبأ «بيبطلا نيعاو ةمقلع وبأ 7

 . ةمقلع وبأو

8 

 . ماجحو ةمقلع وبأ

 ركب وبأ .يبارعأو نونكملا وبأ

 ش . شنحو روكنملا
 صفحل «هبر دبع نبال يئاطلا بيبحل

 . نامعنلا نب

 . مهضعبل ءبيبحل . يهرخلل
 . ةارابملاو ةاراشملا كرت يف باب

 نبال .ءبئاسلاو ِهَنَِع هللا لوسر
 . سابع نبال , ليل يبأ نبال ,عفقملا

 .بدألا ءوس يف باب
 عئابو ركب وبأ ءميمت دفوو هلع يبنلا

 . ةاورلا ضعبو يدهملا ,.بوث
 يؤلؤللاو نومأملا برطقو نومأملا

 . مجنلا وبأو ماشهو

 . ريثكو كلملا دبع نبا ديزي

 دانزلا يبأو زيزعلا دبع نب رمع نيب
 0: . يضاقلا حيرشو يدع هبتاك

 «ماظتمو ٍبيصخلا نبا «سيلج

 .رجات ليكو عم فيرش

 . فلا كنحت يف باب

 .يروشلا نايفسل . باطنخلا نب رمعل

 رمع يف ةريغملل ءصاعلا نب ورمعل
 هللا دبع نب رماع .باطخلا نبا

 . هئاطع ةقرسو
 امم ةمطاف يف زيرعلا دبع نب رمعل

 . هبر دبع نبال ءهركيو نسحتسي



 عوضوم ا ةحفلملا

 زيزعلا دبعل ,يرذعلا ةبدهل . ناطح نبال "8

 نضر

 نس

 ضرفر

 سضرفرإ

 صرخت

 ضرك

 سضرطا

 قرف

4 

 ضرك

8 
 نكح

 . ةيواعم يف دنهل «ةرارز نب

 . ةيدماغلا يف ةيواعمل

 . ءيفاه نب نسحلل
 .راّررفلا عافنلا لجرلا يف باب

 مذ يف رعاشل ,نيرخاتم نيب «بيبحل

 . مم مذ يف يئاجنلل . هموق
 . هبر دبع نبال ءيفاه نب نسحلل

 لاتحاو بئاغرلا بلط يف باب
 .مراغملا

 .هبر دبع نبال

 بعكل نيفص موي لع ركسعو ةيواعم

 . خامشلل « ريهز نب

 وجبي ةئيطحلل سيقلا ءيرمال
 . ناقربزلا

 نبا سأر يف كلملا دبع نب ديزيل
 . بلهملا

 . هبر دبع نبال

 . ارش طبأتل

 . نوكسلاو ةكرحلا باب

 ةبيش هوخأو ةعيبر نب ةبتع ءرثألا يف

 . يعفاشلل ركب ىشعأل . بيبحل
 يبنلل ءنومألل مالسلا هيلع ىبسوم

. 
 . ءارعشلا ضعبل ءرمش وبأو ليلخلا

 . يفودمحلل «بيبحل

 ىلع دوعي امو قزرلا ساتلا باب

 ا

 ةحفصلا

 لجدحو

 ع5

0 > 

 قدما
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 ناكل

 نال
 نك

 عوضوم ا

 . دلولاو لهألا
 . باطخلا نب رمعل . هِي يبنلل

 .رانيد نب كلامل ء ىعفاشلل

 . مالسلا هيلع حيسملل ْمَِرَي ينلل

 مكحل . باطخلا نب رمعل . ِهَتِلَع ينل

 نبال ءسابع نبال هنبا حصني
 . فوع نبال .ءامكحلل . ةدابع

 ةورعل . هنبأ ىصوي ناوفص نب دلاخل

 . شايع نبال درولا نبا
 . قارولل . ءارعشلا ضعبل

 . ةحيحأل , يشايرلل

 . هبر دبع نبال

 .لاملا فونص

 . يبارعأل ,ناحوص نباو ةيواعم
 . هلع ينلل ,نسحلا نب هللا دبعل

 .لاملا ريبدت

 . ةنمدو ةليلك بحاصل  مهضعبل

 ءمهرد هدي يف لجرو سابع نبا
 «يروفغلا نايفسل .ةكيطحلل

 . سملتملل

 . لالقإلا

 «ءارعشلا ضعبل « سيلاطاطسرأل

 . ءيفاه نب نسحلل هبر دبع نبال

 . قمقمشلا وبأ

 . دنهلل

 .لاؤسلا



 عوضوم لا ةحفصلا

 يلع .يفيص نب ممكأل هِي ينلل
 .تافرعب لئاسو هنع هللا يضر

 رذنملا نب نامعنلل .سابع نبال
 دجسمب لئاس «بيبحل ,حيرشل
 . ديلولا نب ماسمل ةفوكلا

 «مزاح يبأ نبال ؛صربألا نب ديبعل 0
 . هَ يبنلل .هبر دبع نبال

 .رمع نباو يعمصألا «بيبحل

 .بيسلا 17

 ءرمتعملل . يريمنلل . مصاع نب سيقل

 . قارولل. ناورمنب كلملا دبعل “07

 . يئاطلا بيسحل

 . يولعلل .ةيمأ نبال ,ءارعشلا ضعبل
 . هبر دبع نبال 8

 . ةحصلناو بابسلا 0١

 نبال ءيعمصألل .ءالعلا نبال

 ,مزاح يبأ نبال .قارولل «سابع
 . يناوغلا عيرصل ءريرج

 دبع نبال . يبارعأل ,ءيناه نب نسحلل "7

 . هبر

 . هبر دبع نبال ءءارعشلا ضعبل

 | .باضتلا 0
 . ماسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 نباو ةيواعم .دوسألا وبأو ةيواعم 8

 . هبر دبع نبال ؛قارولل 0

 عوضوملا ةحفصلا

 .بيسلا ةليصف "17

 فلد وبأ ؛ساون يبأل هلع يبنلل

 .رذانم نبال «قاّرولل . نومأملاو

 .نسلا ةربك 671

 . مهضعبل « يبارعأل

 .رغوتسملاو ةيواعمع
 ءريرجل «ءارعشلا ضعبل .يبارعأل

 .رذانم نبال ,نامهد نب رصن

 . يبعشلاو كلملا دبع 8

 .رارضل . يطبنلل ءروبزلا يف .ديبلل
 نب ديمحل ,ةديبع يبأل .ننف يبأ نبال ١

 .روع

 ,نيثدحملا ضعبل ,ةيهاتعلا يبأل 7

 . لاؤغلل

 هئارظن نم سيل نم بحص نم 77

 . هيف لاصخل

 .دايزو ينادغلا ةثراح

 .دوسألا وبأو ةثراحو دايز نبا 371

 دبع «ضيب نباو يلجبلا ديلولا نبا 77
 . هئامدن ضعبو مكحلا نب نمحرلا

 .نآرقلا يف مهوق 6

 . ىحي وبأو يسيرملا



 يسلب بيرم فلا
 ما ةَمَسْؤوتملا

 و
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 روتر
 ينص ربع



 ةظوفحم قرقحلا عيمجج
 ةيملعلا بتكلا رادل

 نانبل - توريب

 لوألا ةعبطلا

 م583١- ماأع.ع

 نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد :نم بلطي

 8067304 - م9١١٠ فتاه 1١. - و474 ديرب قودنص

 رتنس تراكلم ةيانب - ءاضيبلا ةلمرلا



 » ةحهرك رن خو
 نادم

 :هبر دبع نب دمخ نب دمحأ رمع وبأ لاق
 ؛ةردانلا مكحلا نم اههيلإ ُبسنُيو اههنم دّلوتي امو بدألاو ماعلا يف انّلوق ىفم دق

 . ةعرابلا نطفلاو

 .ظفللا رّموجو مالكلا شو يه يتلا .لاثمألا يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو

 لك ىلعو نامز َّلُك اهب قّطنو .مجعلا اهتمّدقو ,برعلا اهتترّيخت يتلاو . يناعملا ىَلَحو
 مع الو .اهريسم ءيش رْسي مل ,ةباطخلا نم فرشأو ءرعشلا نم ىقبأ يهف .ناسل

 .لثم نم ٌرْيسأ :ليق ىتح .اهَموُمُْع
 :رعاشلا لاقو

 ("رباخلاو لهاجلا هفرعي ٌرئاس لثم الإ تنأ ام

 .همالك يف ِهلَِع هللا لوسر اهبرضو ,هباتك يف لاثمألا لجو زع هللا برض دقو

 برضو # :لاقو #7ُهل اوُعمتساف لثم برض ُسانلا اهّيأ اي : لجو زع هللا لاق

 .نآرقلا يآ يف ريثك اذه لثمو .2 74 نيلُجر ًالثم هللا

 يفيص نب مثكأ لاثمأ مث . ءايلعلا لاثمأ مث . هِي هللا لوسر لاثمأ :هب أدبن ام لوأف

 .ربخلاب ملاع يأ رباخ لجر :رباخلا )١(
 )١( ةيآلا نونمؤملا ةروس 0١.

 )*( .ا/ل5 ةيآلا لحنلا ةروس



 لاثمأ مث ؛همالك يف ىبحي نب رفعج اهلمعتسي ناك يتلا يهو ؛ يسرافلا رهجرزُب و

 اهلمعتسا يتلا لاثمألا مع : ةماعلا لاثمأ نم اههبشأ امر « ديبع وبأ اهاور يتلا برعلا

 .مالسإلاو ةيلهاجلا يف مهراعشأ يف ءارعشلا

 هيا لوسر لاثمأ

 باوبأ طارصلا يِبنَج ىلعو .ًابقتسُم ًاطارص ًالثم هللا برض : ِهنيَع ينلا لاق

 طارصلا اولخدا :لوقي عاد طارصلا سأر ىلعو .ةيخرم روتس باوبألا ىلعو (ةحتفم

 مراحم :ةحتفملا باوبألاو هللا دودح :ناروسلاو «مالسإلا طارصلاف .اوًّجوعت الو

 .نآرقلا يعادلاو هللا

 . اذك ةرمو اذ اذك ةرم حيرلا اهبلقي :عرزلا نم "7ةماخلاك نمؤملا لثم : هِي لاقو

 رب اهفاعجنا نوكي .ضرألا ىلع ةيذجملا "7ةررألا لثم رفاكلا لثمو

 .ءاذقأ ىلع ةعامج :لاقف ؟هللا لوسر اي ريخ رشلا اذه دعبأ :ةفيذح هلأسو

 .نْحَد ىلع ةندّهو

 وأ ًاطَبَح لتقُي ام ٌعيبرلا تبنُي امم نإ :لاقف ءاهتنيزو ايندلا ركذ نيح هلوقو
 . "ملي

 .(9ارفلا فوج يف ديصلا لك :اولاق | نايفس ابأ تنأ :نايفس يبأل لاقو

 .ىقبأ ًارهظ الو عطق ًاضرأ ال تبنملا نإ :ةدابعلا يف ولغلا ركذ نيح لاقو
 ءانسحلا ةأرملا :لاق ؟ نمدلا ءارضخ امو :اولاق . نّمّدلا ءارضخو ايإ : ِهَِيَْع لاقو

 .عرزلا نم ةبطرلا ةبصقلا :ةماخلا )١(

 .ريونصلا رجشكا“  ةزرألا (؟)

 .كلذ نم برقي وأ :مي وأ (*)

 .يشحولا رامحلا :ارفلا (5)



 .هرابغ هباصأ ةلكأي مل نم :لاقف .هب سانلا ناتتفاو ,نامزلا رخآ يف ايّرلا ركذو

 . كتفلا َديق ناميالا :لاقو

 .رجحلا رهاعللو _شارفلل دلولا : هتِلط لاقو

 . ارحب هندَجو :سرف يف لاقو

 .ًارحسل نايبلا نم نإ :لاقو

 . كلهأ نع كاصع عفرت ال :لاقو

 "وحج نم نمؤملا ْغدلُي ال : لَم لاقو
 .ةعدخ برحلا :لاقو

 «هئاصقتسآ ىلإ باب لك يف بهذن مل انكلو ءهذه ريغ ةريثك لاثمأ : ِمََِي هلو

 ًاذخأم لهسأ نوكيل ءريثكلا ىلع ليلقلاب لدتسنو , ضعبلاب يفتكت نأ ىلإ انبهذ امنإو

 : اهريسفتو .برهلاو ةلالما نم ؟”ًأربأو  ظفحلل
 . هيَع يبلا هرّشف دقف ءلّوألا لثملا امأ

 مايالا فرصت يف نمؤملا هّنش هنإف «ةزرألاك رفاكلاو ةماخلاك نمؤملا ١ :هلوق امأو

 ةماخلاو  اذك ةرمو اذك ةرم حيرلا اهبلقي عرزلا نم ةماخلاب ءاهئالب نم هلاني امو هب

 رمث هل رجش وهو ءزرألا ةدحاو :ةزرألاو ؛ عرزلا يف ةبطرلا ةبصقلا : ديبُع يلأ لوق يف

 .ىذجي ىذجأو .وذجي اذج :ناتغل اهيفو .ةتباثلا :ةبذجملاو .ربونصلا هل لاقي

 . ضرألا هب تبرضو هتْعرصو هتغلق اذإ « لجرلا تفعج لاقي ,عالقنالا : فاعجنالاو

 . نيثرم

 بولقلا هيلع يوطنت ام دارأ . 7 ءاذقأ ىلع ةعابجو نخَد ىلع ةندّه :ةفيذحل هلوقو

 نم ذوخأم :نخدلاو . ءاذقألا ىلع نوفجلا ءاضغإب كلذ هّئشف , داقحألاو نئاغضلا نم

 .لغلا نم رودصلا يف امل هلثم العج ,ناخدلا

 نع ةدّيبع وبأ ركذ اك  طبحلاف .مي وأ ًاطَبَح لتقي ام عيبرلا تبني امم نإ : هلوقو

 .اهسفنأل ماوهلاو عابسلا هرفحت ناكم :رحج )١(

 .ىفشأ :أربأ (؟)
 .قمدملا بارتلا وهو .ىذق عمج : ءاذقأ يف



 طبحت ةبادلا تطبح :لاقي ءهنم ضرمتو اهنطب خفتني ىتح ةبادلا لكأت نأ : يعمصألا

 ةنجلا لهأ ركذ ذإ :هلوق هنمو .كلذ نم برقي وأ :هانعم .ملي وأ :هلوقو .ًاطبح

 أل هل هللا هاضق ءيش هنأ ال ولف ةنجلا يف هل هللا ّدعأ ام ىلإ رظن اذإ مهدحأ نإ :لاقف

 .هرصب بهذي نأ برقَل :لوقي .اهيف ىري امل ينعي ءٌةرصب بهذي نأ

 يف ارفلاك لاجرلا يف كنأ هانعمف .ارفلا فوج يف ديصلا لك :نايفس يبأل هلوقو

 .مالسإلا ىلع هفّلأتي كلذ هل لاقو . يشحولا راحلا وهو .ديصلا

 : لوقي . ىقبأ ًارهظ الو عطق ًاضرأ ال تبنمل نإ :ةدابعلا يف ولغلا ركذ نيح هلوقو

 وأ هتجاح غلبي نأ لبق نم هتلحار تبطع ذاذغإلا طرفأ اذإ ريسلا يف 29ذغْلا نإ

 .ًايسح ىقبي ىتح ةذابعلا يف طرفأ نَم كلذب هّيشف ءهرفس يضقي

 ءهتمرح نم سانلا لاني امل لثم وه امنإ .هرابغ هباصأ هلكأي مل نم :ابرلا يف هلوقو
 .رابغ كانه سيلو

 كتفي ال :رخآ ثيدح يفو .هل ديق هنأك هنم عنم يأ .كتلا َدّيق ناميإلا :هلوقو

 . نمؤم

 ىلع ال ليثمت وه امنإ ؛ًارحسل نايبلا نم نإو .ًارحب هتدجو :سرف يف هلوقو
 . قيقحتلا

 . دلولا بسن يف هل قح ال هنأ هانعم .رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا : هلوق كلذكو

 الأ دري لو ,.لوقلاب بدألا وه امنإ .كلهأ نع كاصع عفرت ال : هلع هلوقو

 .اصعلا اهنع عفرت

 .ىرخأ نم ظفحي ةرم غدل نأ هانعم .نيترم رحُج نم نمؤملا غدلي ال :هلوقو

 .ةعيدخلاو رككملاب اهنأ ديري .ةعدخ برحلا :هلوقو

 )١( عرسملا :ريسلا يف ذغملا .



 ءاملعلا اهتور لاثمأ

 : ةفوكلا ربنم ىلع ريشب نبا

 ٍلْثَم تدجو يفإ ,ةفوكلا لهأي :لاقف ةفوكلاب ربنم ىلع ريشُي نب نابعنلا بطخ
 اكتبجأ :لاق ."7لّسح ابأ :الاقف .هرحُج يف ًبضلا ايَنأ بلعثلاو عيضلاك مكلثُمو

 :لاق ينبع تحتف : عبضلا تلاق . مكخلا ىَْؤُي هتيب يف : :لاق . مصتخن كانئج : : الاق

 اعّت اهفطتخاف : تلاق . تينج ًاولُح : :لاق . ةرق تطقلف : : تلاق . تلعف ءاسنلا لعف

 ًاقح :لاق .ةمطل هتمطلف : : تلاق - ىثنألاو ركذلا « « بلعثلا مسا ةلاعث  ىَعَب هسفن :لاق

 . اننيب نآلا مكحاف : تلاق .رصتناف ًاَرُح ناك :لاق . ىرخأ ىنمطلف : تلاق . تيضق

 . ةعبرأف مهفت ١ نإف نيثيدح ةأرما ثّدح : لاق

 قارعلا لهأو ريبزلا نبا

 ماشلا لهأ نم مكب يل نأ ول هللاو تددو :قارعلا لهأل ريبزلا نب هللا دبع لاقو

 مكلثمو انّلَتم ام نينمؤملا ريمأ اي يردتأ :مهنم لجر هل لاق .مهردلاب رانيدلا فرص

 :لوقي ثيح ركب ىبثعأ هلاق ام :لاق ؟كلذ امو :لاق ؟ ماشلا لهأ لثمو

 .لجرلا اهريغ ىرخأ َقّلُعو يريغ الجر تقلُعو ًاضرع "”اهّتقَلُع

 .ناورم
 (" ءايرلا يف لثم

 : ةروفصعلاو ليئارسإلا خف

 ركب يبأ دلو نم لجر نع ليعامسإ نع معن ينثدح :لاق :زيزعلا دبع نب ىبحي

 ليئارسإ ينب نم لجر بصن :لاق هبنم نب بهو نع .هيلع هللا ناوضر قيّدصلا

 .بضلا دلو :لسح ابأ )١(

 . اهتببحأ : اهتقلع (؟)

 .نطبي ام سكع راهظإ :ءايرلا (<)



 يتالص ةرثكل :لاق ؟ ًاينحْنُم كارأ يلام : تلاقف , هيلع تلزنف ةروفصع تءاجف .ّاَخَف
 . يماظع تّدب. يمايص ةرثكل :لاق ؟ كماظع ("”ةيداب كارأ يلإف : تلاق .تينحنا

 .فوصلا تسبل ايندلا يف يتداهزل :لاق ؟ كيلع فوّصلا اذه ىرأ يلاف :تلاق
 هذه اف : : تلاق . يجئاوح اهب يضقأو اهيلع أكوتأ : : لاق ؟ كدنع اصعلا هذه ايف : تلاق

 :لاق ! ةنيكسم يفإف : تلاق .هايإ هتلوان نيكسم يب ّرم نإ نابرُق :لاق ؟ كدي يف ةّبحلا
 . يعق يِعَق : : لوقت تلعجف . اهقنع يف خفلا اذإف « .ةبحلا ىلع تضبقف تندف . ا,يذخف

 . ًادبأ كدعب عارم كسان ٍفَّرغ ال :ه

 ْ : ةربقو يئارسا

 ام :تلاقف ةَرّبَق داص ليئارسإ ىنب نم ًالجر نأ : يبعّشلا نع دنه يلأ نب دواد

 ينغَأ الو " مّرَق نم يشأ ام هللاو :تلاق ! كلكآف كحبذأ :لاق ؟يب عنصت نأ ديرت
 اهكملعأف ةدحاولا امأ : يلكأ نم كل ريخ يه لاصخ ثالث كملعأ ينكلو , عوج نم
 .لبجلا ىلع ترص اذإ ةثلاثلاو ,ةرجشلا هذه ىلع ترص اذإ ةيناثلاو .كدَي يف انأو

 قوف تراص املف ؛اهنع ىَّلخف .كتاف ام ىلع نفهلتت ال : تلاق ىلوألا تاه :لاقف

 تراط مث . .نوكي هنأ ٌنوكي ال امب نَقّدَصُت ال :تلاق .ةيناثلا تاه :لاق ةرجشلا

 ةنز اهيف ةّرد تَلَصْوَح نم تجرخأل ينتحبذ ول !يقش اي :تلاقف ءلبجلا ىلع تراصف

 تنأ :هل تلاق .ةثلاثلا تاه :لاق مث فقلتو هيتفش ىلع ضعف :لاق .ًالاقثم نيرشع

 دقف ؟ كتاف ام ىلع نفهلتت ال كل لقأ ملأ ؟ ةثلاثلا كمّلعأ فيكف «نيتنثآلا تيسن دق

 انأ ! تقدصف !نوكي هنأ ءنوكي ال امب نقدصت ال . كل تلقو . كتف ذإ لع تفهلت

 ؟اهنزي ام يتلصوح يف نوكي فيكف .ًالاقثم نيرشع نزأ ال يشيرو يمظعو
 : دنملا لاثمأ نم

 ريصم هيلإ يذلا داعملاو توملاو اهفواخمو اهتافآو ايندلا لثم : دنهلل باتك يفو
 ٠ :ناسنإلا

 .ةحضاو : ةيداب (1١

 .محللا ةوهش ةدش :مرق 0



 هأجلأ لجر لّثم ,تافآ ةءولمملا ايندلاب رورغملاو ايندلا لّثم تدجو : مكحلا لاق

 ىلع هالجر تعقوو ءرثبلا ريفش ىلع نيتبان نينصغب قلعتو اهيف ىلدت رثب ىلإ فوخ

 ىلإ رظنو «نهروُحُج نم نهسوءر َنْعَلَطَأ دق عبرأ تاّيحب اذإف رظنف .|هّدمف ءيش

 يف اذإف هب قلعتي يذلا نصغلا ىلإ هرصب عفرف .هوحن هاف رغاف نابعثب اذإف رئبلا لفسأ

 هسفنب ممغم وه اهيبف ؛نارتفُي ال نيبئاد نصغلا ناضرقي دوسأو ضيبأ ناذرُج هلصأ

 « لسع نم ائيش نعنص دق لحن رحج هنم بناجب اذإف رظن ذإ .هتاجن يف ةليحلا ءاغتباو

 ملو ,هسفنل ةاجنلا ساّلآو هرمأ يف ركفلا نع هتلغشف .هتوالح دجوف هنم معاطتف

 يف نابئاد نيذرجلا نأو ,نهنم هرواست نَم يردي ال تايح عبرأ قوف هيلجر نأ ركذي

 ًايهال لزي مو نينتل ('ةوهل يف عقو هاعطق اذإ اهنأو ءهب قلعتي يذلا نصغلا ضرق

 .كله ىتح ًالفاغ

 ) تهبشو ؛ركبلاب فواخمو ًارورشو تافآ ةءولمملا ايندلا تهبشف : مكحلا لاق

 عبرألا تايحلاب مدلاو مغلبلاو نيتّرملا نم ءاهيلع ناسنإلا دسج ينب يتلا طالخألا

 ءانفإ يف امهنارودو راهنلاو ليللا تهبشو امهب قلعت نيذللا نينصغلاب ةايحلا تهبشو

 ؛نارتفي ال نيبئاد نصغلا ناضرقي نيذللا دوسألاو ضيبألا نيذرجلاب لايجألاو مايألا

 عمسيو ناسنإلا ىري يذلا تهبشو ؛هاف رغافلا نينتلاب هنم دب ال يذلا توملا تهبشو

 . اهمعاطت يتلا ةليسعلاب هريصم هيلإ امو هرمأ ةبقاع نع كلذ هيهليف سبليو معطيو

 سانلا نم لثملا هب برض نم

 سيق نم ىهدأو ؛مآلكُم نب ةعيبر نم ٌعجشأو , متاح نم ىخسأ : برعلا تلاق

 نب سايإ نم ىكذأو .لأومّسلا نم ىفوأو . لئاو نب بيِلُك نم ُزعأو .رْيهُز نبا
 نابحس نم غلبأو . ملاظ نب ثراحلا نم عنمأو . مصاع نب سيق نم ةوسأو .ةيواعم

 نم ُبذكأو . يرافغلاّرذ يلأ نم قدصأو سيق نب فحألا نم محأو . لئاو نبا

 هديب ىحرلا مف يف بحلا نم نحاطلا هيقلي ام يهو .ىمل عجج :ةول )١(
 .حتافلا :رغافلا .(؟)



 مرخ نم معنأو .بناقملا "'كْيَلُس نم ىضمأو ."'لقاب نم ايعأو .يفنحلا ةملُيَسُم

 , "7 ضاّرَملا نم كتفأو . ةقله نم قمحأو . معانلا

 ءاسنلا نم لثملا هب برضي نم

 ةمّلُظ نم دوقأو ةفرق ْمأ نم عنمأو .ةغُد نم قمحأو .سوستبلا نم ٌمأشأ :لاقي
 .ةماهلا ءاقرز نم رصبأو

 نم لتق يِنلا ةقانلا تناك اهو «نابيش نب لهذ نب ةرم نب ساّسج ةراج : سوسسلا

 اهل لاقي يتلا ء.بلغتو لئاو نب ركب نيب برحلا تراث اهبو .لئاو نب بيلك اهلجأ

 . سوسبلا برح

 نوسحخ اهتيب يف قّلعُي ناكو ,يرازفلا ردّب نب ةفيذُح نب كلام ةأرمآ :ةفّرق مأو
 .اهل مرحَم يذل اهنم فيس لك ًافيس

 .ممت نب ورمع نب ربنعلا ينب يف تجوزت :مجُل نب لجع نم ةأرمآ :ةَغُدو
 رظنتو «نبللا يف ءاضيبلا ةرعّشلا رصبت ةمايلاب تناك ةأرمآ :ريمث ينب ءاقررو

 مهيتأي الف «مهتزغ اذإ شويجلا اهّموق رذنت تناكو .مايأ ةثالث ةريسُم ىلع بكارلا
 اوعطقف هباحصأ رمأف ,مهازغ نم ضعب اهل لاتحأ ىتح هل اودعتسآ دقو الإ شيج

 لبقأ دق رجشلا ىرأ ينإ :تلاقف ءاقرزلا ترظنو .مهيديأب مهمامأ هوكسمأ ًارجش

 ليخلا مهتحبصو ءاهوبذكف . كرصب بهذو كلقع قرو تفرخ دق :اهل اولاق .مكيلإ

 تقرغ دق اهينيع قورع اودجوف اهينيع اوروقف :لاق . ءاقرزلا تلتقو مهيلع تراغأو

 .هب لحتكت تناك ام ةرثك نم دمنإلا يف

 8 5 دوقلاو انزلا نع ترجع الف , ًاماع نيعبرأ تن ليذه نم ةأرما : ةملظو

 .ةعيبر نم لجر :لقاب )١(

 .ةكلس نب كيلس وه (؟)

 .ينانكلا سيق نب ضاربلا وه (ع)



 :تلاق ؟كلذ نيلعفت مل ءاه ليقف ءزنعلا ىلع سيتلا "7يزنُت تناكف «ًازنعو اسي

 مئاهبلا نم هب اولئمت ام

 رذحأو .' "”نيرفع ثيل نم ىضمأو .رفاّصلا نم نبجأو . دسأ نم عجشأ : اولاق

 عمسأو . "7مسنمب ٍدارُق نم لذأو .بابُد نم ىهزَأو . باقُع نم رصيأو .بارغ نم

 (درفص نم نيجأو .آبسض نم ٌرمْغَأو . رهف نم ُمَوْنَأو . سرف نم
 نَحأو ٠ ةّيح نم ماظأو ِدْوَع نم ربصأو .ةبابز نم قرسأو . .رونس نم ئيضأو .لمج

 . 9لَمْوَح ةبلك نم عوجأو . قونألا ضْيِب نم ّزعأو . ةتخاف نم بذكأو .' ”بان نم

 0 قوقتعلا "ئلنألا نم ٌرعأو

 هنإ لاقي ريط :قونألا .لاجلا نم نسملا : دوعلا .ريطلا نم ريفصلا وذ :رافصلا

 يف بطرلاب ريطي ريط :ةتخافو ريرحلا دود قرست ةرأفلا :ةبابزلاو . ءاوطا يف ضيبي
 . همايأ ريغ

 نم دقحأو .

 ناويحلا ريغ نم لثملا هب برضي ام

 نم حمسأو . حبصلا نم حبصاو . ميدلا نم : دوجأو . مجنلا نم . ىّدهأ :اول اولاق
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 .""ةلجر نم قمحأو . لّيّسلا نم ىضمأو .ليللا نم دوسأو .راهنلا نم ٌرونأو .رحبلا

 . لودج نم سناو . ءانهدلا نم عسوأو .ةضور نم هزناو .ةيمد نم نسحاو - ةمهاجحا )0 مدا علا ينج ا6م مدع ى0م يلا:

 .عضوم :نيرفع (؟) .ةوهشلا :وزنلا )١(

 . تويبلا فلأي رئاط : درفص (:) .ريعبلا فخ :مسنم (*)

 .برعلا نم ةأرما (5) .ةنسملا ةقانلا : بائلا (0)

 .قونلا نم لماحلا (4) .روكذلا تافص نم )١7(

 ءاقمحلا ةماعلا اهيمست ةلقب :ةلجر (9)

 ا .لامرلا نم لبجأ ةغبس يهو ءممت ينب رايد نم :ءانهدلا )٠١(

1١١ 



 () 5 0 ما ظ”00 مايس ؟ 1 5 ميس .+
 ”يحولا نم ىقباو . لبج نم لقئاو .ةرافم نم سشحواو .رفاح رارق نم قيضاو

 6 . لصاوحلا شير نم فخأو . بالّصلا مص ىف

 لثملا هب اوبرض اممو
000 

 ةمادنو . نابعنلا قئاقشو . طاباس ماجحو . ةيرام طرقو . بجاح سوق : مطوق

 .مشنم رطعو . نينح افخو .فطنلا زنكو .ةفارخ ثيدحو . يعسكلا

 . دوفولا باتك يف هربخ انرسف دقف .بجاح سوق امأ

 يدنكلا ةيواعم نب ثراحلا نب بهو نب ملظ تنب ةيرام اهنإف ةيرام طرق امأو

 ةغبانلا هركذ يذلا جرعألا ثراحلا اهنباو .رارملا لكآ رجُح ةأرما دونهلا دنه اهتخأو

 : هلوقب

 مانألا ريخ جّرعألا ثراحلاو

 :هلوقب تباث نب ناسح ىنعي اهايإو

 325 ٍلضْفملا مركلا ةّيرام نبا رْبق ٌمهِيِبَأ ربق لوح َةَنْفَج دالوأ

 ةدش نم .مهفارصنا ىلإ ةئيسنب شويجلا مجحي ناك هنإف . طاباس ماّجح امأو

 .ىرسك طاباس وه .طاباسو .ًاًيسراف ناكو ؛هداسك

 هتبق برضتو ىمحت نأب رمأ رذنملا نب نامعنلا نأل ءهيلإ نامعنلا قئاقش بسنو
 .رقّشلا اهيمست برعلاو هيلإ تبستف ءاهل ًاناسحتسآ اهيف

 هللا يضر ةشئاعل لاق هنأ ِهَتِلَي يبنلا نع يوري كلام نب سنأ َنإف ؛ةفارخ امأو

 هتبس ةرذغ ىنب نم ًالجر ناكو «ةفارخ ثيدح ثيداحألا قدصأ نم ْنِإ :اهنع

 امك هنودجيف ضرألا لهأ هب ربخيف .هوربخأ عمسلا اوقرتسا اذإف ,مهعم ناكو نجلا
 .لاق

 .ةماجحلا فرتحي : ماجح (؟( . ةباتكلا : يحولا )1(

1١ 



 هرهظ ىلع ءاملا لمحي ًاريقف ناك عوبري ينب نم لجر وهف .فطنلا زنك امأو

 ءىرسك ىلإ نميلا نم ناذاب هب ثعب لام ىلع راغأ ناكو ؛رّطقي يأ ,فطنيف

 .لاملا ةرثك يف لثملا برعلا هب تبرضف .سمشلا تبرغ ىتح ًاموي هنم ىطعأف

 نيف ّيارعأ همواس «ةريحلا لهأ نم ًافاكسإ ناك هنإف ,نينح (الاًنُخ امأو

 يف هاقلأف نيفخلا دحأ ذخأ لحترا الف «ّيارعألا ظيغي نأ دارأف ,هبضغأ ىتح افلتخاف

 فخلاب «يبارعألا رم املف .هقيرط ىلع رخآ عضومب رخآلا ىقلأ مع «يبارعألا قيرط

 رخآلاب ّرم املف .هتذخأل ةبحاص هعم ناك ول !نينح فخب اذه هبشأ ام لاق ءلوألا

 بثوف «نينَح هل نمك دقو لوألا ىلإ فرصناو .هتلحار خانأف لوألا كرت ىلع مدن

 .ًالثم تبهذف .نيتُح ىفُخ ريغ هعم سيل ّيلارعألا لبقأو ؛اهب بهذو هتلحار ىلع

 اذإ موقلل ليقف ,ةيلهاجلا يف "7طونحلا عيبت ةأرما تناك اهنإف « مشنمرَّطع امأو

 . ىتوملا بيط كلذب دارُي . مشْنَم رطع اوُقد :اوبراحت

 ' ا(ملف ,هسوق رسكف أطخأ هنأ نظف , باصأف ىمَر لجر هنإف ,ىعسكلا ةمادن امأو

 .لثملا هب برضف .هسوق رسك ىلع مدن ملع

 يسرافلا رهجرزبو يفيص نب ٌمكأ لاثمأ

 مل نم بيرغلا .هّينّيع قّدص نَم قيدصلا .ٌبِسانُم بحاصلا .براجّتلاب ّلقعلا
 ام متفشاكت ول .ةْعْفن برق نم ُبيرقلا . بيرق نم ُبرقأ ٍدعب بر ,بيبح هل نكي
 مل نم كناوخإ ٌرْيخ .كاقو ام كحالس ٌرّيخو .كافك نم َكلهأ ٌريخ .7هُتنفادت

 . كقّدص نم كوخأ .بيغلا مهتم بأ نباو ؛20بّيجلا حصان بيرغ بر .هَرْبخَت
 رايدلا يف اودعابت .لّطب ال كوخأ ٌهركُم .نهف كوخأ ّزع اذإ .هيخأ ةآرم خألا

 .قيقر دلج نم لجرلا يف سبلي ام :فخلا )١(
 .ةصاخ مهماسجأو ىتوملا نافكأل بيطلا نم طلخي ام لك :طونحلا ()
 .عردلاو صيمقلا :بيجلا (:) . مهاكت :متلفادت ()
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 قال ْتِحّرف نإ كنإ . هلك كيخأب كل نَم . بذهمل لاجرلا يأ .ةبحملا يف اوبراقتو

 هب ري ًاموي ري نَم .نادت نيدت ابك . . مَحرُ محرأ . كيلإ نّسحُي : نحأ . ًاجَرف

 .رذحلا ىتؤي هنمأم نم نم .ةربع ةربخ لك يف . تفرذف تفرع نيع .هب ٌرَتْعُي ال ٌرهدلاو

 لزن نيحلا لزت اذإو :رصصبلا يمع ردقلا لزن اذإ . صّرح نإو هقزر ٌءرملا ودعي ال

 . دقني ال لام ةعانقلا . ءانزلا ٌةيْقَر ءانغلا .ّرش لك حاتفي ٌرمخملا .نيعلاو ألا نب نيب

 سيل «تيطعأ ام ةيفاعلا نم ذخ . قال تنأ ام ىلإ قاسنُم . سفنلا ىَنغ ىنغلا ٌرْيخ

 دحأ ملقلا .تيفُك ام فلكتت ال .تّيِضْمَأ ام كل امنإ .ناسللاو َبلقلا الإ ُناسنإلا

 . اًماذ ءانسحلا َمّدلعت نل .نّينثاب ايندلا تقاض امبر . نيراسيلا ٌدحأ لايعلا ٌةَلِق .نيناسللا

 . كب ٌروحيف ٍءيش نم ٌرَخّسَت ال .ةزانجلاك كلهأ يف كت ال . ائال يواغلا مدعي م

 ىمعي ام بلقلا ٌرِصِبُي .ربكي نأ كشوي ّرشلا ٌريغص .هتلّجعت تئش نإف ّيشلا رْخأ

 هرذق فرع نَم . دج هدعاس نإو دبع ٌدبعلا . 'رّمضلا همس نإو رح ٌرخلا .رصبلا هنع

 ضّرعت نم .هتاهأ نامزلا ىلع مّظعت نم .هّسفن هتءاس هونب هَّرَس نَم .هّرْمَأ نابتسا

 لك .لولمم لوذبم لك .وطخي اطخ نم .هاّطخت هل ")نماطت نمو هارذأ ناطلسلل

 ٍنامز لكل .لاقم ماقُم لكل .ليلذ ةردقلا تحت زيزع لك .هيف بوغرم عونمم

 .عدوتسمرس لكل .رقتسُم ابن لكل .باوث لمع لكل .باتك لجأ لكل .لاجر
 .ًاقح نكي لطابلا يف ٌرثكأ .ًاحاتفم قلغ لكل ْبلْطا .نسحُي ام ناسنإ لك ٌةميق

 بذكلاو ةاجنُم قدصلا .ىّرّسملا دَمحُي حابصلا دنع .جرفلا يتأي (9طنقلا دنع
 اهب سيل ةعاس بر .لوص نم ٌذفنأ لوق بر .فارتقآلا مدعي فارتعألا .5

 نم غلبأ لهجلا ضعب .ماسُحلا نم ٌمطقأ مالكلا ضعب .ائْير بقع ٍةلجَع بر .ةعاط

 مئان يأرلا . دوبعملا هللا ىوهلا . ىمعلا ٌديدش ىوملا .ىهتشآ ام بلقلا ٌعيِبر . مّلحلا

 1 .لولمل ءافو الو . دوسحل ةحار ال .كيلإ اعد نم كيلع بلغ ,ناظقُي ىومهلاو

 مهّردقأ وفعلاب سانلا قحأ .رجهلا لمتحي نأ نم ٌرصقأ ٌرمعلا . سفنلا بيطك ٌرورس

 .ررضلا :رفلا )١(
 .ديدشلا سأيلا :طنقلا (8) .صضفخناو نكس :نماطت (؟)
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 رش .ةنطفلا بهذت (”ةنطبلا . عبتا ام لوقلا ُريخ .عفت ام ,رلعلا ديخ .ةبوقعلا ىلع

 ٌةبعش بابشلا . ناطيشلا ٌلئابَح غ ءاسنلا . ىوقتلا ٌةملك ىرغعلا َقْثْوَأ . بلقلا ىمع ىمعلا

 يف ءىرما لكل .هريغب ظعُو نم ٌديعسلا .هّمأ نطب يف يِقَش نم ّيقشلا ءنونجلا نم
 ٌلضفأ .كلابب رطخي ال ام َكيِرُت ريداقملا .هيلع ٌرصي ءالبلا فرعي نم .لْفَش هندَب
 .ىدملا غلب نم ادغ ةوظحلا بحاص .7لؤشلل ىمُحأ لحفلا . داعملل دورت ام داّرل

 فيعضلا .ةميزعلا ردق ىلع ٌةيرصلا .ينامألاب تاياغلا ْغَلْيَت ال .ةدومم ربصلا ْبقاوع

 رظن ام . كّنغ نم كنم سيل قطني ال كل ٍدهاش م .رّبتعا ركفت نم .مْذَي وأ ينئُي
 يف ىنغلا .ةعّيض لقاع ىلع ام .كنيمي كلم الإ كَرقف َدَّس ام .هسفن َلثم ٍءىرمآل
 تناك نإو كنم كدي .رابتخآلا ةفرعملا لوأ . بيرغ هلهأ يف ّلقملاو .نطو ةبْرغلا

 فرع نمو .هقّدص ْرْحَي مل بذكلاب فرُع نم .عدجأ ناك نإو كنم كفنأ .ءآلش

 نم حايصلا ةرثك .مّرلا ةيعاد بابشلا .مَقَّسلا ةيعاد ةحصلا .هبذك زاج قدصلاب

 كّلمأ ةداعلا . ءانثلا جمس ءاخإلا مّدق اذإ .ةيزعتلا تكرت ٌةبيصملا تّمّدق اذإ .لثفل

 ىلع ٌلاّدلا .”ةنامرهقب تسيلو ةناحُبر ٌةأرملا .ٌمؤُش قّرخلاو ْنْمُي ةقفرلا .بدألا نم

 .ةطقال ةطقاس لكل .نئانكلا ًالْمَت ةيامرلا لبق .ةزجانملا لبق ٌةزجاحملا .هلعافك ريخلا

 متسُي نأ ربخ رْيخ نم .ةسْيُح ُتْدصلا .ةلفَ ةكرحلا كت .هبَكَف نيب .لجرلا لتقم
 عرزي نَم .ركشلاب َمَعْنلا اودّيق .ةنوخلل ًانيمأ نوكي نأ ةنايخ ءرملاب ىفك .رطمب
 ةبيصملا نم مظعأ .ريزولا كّشغ اذإ ريمألا ةّدوَمب ٌرتغت ال .ركشلا دّصحي فورعملا

 ةالسم ةّبحألا اقل .بئاصملا ىلع هّسفن نّطويلف ةاقبلا دارأ نم .اهنم فّلخلا ٌءوس

 تلتق .هيلع طخاسلا رُّثك هسفن ىلع يضر نَم .لقاعلا ةلصك لهاجلا ةعيطق .ِمِهّلل

 كلعج اذإ .ّيذبلا ناسللاو ّيّدلا قلخلا ءادلا ًأودأ. اهفراع ًاضرأ لتقو . اهلهاج ضرأ

 دنع . قبسلا فرعُي ةياغلا دنع . نئاخلا نمأت الو نيمألا رذحآ . اير هلعجاف ًاخأ ناطلسلا

 / فورعملا ءىفاك .لج نإو لاونلا نم رثكأ لق نإو لاؤسلا .رامفملا دّمحُي ناهزلا

 )١( ماعطلا نم ديدشلا ءالتمالا :ةنطبلا .

 .هنوؤش ةيلوتمو تيبلا ةربدم :ةنامرهق (©) .اهنبل فج يتلا قونلا :لوشلا (؟)
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 سيل .ىوكش عم ربص الو .رض عم ةءورم ال .20ةلّيَع عم (!ةلَخ ال .هرشنا وأ هلثمب

 عيضولا .راشتسا نم رايخلا مدعي ال .كلثم رح كريغ دبع .لذعلا ةعرس لدعلا نم'

 نأ ابذك ءرملب ىفك .")رجهأ رثكأ نَم .هدحو لزن نم نيهملا .هسفن عضو نَم

 .ناث عبط ةداعلا .هيف امب حضني ءانإ لك .عمس ام لكب ثّدحُي

 برعلا لاثمأ نمو

 ديبع وبأ ىور امم

 ظعاوملاو بدألل اندرفأ دق انك ذإ ديبع وبأ اهيف لخدأ يتلا بادآلا نم اهاندّرج

 لاثمألا نم ةماعلا ةنسلأ ىلع ىرج ام ةميدقلا برعلا ةلثمأ ىلإ انممّضو ءاذه ريغ ًايتك

 ناسللا ظفح يف

 .مجلم ىقتلا :زيزعلا دبع نب رمعل

 .قطنملاب لكوم ةالبلا نإ :قيّدصلا ركب يبأل
 .ناسل نم نجس لوطب ىلوأ يش ام :دوعسم نبال

 رذحا .هريغ ناسلو هناسل نم زرتحي ىتح ًائمؤم نمؤملا نوكي ال : كلام نب سنأل

 .ماسُح نم عطقأ مالك بر .ديلا حرجك ناسللا حّرِج .كقنع برغي ال كناسل

 .ربإلا ذفنت ال ام ذفني لوقلا

 :رعاشلا لاق

 - و لفل و .٠ و 3

 ناسللا حرج ايل هرب الو هرب افيسلا حرجل ىجري دقو

 رخآ يف ءارعشلا لاثمأل انلعجو . ةماعلل ًارئاس ًالثم راص دق هنأل تيبلا اذه انيلتجا

 .اياب اذه انباتك

 .رقفلا :ةليعلا )١( .ةقادصلا :ةلخلا )١(

 .ءافش :ءرب ع( .همالك يف شحفأ :رجهأ يف
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 هيكف نيب لجرلا لتقُم :يفيص نب مثكأ لاقو
 .هتبقاع نم رذحي امل ؛ملاع هب وهو ءيشلا ركذ عدي هنأ ديري .رّذأف ماعأ ابر :لاقو

 هنم ىقتي امو مالكلا راثكإ

 وهو ءرجهملا ىلإ جرخ يأ - رّجهأ رثكأ نَم .هناسل عسّتا هردص قاض نَم :اولاق

 .لوقلا نم حيبقلا

 برقعلا هتعسل وأ ةيحلا هْنْسِهَن ابر ليللا بطاحو .ليل بطاحك راثكملا :اولاقو

 . اليل هباطتحا يف

  طارفالا لوقلا أوسأو  طالتخالا ّىعلا لَّوأ :ولاقو

 تمصلا ىف

 . هلعاف ليلقو 'مكُح تمّصلا :اولاق
 .ةّحملا هلهأ بسكُي تمصلاو ,قطان يع نم ريخ تماص يع :اولاقو

 ىلع مدنلا نم ريخ توكّسلا ىلع مدنلاو ؛َتوُمَّصلا ةبيهطا نم رثكتسآ :اولاقو

 . مالكلا

 .ةمالس توكّسلا :اولاقو

 حدملا يف دصقلا

 2غ( يكل

 . كلذ يف نوُلْغي الف انحدم نم : نولوقي . دصتقيلف انَقَر وأ انّمح نَم : مهوق هنم

 . ءانثلاو حدملا يف بانطإلا : :فرهلاو فرعت دل اب فرهت ال : مهوقو

 .رامجلا قفني اذ نود نم راسي 'ايأ ةكاش : : موق هنمو

 راسي وبأ يقل :لاق ةعصعص نب رماع ينب نم لجر نع ينارعألا دم وبأ انربخأ

 : يرتشملا لاقف ؛رامحلا ىرطُي راسي وبأ لعجف ؛همواسي لجرو ًارامح عيبي دبؤملاب ًالجر

 ةمكح :مكح 6م .بضغلا :طالتخالا (1)

 .لوانتلا :فرلا (4) .هجولا رعش ةلازإ :فحلا (©)
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 هل لاق . ًالوقعم ماعلا هب ُداطصُي :لاق ؟هريس فيك :لاق .معن :لاق ؟رابحلا تْفّرعأ
 .دصقلاو ةبراقملا :ةهكاشملاو .رامحلا قفني اذ نود نم ءراسي ابأ ةكاش : عئابلا

 ثيدحلا قدص

 .اجن هللا قدص نم :مهلوق هنم

 .قدصأو يئس : مهوق هنمو

 . ءافش قدّصلاو ءاد ْبذكلا :اولاقو

 . هيف مهبذكي ال ًالزنم هلهأل داتري يذلا نأ هانعم هلهأ دئارلا بذكي ال : مطوقو

 .هّتس نع هلأسف « ًاريعب لجز نم عاتبا ًالجر نأ هلصأ .هركب نس ينقدص :مهوقو
 نّكست ةظفل هذهو .غَده ْعَدِه :لاق هخانأ املف .ُهخْيَأ :هل لاقف ."7لزاب هنإ :هل لاقف
 .هركب نس ينقدص :لاق ةملكلا هذه يرتشملا عمس اف .لبإلا نم راغصلا اهب

 ةفينح دلاو « 2 بعص نب مّيِجَل ةأرما يهو ٍماَذَح تلاق ام لوقلا : مهوق هنمو

 : لاق اهيفو مج ينبا . لجعو

 ماذح تلاق ام لوقلا نإف امهوقدصف ماذَح تلاق اذإ

 ةرم أطخأو ةرم باصأ نم

0 
 يذلا لهاجلا بلاحلاب هش . ضرألا يف بخشو . ءانإلا ف بخش : مهوق هنم

 .ضرألا يف ًابخشو ءانإلا يف ابخش بلحي

 ىرخأ ؟"وسأيو رم ©”جشُي :مهوقو
 . كّيلع مهسو كل مهس :مهوقو

 .ةعساتلا وأ ةنماثلا نس يف ريعبلا :لزاب )١(
 .بلتحا اذإ عرضلا نم نبللا نم جرخ ام :بخش (؟)
 .هجولا وأ سأرلا دلج قشي :جشي (؟)
 . حلصي :وسأي (5)
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 يذلا دوعلا : ةقارطملاو .فوصلاب رعشلا طلخي نأ شيملاو . يشيمو يقرطآ : مهوقو

 ةباجالا ءوسو ةلأسملا ءوس

 ءفلأ ريغب «ةباج» .ةملكلا هذه ىكحت اذكه .ةباج ةءاسأف ًاعمس ةاسأ :اولاق

 :اولاق ردصملا اودارأ اذإف ءةنسح ةباج نالف ىنباجأ :لاقي عوضوم .مسآ هنأ كلذو

 .فلألاب «ةباجإ

 : ظفحأ يذلاو ؛ لصألا يف اذك .ةعبرأف مّهفت مل نإف نيثيدح ةأرمآ ثّدح :اولاقو

 . كسمأ يأ , عيراف

 .ثيدحلا قاسي كيلإ :مهوقو

 ةهاهفلاب قطن مث تمص نم

 .ءيدرلا :ءيش لك نم فلخلا .ًافْلَخ قّطنو ًافلأ تكس :اولاق

 ةرم قدصي بذكلاب فورعملا

 . مار ريغ نم ةيَمَر برو .بئاص مهس ءيطاوخلا نم :مهلوق

 . بوذكلا قّدِصَي دق : مهوقو

 ةرم بذكي قدصلاب فورعملا
 مم 1 2 سال 8 (0) سا ل 0

 رثعي دقو ,29ةوفه ماع لكلو ,29ةوبن مراص لكلو .ةوك داوج لكل : اولاق

 .بذهملا لاجرلا ّيأو .هّلك كيخأب كل نمو ءُداوجلا

 .ةرثع :ةوبك 00(

 .ةبيرضلا نع فات :ةوبن (؟)
 .ةلز :ةوفه (؟)



 رسلا ناتك

 .كريسل عسوأ كردص :اولاق

 ىلإ كرس شفت ال لوقي .ةّمكأ ىلع َلْبَت الو «ةَمأ ىلإ كّرس شفت ال :اولاقو
 . كتروع ودبتف عفترم ناكم ىلع لّبت الو .هيدبتف ةأرما

 7 برس ريغ ٍءاعو يف اذه لعجا :لجرلا ىلإ اورسأ اذإ نولوقيو
 .كمد نم كرس مهلوقو

 .ربق الإ يرّدَّص ام :لاقف ؟رسلا كناتك فيك :يبارعأل ليقو

 هماتتكا دعب رمألا فاشكنا
 7 00 ها 1

 .قحلا صحصح :مهلوق

 , اهمضو ؛ءارلا حتف :تاغل ثالث ةوغرلا يفو . ةوغّرلا نع حيرصلا ىّدبأ :مهلوقو

 .اهريسكو
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 . دبزلا نع '” ضحملا 2 حرص :مهلوقو

 .مهرس اورهظأ نوديري ءاهتخرف اوجرخأ يأ .مهتضيب موقلا خرفأ :اولاقو

 .ءاطغلا فشكو غافلا حرب :مهوقو

 رسلا ءادبإ

 .يرس ىلع كتعلطأو .يرمأب كتربخأ يأ .يروقشب كيلإ تّيضقأ :اولاق

 قورعلا :رجعلاو . يبياعم ىلع كتعلطأ يأ .يرَجُبو يرَجُعب كتربخأ :مهوقو
 .ةصاخ نطبلا يف ىهف رَّجّبلا امأو .ةدقعتملا

 . هتمتك ام صرب يدسج يف ناك ول :ةماعلا لوقتو

 .هؤام برس ريغ يأ )١(
 .صلاخلا نبللا :ضخملا (:) .ءافخ دعب رهظ :صحصح (؟)
 . .لاز : حرب )0( .نيب :حرص (ع)

 ل
 ٠



 .. هريغ هب ركذتي ثيدحلا

 « ديعسو دعس :نانبآ هل ناكو َدأ نب ةّبضل لثملا اذهو :نوجش وذ ثيدحلا :اولاق

 ًالجر ىأر املك هبض ناكف .ديعس عجري ملو دعس عجرف ءامل لبإ بلط يف اجرخف

 هعمو ًاموي ريسي وه اني ةبض نإ مث .ًالثم تبهذف .ديعس مأ ٌدعسأ :لاق ًالبقم

 اذه ىرتأ :ثراحلا هل لاقف ,ناكم ىلع ىتأ ذإ مارحلا رهشلا يف بعك نب ثراحلا
 اذإف .فيسلا اذه هنم تذخأو هتلتقف ءاذكو اذك هتئيه ىتف تيقل ينإف ! عضوملا

 نإ :هل لاقف هفرغف هايإ هلوانف .هيلإ رظنأ فيسلا ينرأ :ةبض هل لاقف ء ديعس ةفصب

 يف تلتقأ :اولاقو ,كلذ يف سانلا همالف .هلتق ىتح هب هبرض مث .نوجش وذ ثيدحلا

 .ًالثم تبهذف .لّذعلا فّيسلا قّبَس :لاق ؟ مارحلا رهشلا

 الجر لتقيل لح الجر نأ اذه لصأو . ًايسان تندكو نعّطلا ىتترَكذ : هلمو

 :لماحلا هل لاقف هدي يف ام عزجلاو شهدلا هاسنأف حمر هيلع لومحملا ديب ناكو

 ىلع "زك مث .ًايسان تنكو نعطلا ينَترَكَذ « يعمل يحمر نإف :رخآلا لاق .حمرلا قلأ

 ءاسنخلا وخأ ىملسلا ةيواعُم نب رخص :لماحلا نإ :لاقيو .هلتق وأ همزهف هبحاص

 .قعّصلا نب ديزي :هيلع لومحملاو

 هيدبي نأ نكمي الو لجرلل نوكي رذعلا

 هل لعلو .هل بنذ ال مولم برو .يرذع عمسي مل يربخ عماس بر :مهلوق هنم

 .مولت تنأو ًارْذُع

 .هنأشب ماعأ ءرملا :مهوقو

 بلط نم رسيأ بنذلا كّرتو ءرذعلا ساّمتلا نم رسيأ بنذلا كرت :مهلوق هنم

 . ةبوتلا

 .قّيض هّرك )١(
 نمل



 ةيانكلاب ضيرعتلا

 ؟) يس ى )١( هه 5-6 3
 ."'ققرت '''حوبص نعأ :مهلوق هنمو

 .ةراج اي يِعَمْسأو ينعأ كايإ :مهوق هنمو

 فورعملاب ْنملا

 .دّمر جضنأ اذإ ىتح كوخأ اًوُش :اولاق

 .ةمركم لوقلا ىلع لعفلا لضفو .ةءاند لعفلا ىلع لوقلا لضف : مطوقو

 رابتخالا لبق دمحلا

 ."” اهئانب ماع َةَّرح الو اهئارتشآ ماع َةَمُأ ندّمحت ال

 .ريتخت نأ لبق حدمت ال :لوقي .فرعت نأ لبق فرهت ال :مهلوقو

 .رابتخالا ةفرعملا لوأ : مطوقو

 دعولا زاجنإ

 .دعو ام ٌّرَح َرجْنَأ :اولاق

 . ةّيطع ةدعلا : مهوقو

 .اهئمض دقف ةجاح ٌرْخَأ نم : مطوقو

 .فيوست ممئَللا ٌدَعوو .لعف ٌرُلا دعو :اولاقو

 . دهعلا نم دعولا :ةماعلا تلاقو

 ًالطاب تناك نإو ةحيبقلا ةلاقملا نم ظفحتلا

 .ليق ءيش نم كراذتعا امو . ةعامسرش نم كيسح

 .حابصلا بارش :حوبصلا )١(
 .اهجيوزت :اهئانب (©) .هنسحتو مالكلا نيزت :قفرت (؟)

 ضر



 ريخلاب ءاعدلا

 . كلذك هللا كلعج يأ ؛ لامو لهأ يف در ام ٌريخ :هرفس نم مداقلل مهوق هنم
 .هاصقأ يأ .رّمُعلا ًالكأ كب هللا غلب :مهلوقو

 .كلاب معن يأ .كفوع معن :مهوقو

 . نْسْلاو ربل ءَْب ىلع :حاكنلا يف مهوقو
 هل توعد اذإ ,هتأفر :هنم لاقي .ةرثكلا : ءافرلاب ديري .نينبلاو ءافرلاب :مهوقو

 ش . ةرثكلاب

 .رض كباصأ الو ريخ كباصأ يأ .ةكننا الو تئنه| :مهلوقو
 .هل دمحلا نوديري مهو هيلع نوعدي .ُهّمَأ 9ةئلبهو ُهّمَأ "توه :مهلوقو
 : سيقلا ءىرما لوق هنمو . نسحأ اذإ « هللا هازخأو هللا هلتاق هوحنو

 هرفن نم دع ال ةلام

 هبيعب هبحاص ناسنإلا رييعت

 .تّلسناو اهئادب ىنتمر :اولاق
 - هبه رب لل 60 مصرع تول ٍِِ -

 .هربخ ريجب يسن .هرجب ريجب ريع :مهوقو
 .سراح وهو هلثم نم ْسرتحم :مهوقو
 .كنيغ يف عذجلا ٌرِصْبَت الو كيخأ نّيع يف ىذقلا ٌريصبت :مهوقو

 ناسنإلا ىلع ءاعدلا

 .كيفل ضرألا :ديري .كيفل اًهاف :مهلوق هنم
 .ُبلْتألا كيفبو .ٌرجحلا كيفب :مهلوقو

 0١ . مفللو نيديلل :مهوقد
 .اهتاتف وأ ةراجحلاو بارتلا :بلثألا (:) .هتلكش :هتلبه (؟١) .ميدقلا نمزلا ف نيوخأ اناك :ةرجبو ريجب (؟) .تطقس :توه )١(

 نذر



 نيديلل :هل لاقو ,ناضمر يف ناركسب هنع هللا ىضر بلاط يلأ نب ىلع يتأ امو

 .طوس ةئام هبرضو .رطْقُم تنأو ٌمايص اننادلوأ ؛ مفللو

 .ةعرصلا ديري .ُةجولا نكيلف هبنجل :مهوق هنمو
 نم ةمالس الو ةيبلت كل تناك ال يأ ءْكِْيَبل ال كْيبناج الك ْنِم :مهوق هنمو

 .ناكملاب ةماقإلا :ةيبلتلاو . كيبناج الك

 :قدزرفلا لاقو . يبَظب ال كب :مهلوقو

 "'ارفعأ ةميرّصلاب يّبظب ال هب ةيعن يناتأ اَك هل لوقأ

 .ةعماسم هللا عدج :مهلوق هنمو

 .هقلحو هللا هرقع ديري ,اقلح ارقع : مهوقو

 .هللا هماقأ ال يأ :ُهل اعل ال :مهلوق هنمو

 : لطخألا لاق
 ِ 50 اوُرثع ذإ ناوكذ ىنَبل اعل الو ٠
 ها م.

 م

 رّفعأ يِبَظب ال قدْزَرفلا لوق ٌةَرّهج تلاق ّخااَرِس ُهنلتق

 تالضعملاب هريغ لجرلا ىمر

 لعجي لبجلا نم ةعطق ديري .يفاثألا ةثلاثب ةامرو .هسأر فاحقأب ةامر :مهوق هنم 4 و 00 . هءا م 5
.2 

 .ةثلاثلا يه نوكتو ناتّيفثأ اهبنج ىلإ
 .ناتهبلاب هامر اذإ ."'ةكيفألاو ''”ةهيضعلل اي :هنمو
 .اهب هتكسُي ةملك هملك اذإ ,2"ًابوُنَذ هيلع َغرفأ امنأك :مهلوقو

 .ناتهبلا : ةهيضعلا (5) .ةرمحح هضايب ولعي يذلا :رفعألا )١(

 . ءارتفالاو بذكلا : كفإلا :هكيفألا (5) .سعتلاب مهيلع وعدي :ًاعل ال (؟)
 .ولدلا :بونذلا (1) .سأرلا نم غامدلا ولعي ام وهو ءفحق عمج :فاحقألا ()

 ضل



 ةبالخلاو ركملا

 .هيأر نع هلازأ ىتح هعّداخ يأ ءهتورذ يف لتف :مهلوق هنم

 : هيلع تبأف ةرصبلا ىلإ جورخلا ةشئاع لأس نيح ريبزلا نع ىوريو : ديبُع وبأ لاق

 .هتباجأ ىتح براغلاو ةورّذلا يف لتفي لاز اف
 .ةركانملا نوديري «سادسأل ًاساخأ "”برض : مطوقو

 :رخآ لاقو

 سادسأل ًاساخأ برضي لظو ًاللع ىتج ًاركم ٌّوُرُْما دارأ اذإ

 .هعقويل هلتخي يأ . لازغلل وُدَأي ٌبْئَذلا :مهوق هنمو

 لطابلاو وهللا

 . لطابلا ءامسأ نم اههو ,' هّمّسملا نالف ّيّرَجو ."'هرّثلاب ُنالف ءاج :مهوق هنم
 . اًمق لثم : اَددو ءّدد :تاغل ثالث هيفو .ىنم ُدد الو دَد نم انأ ام : متم لاقو

 .نزح لثم :نددو

 دعولا فلُخ

 .هعم رطم ال يذلا وهو .ٌبَّلخ قرب الإ دعو ام :مهلوق هنم

 :لاقف هلأسي هوخأ هاتأ قيلامعلا نم لجر وهو . بوقرع دعو الإ ةدعو ام هنمو

 املف .ًاحلب ريصت ىتح اهعد :لاقف ,ةدعلل هاتأف ءاهُعْلط كلف ةلخنلا هذه تعلطأ اذإ

 ملف .ًارمت ريصت ىتح اهعد :لاق تبطرأ املف .ًابطر ريصت ىتخ اهعد :لاق تحلبأ

 .فلخلا يف ًارئاس ًالثم تراصف ؛ًائيش هاخأ طعي ملو اهزجف بوقرع اهيلإ دمع ترمتأ

 : ىثعألا لاق

 .ةريغصلا قيرطلا :هرتلا ١ )١( .رهظأو نيب :برض )١(
 .ءايعإلا فرعي ال ًايرج يرجي سرفلا :ةماسلاو .ةماس عمجج :ةمسلا (+)
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 برشيب ٌُهاخأ بوقُرُع ديعاوم َةَّيِجَّس كنم فلخلا ناكو تدعو

 سومغلا نيميلا

 اذإ ةنايلّصلا علتقا امبر ريعلا نأ كلذو . 9ةنايلصلا رّيعلا دج اهّذج :مهوق هنم

 . اهاعترا

 نيميلا : ديبع وبأ لاق .عقالب رايّدلا ٌعدت سوُمغلا نيميلا :عوفرملا ثيدحلا هنمو
 اهسمغل ًاسومغ تيمّسو ؛ اهب فلحيف لجرلا اهيلع فقوي يتلا 7ةروبصملا يه سومغلا
 .مثألا يف اهفلاح

 .ةمدنم وأ ثنح نيميلا : مهوق هلمو

 .هللاب فلحئلف ًافلاح ناك نم : لِي ينلا لاقو
 مهتوعن فالتخاو لاجرلا لاثمأ

 لضفلا يف زّربملا لجرلا يف

 .ليخلا نم قباسلا هلصأو .هُرابُع َقَشُي ام :مهوق
 .رمحلا حراقلا سرفلا قبسي امك يأ ءرّمَحلا هنع "ترّسَح يكذملا رج :مهوقو

 . 2ُبالغ وأ (#9الغ تايّكذملا يرج :مهوقو
 .ىّوصقلا ةّياغلا نود ٌةّمه هل تسيل :مهوقو

 ركذلا هيبنلا لجرلا
 .هناكم يفخي ال هنأ ديري ,قلاوجلا : مكعلا يف نالف ٌرَجحُي ام :مهلوق

 ءام نب رذنملا اهيف لتق ةروهشم ةعقو هبف تناكورسب ةميلح موي ام : مهوقو

 .روهشم رمأ لكل ًالثم تبرضف ؛ءامسلا

 . تيعأ :ترسح (*) .ربصت يلا :ةروبصملا (؟) .لقبلا :نايلصلا )١(

 ا .ةيلاغملا :بالغ (6) . ًاديعب يأ .ةولغ عمج :ءالغ (:)

 ضب



 .")قلبأ نم رهشأ :مهوقو
 .راهنلا سانلا ىلع ىفخُي لهو :مهلوقو

 .حبصلا رظانلا ىلع ىفخي لهو :هلثمو
 .رمقلا لهجي نم الإ ًانالف لهجي لهو :مهوقو

 ليلدلا هب زعي زيزعلا لجرلا

 ريصت :رسنتست .ريطلا راغص ؛ثاغبلا .ٌرَتْسَت انضرأب ثاغْبلا نإ :مهوق هنم
 . ًاروسن

 .ًاعينم ناكو . ينابيشلا مّلَحُم نب فوع نوديري . فوع يداوب رخ ال :مهلوقو

 نصح :قلبألاو ,لدنجلا ةمودب نصح :درام .قلبألا ٍّرعو درام دّرمَت : مهوقو

 .لأومسلا

 .رثك :رمأ .20لف رمأ نمو .َلذ لق نمو .(ازب َّرع نم :مهوقو

 بعصلا لجرلا
 - .ٌرمَتْسملا ديعب ىَوْلَأ نالف :مهوق هنم

 « لصنلا طقاسلا قوفلا روسكملا مهسلا هلصأو . لصان قوفأب هنم تللَب ام : : مهوقو

 .كلذك سيل اذهف :لوقي
 . ©نانشلاب يل (4) هقعقي ام : مهوقو

 .هرانب ىلطصُي ام :مهوقو
 . 9ةبعّصلا هب نّرقت ام مهلوقو

 .بلغ :ّري (8) .ضايبو داوس هيف يذلا :قلبألا )١(
 .هلقع بهذ :لف (؟)
 .توص عم بلصلا سبايلا ءيشلا كيرحت ةعقعقلا :عقعقي (5)
 .ةيلابلا'ةبرقلا يهو ءنش عمج :نانشلا (0)

 .ةبعصلا ةقانلا :ةبعصلا (1)

 افي



 هنرق ىقلي دجنلا

 ًاراصعإ تيقال دقف ًاحير تنك نإ

 عرقي عبنلاو . ديدحلا الإ ّديدحلا لفي الو .قشلا :حلفلاو .حلفُي ديدحلاب ديدحلاو

 .هلثمب نرق يأ .هرجحب نالف َيمرو .ًاضعب هضعب

 يهادلا بيرألا

 . اهب لجرلا هبش ,تايحلا نم هلصأ .لالصأ ّلصو .راتْهَأ 2"رثه وه
 .داو ةيحو ءركذ ةيح : هلثمو

 مدؤمو . بّلُق لّوحو . عقاوبلا نم (7ةعقاب وهو .لّضٌْعلا نم 7ةلضع وه :مهوقو
 .ةرشبلا ةنوشخو .ةمدألا نيل هيف :لوقي .رشبم

 3ك

 .فتكلا لكؤت ثيح نم ماعي نالفو

 ةقباس الو رظنم الب هيبنتلا

 ةيلوأ ريغ نم ٍجَرَخ :نوديري .ّيجراخلا برعلا هيمست يذلا وه :ديبع وبأ لاق
 :رعاشلا لاق هل تناك

 لاحتناب كدجب ٌمدق سيلو ًيجراخب تسل َورماي الأ

 .دعم ىلإ بوسنم لجر ريغصت وهو .هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست : مهوقو
 : اولاقو

 اماصع تدّرس ماصع سفن

 | .ةيهاد :رته )١(
 . ةيهاد : ةلضع 0(

 :ةيهاد : ةعقاب ()
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 ريرحنلا ماعلا لجرلا

 .يكذلا نطَقلا وهو .باقتَ هنإ : اولاق

 .ريرحنلا ملاعلا وهو .ضعَل هنإ :اولاقو

 .ابَّجَرملا اهقيَذَعو .ككحكلا اهُلْيَذَج انأ : مهوقو

 كتحتل « ءابرجلا لبإلل بصني دوع وهو ,لذجلا ريغصت :ليذجلا : يعمصألا لاق
 - حتفلاب - قذعلاو . قَْذَع ريغصت : قيذغعلاو . هيأرب ىفشي نأ دارأف ,برجلا نم هب

 اهمعدي ًاعفترم ءانب لئاملا اهبناج نم اونب ةميركلا ةلخنلا تلام اذإف ءاهسفن ةلخنلا

 .حدملل (هرغصو «بيجرتلا كلذف .طقست اليكل
 ..كاكح لذَجل هنإ -إ :مهوق هلثمو

 . تبرج اذإ لبإلا هب جلاعت ءيش ا: : ةينعلاو . برجلا ىفشت هتّينع : مطوق هنمو

 .اصعلا عرقت ام مويلا لبق ماحلا يذل : مهوقو

 برظلا نب رماعل تعرق مث .ينانكلا كلام نب دعس اصعلا هل تعرق نم لوأو

 (7تغْز انأ اذإ : هينبل لاقف « ,هلقع ركنأ ىتح ربكف ةيلهاجلا يف مكح ناكو ,يناودعلا

 .كلذ نغ عزنيف ءاصعلا هل تعرق غاز اذإ ناك .ينوموقف

 .نظلاب بيصُي يذلا وهو .يعملأل هنإ :مهوق هنمو
 .اهتيمدأ الإ ةحّرَق تككح ام : مهوقو

 ملاعلا الإ ةلبقُم اهْفرعَي الو .ةربدُم رمهظتو ةلبقُم ةباشت رومألا : مطوقو

 . ملاعلاو لهاجلا اهفّرع تريدأ اذإف ع9ريرحتلا

 ' . برجملا لجرلا
 .رشلاو ريخلل دواعم يأ . )0 عّقنأب بارشل هنإ : مهوق هنم

 .هملع يف قذال ملاعلا :ريرحتلا (؟) ٠ .دصقملا نع تلم :تغز )١(

 . ءاملا ايف عمتجي يلا ضرألا وأ عقافلا ءاملا وهو  عقن عمج : عقنأ 6رفإ

 لح



 .جألو جر هنإ :مهوقو
 .هريشو هريخ رهدلا نم ربتخا يأ .هقيوافأ برشو .هرطشأ رهّدلا َّبَلَح :مهوقو

 .نيتبلحلا نيب ام :ةقيفلاو . ةبلحلا رطش وه رطشلاف

 ىلع ضع دق :لاقي ؛ذجاونلا نم هلصأو «برجملا وهو .ذّجَنُم لجر :مهوقو

 .مكحتسا اذإ ءهذجان

 .قّرخأ وزغلا لَّوأ : مهوقو

 .اذغ دقو مالغب الإ ودعت ال : مطوقو

 .عذ وأ دوعب محاز :مهوقو
 .ةرمخلا مّلعت ال "”ناّوعلا :مهوقو

 .هل رْفصُي ال "'فراشلا :ةماعلا تلاقو

 مرحلا نع ''بذلا

 نإو ليخلا نإ :لوقي .اهبواسم ىلع يرجت ليخلاو .هلوش يمحي لحفلا :اولاق

 .ىرجلا ىلع اهلمحي اهمرك نإف بويع اهل تناك

 . هنع بد ام الإ ''"مضو ىلع محل ءاسنلا :مهلوقو
 .ناطيشلا لئابح ءاسنلا :مهوقو

 .هتلاخ يمحي ابك اهيمحي هنأ ديري .ةلاخ ”رادص تاذ لك : مطوقو

 ةعيطقلاو ةلصلا

 .هسفنل ىري ام كل ىري ال نميف كل ٌَريخ ال :مهوق هنم

 .نينضلاب ْنَضُي امنإ :مهوقو
 .هؤاقس يَهَو نم ليبس ّلخ :مهوقو

 . مئاهبلاو ءاسنلا نم ربكلاو رغصلا نيب رمعلا يف ةطسوتملا :ناوعلا (1)
 . نع عافدلا : بذلا 2( . مرهلا نسملا : فراشلا 0

 .ةأرملا هسبلت صيمق :رادصلا (0) .ضرألا نم محللا هب يقو ام :مضو (:4)

8 



 .هبراغ ىلع هلبح قّلأ :مهوقو
 . اهتعطق يدي ينتهرك ول :مهلوقو

 ًارسق هقح ذخأي لجرلا

 .هل لوُلَذ ال نم بُعّصلا بكري :مهوق هنم
 لصأ مل اذإ ةينالع ًارسق يقح ذخآ :لوقي .التخَم دجأ مل اذإ ةرهاجُم :مهوقو

 .ةيفاعلاو رتسلاب هيلإ

 اهيلع ردقأ مل اذإ ةّدشلاو ةّوقلاب اهتذخأ :لوقي .ّدشألا دعاّسلاب اهتّبَلَح :مهوقو

 . قفرلاب

 رب ّرع نمو «ةّينّدلا نم ٌريخ ةّينملاو ءدّلبتلا نم ريخ دّلجتلا :مهوقو

 ةصرفلا باصت ىتح قارطإلا

 .سخاب يهو ةاقمح اهّبسحت :مهلوقو

 .هردص ف هريخ : مطوقو

 هتجاح كردي هقمح عم :لوقي . غلب قحأ : مطوقو

 ححصملا دلجلا لجرلا

 كرتتو ةلوهسلا يف ىعرت تناك هل ةيعارل لاق ًالجر نأ هلصأ .ةلعان كنإف يَرطأ

 .ةلعان كنإف .هيحاون ىهو .يداولا ررط يذخ :يأ .يَّرطأ :امل لاقف «ةنوزحلا

 .نيلعن كيلع نإف :ديري

 ءاد يبظلاب سيل هنأ هانعم .يبظ ءاد هب :مهوقو

 . يقوم ٌعاجشلا :اولاقو

١ 



 زعلا دعب لذلا

 .ةقان راص يأ .قونتساف ًالمج ناك :مهلوق هنم

 .ًاناتأ راص يأ .نتأتساف ًاراح ناك : مهوقو
 , (7روكلا دعب (0روحلا : مهوقو

 نب سنأ لأس ,يناسغلا رمش ينأ نب ثراحلا نأ هلصأ .ًارصان ٌدجأ ول لذ :مهوقو

 دجأ ول لذ :سنأ لاقف .ثراحلا همطلف ؛هربخأف ءرمألا ضعب نع ريجُملا يبأ

 .نيلثم اتبهذف .ةيناثلا مطلت مل ىلوألا َتّيِهَت ول :لاقف .ةيناث همطلف .ًارصان

 زع ىلإ لذ نم لاقتنالا

 .ًاعارذ تريصف ًاعاَرُك تنك :مهوق هنم

 .تسستتساف ًازنع تنك : 3

0 ' 
 .ارسن ترص يأ .ترسنتساف اثاغب تنك :مهلوقو

 ريبكلا بيدأت

 .ريبكلا ٌماطف ّدشأ ام :اولاق

 . هنانسأ ىقنت نسم لج يأ . حلقي دوع : مهطوقو

 . مرهلا ةضاير ءانعلا نم :اولاقو

 :رعاشلا لاق

 مره ا ةضاير ءانعلا نمو تمره ام دعب كّسرع ضورتو

 فيكف «ةباش تنأو ينتييعأ لوقي .ٍردْرْدِب فيكف ,«ارشأب ينتيَبْعَأ : مهوقو

 .نانسألا زراغم يهو ,كردارد تدب اذإ

 .ةدايزلا :روكلا (؟) .ناصقنلا :روحلا )١(

 .نانسألا فارطأ يف ةقرو ةدح :رشأ (5) .ناريطلا ءيطب رئاط :ثاغب (+)

 نضر



 فعضتسملا ليلذلا

 .رش الو ريخب ملكتي ال : لوقي . هِفعض نم حبني الو «يِوعَي ال نالف : : مهوق هنم
 ناوأ غلبي ىتح فلي يذلا ءاقسلا وهو . باورم اقس ٍمولظم نوهأ : مهوقو

 . ضخملا

 .ةموقعم .زوجع مولظم نوهأ :اولاقو

 .بلاعثلا هيلع تّلاب نم َلَذ دقل :مهوقو

 هنم لذأب نيعتسي ليلذلا

 هخيرص دبع : : اولاق

 ردقي الف ليقثلا لمحلا هيلع لمحي ريعبلا :هلصأو .هنقذب ناعتسا لقثُم : مطوقو

 .هنقذب ضرألا ىلع دمتعيف ءهب ضوهنلا ىلع
 .هل دبع ال نم دبعلا :مهوقو

 قئاملا قمحألا

 .هلقع هقيدصو .هقّمُح لجرلا ردع :اولاق

 .سانلا بيعي يذلا قمحألا وهو .ةباّبَع اقرخ :مهلوقو
 اهباصأ اذإف ,ةأرحلا ةطأتلا . ِءاب تدم ةطأث : ًادج هقمح دتشا اذإ لجرلا يف اولاقو

 .ةيوطرو ًاداسف تدادزا ءاملا

 ناوم لا راتخيف ةماركلا هل ضرعت يذلا

 . ءاقشلا راتخاو بصخم ا كرت : لوقي . ودعي لاحأو ةضور بّنجت : مهوق هلم

 الإ لذر دلج نكي ال :لوقي .ءوسلا ٍفْرَع نم ءوسلا َكْسَم ولخي ال :مهلوقو
 .هيف ةدوجوم ةنتنملا حيرلاو

 لوق هنمو .هيف انأ ام ىبسح :لاق .ةداعسلا ىلإ ٌمّلِه يقشلل ليق :ةماعلا لوق هنمو

 : ةماعلا

 قئتخي لبح لكب ّيقشلا نإ

 . .رهم ةضاير يقشلا .مدعي ال يأ .ارّيَهُم يقشلا ْمدعَي ال :مهلوقو

 نفر



 هلبق هوبأ كايعأ دقو هحالصإ ديرت لجرلا
 .اورج ِءوُس بلك نم نتقت ال :مهلوق هنم

 1 :رعاشلا لاقو

 ادّلولا دلاولا دعب كؤاجر امو هدلاو كايعأ دقو ديلولا وجرت

 يأرلا فيعضلا مزعلا نهاولا
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 .ةوق الو يار هل سبيل يا .رومص الو لكأ هلام : مهوق هلم

 ةوق ينعي .لكأ هل ًابوث ينطعأ :لاقف ,رجات نم ًابوث ينارعأ بلط : يعمصألا لاق
 . "7ةفاصحو

 الو هل يأر ال يذلا لجرلا وه : ديبع وبأ لاق .ةرّمِإ وهو .ةعّمِإ وه :مهلوق هنمو
 يذلا ةرّمإلا كلذكو .ءيش ىلع تبثي الو ؛هيأر ىلع دحأ لك عباتي وهف ءمزع

 ماكتم لك عم وه يأ .لبجلا نم كبيجي ىدصلا هانعمو .لّبجلا تنب :مهوق هنمو

 .همالك لثمب هبيجي

 هدنع عفن الو ًاراض نوكي يذلا

 اهنم نوكت ال ىزعملا نأ هانعم : ديِبُع وبأ لاق . ىنبت الو ىهْبَت ىزغملا : مهوق هنم
 الو ,نأضلا فوصو .لبإلا ربو نم نوكت امنإو «بارعألا تويب يهو «ةينبألا
 :لاقي «ىهْبُت مهوق كلذف .هتقرخف ءابخلا ىلإ ىزعملا تدّعص امبرو ءرعشلا نم نوكت
 .هاب تيب ليق قرخنا اذإف .هتقرخ اذإ «تيبلا تيبأ

 هيف ريخ الو رظنم اذ نوكي لجرلا
 .لخدلا ام كيردُي امو .لخنلاك نايتفلا ىرت :مهوق هنمو
 .يناربخَمو معن :لاق .ٌينارظنَل كنإ :ثعشألا نب نمحرلا دبعل جاجحلا لاقو

 .هيف للخ ال مكحم :ةفاصح )١(

 نإ



 مهقارتفاو سانلا عاتجا نم مهتالاحو تاعامجلا لاثمأ

 لاق اوكَلَم اوواست اذإف ءاونيابت ام رّيْج سانلا لازي نل :لاقيو : يعمصألا لاق

 ناك اذإف سانلا نم ليلقلا يف ريخلاو ءرشلا سانلا ىلع بلاغلا نأ هانعم : ديبع وبأ

 .رشلا نم وه امنإف يواستلا

 .رامحلا نانسأك ةّيساوَس :لئاقلا لوق بئاجعلا ءدشأ نمو

 .طشملا نانسأك اوس ٌسانلا : مهطوق هنمو

 . "0ميشلا يف ىشو ٌةابشأ سانلا : مهوقو

 .ءالحك ىرخألاو «ءاقرز هينيع ىدحإ يذلا :ليخلا نم فيخألاو

 .ٌةعقر دلج لك نم هيف فاكسإلا َتْيِب :مهوق هنمو

 رشلاو ريخلا يف نايواستملا

 ريخلا يف اذهو .ءاعو يف 29 نادنَر اهو . ريعب يَتِبكَر كو . ناهر ْيَسرَمَك اه

 ؟رش كيرامح يأ :هل لاق نيح .يدابعلا يراحك امه :لاقيف ؛رشلا يف امأو

 لضفأ (هدحأو نالضافلا

 ."”نادعّسلاك الو ىَعرَم :مهوق هنم

 .بذع ءام .تاذ ةيكر : ءادصك الو ام : مهوقو

 ." كلامك الو ىتف :مهلوقو
 . اران رجشلا رثكأ امهو .2"رافَعلاو خرملا "*دجمتساو ران رجشلا لك يف : مهوقو

 .حادتقالا يدومع نم لفسألاو ىلعألا :نادنز (؟) . تافصلا :ميشلا )١(

 .ةريون نب كلام يأ (4) .انيل بشعلا رتخأ تبن :نادعسلا )١(

 . امج حدقي رجش :رافعلاو خرملا (3) .راثلا نم رثكتسا :دجمتسا .(0)
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 هريغ ىلع ًالضف هسفنل ىري لجرلا

 يلاخلا ناكملا يف هّسَرَق يرجُي يذلا :هلصأو .رسُي ءالخلاب رْجُم لك :مهوق هنم
 .هنم ىري امب رَسُي وهف

 .كلتب هس ا هنم

 . ةلسحم 7 اه اونسحأ : لوقي 0 () شار قسأ ؛ مهوقو

 ىبرقلا يف لاثمألا
 الا يوذ نيب فطاعتلا

 رغص آخأ لكق دوس نأو ني مست اهنم ل ناكف «ةعير نب ديوس نم هت

 1 :لاقف ؛ةرارز مهدجب اوقلعتف ٠ :مهلتقب ورمع رمأف 2 مهب ءاجف ؛ كتنبآ نم م هدلوب

 . ًالثم تبهذف . ًاضعب عد يضعب

 براقألا ىلع ننحتلا يف يف ملا نم نمو
 يكل

 . للي ال محل ثالثالاب نكل ؛مقوقو

 .برح موق نيبو هتيب لهأ نيب ناك ةماعنب بقلُي يذلا اسهيب نأ اذه لصأو

 يف ًالزنم اولزنف هب اولحتراو هولتقي ماف . ًاسهيب اورسأو سهيبل ةوخإ ةعبس اولتقف

 الثل مروزج محل اوللظ :مهضعب لاقف ءرحلا ديدش موي يف ًاروزج اورحنو مهرفس

 اوركذ مث .ىلتقلا هتوخإ محل ينعي .للظي ال محل ثالثألاب نكل : سهيب لاقف . دسفي

 .عضوم :حدلب (8) .ةأرما مسا :شاقر )١(

 نضل



 اولخ وأ «تلفأ هنإ مث .يفجع موق حدْلب ىلع نكل : سهيب لاقف ءاومنَغ ام ةرثك

 ول :اهل لاقف ؛هبحت ال تناكو ؟مهنيب نم توجنأ :تلاقف .همأ ىلإ عجرف «هليبس

 : سهيب لاقف .هيلع تفطعتو هل تقر هريغ دلو ال نكي مل الف َتْرَتْخآل تَرّيخ

 . ""اهَمأرَأ ٌلكشلا

 . ًالاثمأ اهلك عبرألا هذه هتالك تبهذف

 ,ةنَح هم نم ("”راوخلا م مادعي ال : : مهوق هلنمو

 ا و

 .ةمأ ةتكطو ام َراوجلا ْر ِّضَي ال : مهوقو

 . ىماتيلا هجوا يبأب : مهوقو

 ًاضغبم ناك نإو بيرقلا ةيامح

 .لكؤُي هعَدأ الو يمحل لكآ :مهلوق كلذ نم

 .. داقحألا لّلَحَت '”ظئافحلا : مهوقو

 .كودع ٌردعو كّودع :معلا نبا يف مهلوقو
 .ءالش تناك نإو كنم كّمك :مهوقو
 . امولظم وأ ًالاظ كاخأ ٌرْصنآ :مهوقو

 هلهأب لجرلا باجعإ

 ٌةَحْفُم هم ةيجعم اهيبأب ةاتف لك : مهوق هنم

 . ٌةسَح ' اهمأ نيع يف ؟'!يبترقلا :مهوقو

 .هدلو دلاو ٠ نيع يف نْيَز : مهوقو

 . دوت نم نيع لك يف نسَح :مهلوقو
 .اهلهأ آلإ سوّرعلا حدمي نم :مهوقو

 .لصفيو مطفي نأ ىلإ هتدالو تقو نم ةقانلا دلو :راوحلا )١( .اهفطع :اهمأرأ )١(

 .مئاوقلا ةليوط سفنخلا لثم ةبيود :ىبنرقلا (4) ..بضغلا يهو ,هظيفح عج :ظئافحلا ()

 ارضي



 هيبأب لجرلا هيبشت

 .ملظ ايف هابأ ِهَبْشَأ نم :مهوق هنم
 . اصعلا نم ٌهّيِصْعلا :مهوقو
 .اهرخص ناولأب لابجلا لَجَح هبشأ ام : مهوقو

 . ةحرابلاب ةليللا هبشأ امو . "”لبقلاب ("'لوحلا هبشأ ام : : مهوقو

 . هيبأ نم ةعيبط هيف ناك اذإ دلولا يف اذه لاقي . مزخأ نم اهفرعأ "!ةنشنش : :مهوقو

 :ريهز لاق

 لخنلا اهتبانم يف الإ سرغُتو ةّجيشو الإ "َيّطخلا تبنُي لهو

 .ًابثذ الإ ٌةبئذلا دلت ال :ةماعلا لوق هنمو

 مهسلا شير نم ةشيرلا :ةذقلاو ةّدقلاب ةّدّقلا ّوذحو . لعنلاب لعنلا وذَح : مهوقو

 .اهتبحاص ىلع ىذحت

 براقألا دساحت

 .براقعلا مه ٌبراقألا :مطوق كلذ نم

 .اورواجت الو اوروازت :رمع لاقو

 . ةنحملا ٍك يف اوبراقت رايآللا | يف ردعابت : 7 :مكأ لاقو

 | اودساحت اونادت اذإ ىبرقلا يوذ نأ ديري . باحت دعم نيب قّرف : مهوق هنمو

 . اوضغابتو

 .فنألا ىلع ةقدحلا لابقإ :لوحلا )١(

 .لوحلا لثم :لبقلا (؟)

 .ةعيبطلا : ةنشنشلا (©)

 ٍ .نيرحبلاب نفسلا فرم :يظحلا (4)

 .اموي عدتو اموي روزت نا : بغلا 3( .حامرلا رجش :جيشول (0)

 4م



 دالوألا يف موق
 ام هسفن يف ىري هرسي ام مهيف ىري نم يأ .ُّسفن ةتءاس ٌةونب هرم نَم :اولاق

 . هءوسي

 : مهوقو

 نوُيعَبر هل ناك نَم حلفأ َنوفْيِص ةّيْبِص نبت نإ
 ناوفنع يف هل دلوي يذلا : ىعبرلاو . نسأ دقو لجرلل دلوي يذلا : يفيصلا دلولا

 .يفيصلاو يعبرلا ةرقبلا دلو نم ذخأ ؛هبابش
 .كيبقع ىمد نَم كئبآ :اهدلو ريغ تنبت اذإ ةأرملل لاقيو

 . نمأ ثيح نم ىتؤي لجرلا
 .رذخلا ىتؤُي هنَمأم نم :اولاق

 : يدابعلا ديز نب يدع لاقو

 "”يراصتتعا ءاملاب ناصغلاك تنك قرش يقلح ءامل ريب ول
 ال ءاملاب قرش نم لك نإ :لوقي .برعلا لاثمأ فرشأ نم اذه : يعمصألا لاق

 .هل ثاغتسم

 | :رخآلا لاقو

 ٌرارفلا نيأف يتبْرُك ٌمُهف مهيلإ ٌرفأ "!يتبْرُك نم تنك

 :فنحألا نب سابع لوق هلثمو

 يعاجوأو ينازحأ جيِهي عاد نرش ام ىلإ يق
 يعالضأ نيب يودع ناك اذإ يودع نم يسارتحا فيك

 :رخآ لاقو

 .سفنلاب ذخأي مغلاو نزحلا :ةبركلا (؟) .اليلق اليلق هبرشي يأ :ءاملب رصتعي )١(

 لك



 ءالاب صغ دق نم عنصي فيكف هّتصغ ءاملا برشب ىّواد صغ نم

 قالخألا مراكم يف لائمألا

 محلا

 الو محاف يأ .ْدُعَقاف ٌرَشلا كب ')ازَن اذإ :محلا يف مهلاثمأ نم :ديبُع وبأ لاق

 . لوهجلا ُهّيَطَم ٌيلحلا :رخآلا لوق هنمو
 . لهاج نم يلح فصتني ال :مهلوقو

 .ُةتلجعت تئش نإف ّرّشلا رخأ :مهوقو

 . حيرلا نكاسلو ءريطلا عقاول هنإ :ملحلا يف مهلوقو

 .ريطلا مهسوءر ىلع امنأك :ءاملحلا يف مهلوقو

 .رذأف عمسأ امبر :مهلوق هنماو
 جسام . مما يع 8 ٠

 .ًءامص ريغ ينذاو مصا يملح : مهوقو

 ةردقملا دنع وفعلا

 بلاط يبأ نب ىلعل اهيلع هللا ناوضر ةشئاع هتلاق دقو .حجسأف تكلم : مهوق هنم

 هتباجأف اهملكو اهجدوه نم اندف سانلا ىلع رهظ نيح لمجلا موي ههجو هللا مرك

 نيعبرا اهعم ثعبو .زاهجلا نسحاب اهزهجف . نسحاف ترفظ يا . حجساف تكلم

 .ةنيدملا تمدق قىتح - نيعبس : مهضعب لاقو - ةأرما

 .ةظيفحلا ُْبهذت ةردقملا نإ :مهلوق هنمو

 ناكتساو عضخ دق هتيأر اذإ :لوقي .ًادي عقراف ًايصاش نحَجرآ اذإ : مهوقو

 . هلجر عفارلا : ىصاشلاو .هنع ففكاف

 .ىرغأ :ازن )١(



 فالخلا كرتو ةدعاسملا

 .نهف كوخأ زع اذإ مهوق كلذ نم
 لعفي مل ةاهابملا الول :لوقي .ةاهابملا :مائولا .مائَللا كّلَه ٌمائولا الول :مطوقو

 .ًاريخ سانلا

 سانلا ةارادم

 .فطلأو رادو عدخاف بلغت مل اذإ :لوقي .بلخاف ْبلغت مل اذإ :اولاق

 ءاولأي الأو .ريصقت الف ةوظح نكي مل نإ :هانعم .ةّيلأ الف ةّيظح الإ :مهلوقو

 مكنم لضفلا ولوأ لتأي الو : لجو زع هللا لوق هنمو .رّصقي يأ :يلتأيو
 , #02 ةعسلاو

 . ةعرصلا نْسُح نم ٌريخ كاسْمتْسالا ُموُس :مهوقو
 .مهتعلتل انَبولُق َّنإو موق هوجو يف ُشبتل اّنِإ :ءادردلا ينأ لوق هنمو
 .«هرشل سانلا هاراد نم ٍساّثلا رارش :٠ هلع هللا لوسر لوق هنمو

 ودع الو سلا يف قيدص هل سيل :ناوفص نب دلاخ يف ةبيش نب بيبش لوق هنمو
 .هضغبت سانلا بولقو .هّرشل هنورادي سانلا نأ ديري .ةينالعلا يف

 هلهأ لجرلا ")ةهكافم

 .ةهكافملاو قلخلا نسح ديري .يبص هتيب يف ٍءيرما لك : مهطوق هنم

 .انلق انولخ اذإ انإ :باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لوق هنمو

 .«هلهأل مريخ مرايخ :٠ ِهلكيَع ينلا لوق هنمو
 . ماثللا نهبلغيو ماركلا نبلغي نها :ةيواعم لوق هنمو

 .؟5؟ ةيآلا رونلا ةروس )١(

 .ةحزامم :ةهكافم مف

 كن



 مذلا بانتجاو دمحلا .باستكا

 . مرغم مذلاو منغم دمحلا :اولاق

 . ليلق ريغ مّذلا ليلق نإ :مهوقو

 .هلعاف ّرثلا نم ارش نإو .ةلعاف ريخلا نم ًاريخ ْنِإ :مهوقو

 : مطوقو

 (7داز نم تّيعوأ ام ثّبخأ ٌرشلاو هب ْنامّزلا لاط نإو ىَقبي ُرّيخلا

 ٍتئاصملا ىلع ربصلا

 :مهوق كلذ نم

 .قافشإب ْمَلوَت الو كيلع نوه

 .بئاصملا ىلع ٌةسفن "2نطَوُيلف ءاقبلا لوط دارأ نَم :مهوقو

 . ناتنثا عزاجللو ةدحاو رباّصلل ٌةبيصملا : مهوقو

 :هل ليقف ءالس مث الح ىكبف ءهل .نباب بيصأ هنأ ءاكحلا شعب نع ورك

 . ةيربق ًاحرَج ناك :لاق ؟ يكبت ال كلام

 :يلذملا شارخ وبأ لاق

 يضمَي ام َلَج نإو ىندألاب ُلَكَوُت 0 اَنإو (9هولُكلا وقعت اهنإ ىَلب

 .تاف ام ىلع فّهَلت ال :مهوق هنمو

 مركلا ىلع ضحلا

 . ءوسلا عراصم يقي فورعملا عانطصا : مهوق هنم

 .ةضَعْبم لخبلاو ٌةّبحَم دوجلا :مهوقو
 .ترخدا :تيعوأ )١(

 .حورجلا :مولكلا (*) .بئاصملا ىلع هسفن لمحيلف :نطويلف (؟)
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 : ةئيطحلا لوقو

 سانلاو هللا نيب فْرُعلا بَهذي ال ُةّيزاوج مّدْعي ال ريخلا لعفي نَم

 دجي ال مركلا

 .انأ ال لخبي تيب :مهوق هنم

 .فكلا شطبت دعاسلاب :مهوقو
 : مهوقو

 دجت امب الإ دي دوجت الو اهتقاط قوف ًاسفن ُهللا فّلك ام

 :رخآ لاقو

 اهُعيطتسي الو تارات ريخلا نم هلام ّلق اذإ ًانايحأ ءرملا ىرَي
 ١ رضي يغلاو | . :عضيف هّنك ةفلا صَق اهَمرَي ام ىتم

 ٠ .ةعدلاو ةعانقلا

 يرو عبش ىنغ نم كبسحو

 .لَحملا كغّلب ام كيفكي :مهوقو

 لحملاهغّلب ام هينكي ًالقُي وأ رثكُي نأ اش نم

 بقاوعلا هدمحت هراكملا ىلع ربصلا

 .ةدومغ هراكملا بقاوع : اولاق

 .7ىرّسلا موقلا دّمحَي حابصلا دنع :اولاقو

 .ليللا ةماع ريس :ىرّسلا )١(
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 .بعتلاب الإ ةحارلا كّردُت ال :مهوقو

 :لاقف بيبح هذخأ

 دّدِبُم لمشب الإ هب تزفف ًاعّمجُم ًالام وُحأ مل يننأ ىلع

 دّرشم مونلب الإ هب ٌدَلأ ًانّكسُم ًامون مايألا ينطعُت ملو

 بسعتلا نم رسج ىلع الإ لانت اهَرَت مف ايلعلا ةحارلاب تْرصَب
 لاملاب عافتنالا

 .كظعو ام كلام نم عضي ملو .كعفن ام كلام ريخ :اولاق

 . كدي نم جرخي ىتح كل سبيل هنإ :لاقف « لجر ديب مهرد ىلإ سابع نبا رظنو

 .هريغ ىلع هنم ريفوت هسفن ىلع ءرملا ريتقت :مهوقو

 :رعاشلا لاق

 كل لالاف هقهقفنأ اإف هتكسمأ اذإ لالل تنأ

 نايفاصتملا

 .ةيذج ينامدنك امه :مهوق هنم

 « كلام : ايل لاقي نّيقلب نم نالجر هاميدنو . كلملا شربألا ةيذج وه : ىبلكلا لاق

 .نيقلا يب نم ديري : نيقلب . ليقعو

 : مكوقو

 نادّقرقلا الإ كيبأ رمَعت  هوخأهقرافُم خأ لكو

 .نالبج امههو . مامش ينبا نم ةبحص لوطأ امه :مهلوق هنمو

 لجرلا ةصاخ

 . هريس عضومو هتصاخ نوديري . لجرلا ةبيع : مهوق هنم

 .مهرفاكو مهئمؤم . هَ هللا لوسر ةبيع اوناك :ةعازخ يف ثيدحلا هنمو
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 هريغ هل بسكي نم

 .رجو بحساف هلزغ كيلع سيل : موق هنم

 . دعاقل عاس بر : مهطوقو

 . ةمئان نيعل ةرهاس نيع لاملا ريخ : مهطوقو

 ةجاحلا عم ةءورملا

 .اهييدثب لكأت الو ةرحلا عوجت :مهوق هنم

 . ةعانقلا ىنغلا ريخحو . عوضخلا رقفلا ّرش : مهوقو

 « بلّطلا يف اولججأ 00 عوفرملا ثيدحلا هنمو

 :رعاشلا لاق

 "لتجتو امّشْنتُم نكت الف ترقتفا اذإف

 : يرذعلا ةيده لوق هلنمو

 بّلقتملا هفرص نم عزاج الو ِنّرس رهدلا اذإ حارفمب تسلو

 بكرأ ٌريشلا ىلع لمَحأ ىّتم نكلو يكرات ٌرشلاو رشلا ىنمتأ الو

 هقحتسي ال نم دنع لاملا

 . 9م هالوأف ًادبع كلم دبع .افوص تدجو ًءاقرخ : موق هئم

 يعي . ريعب الو بشُعو . (9ةلوكأ الو يعرمو . هب قطنمتي هليذ لُطَي نَم : : مطوقو

 .قفنم الو لام

 بسكلا ىلع ضحلا

 .هريغ داز لع لكنا هداز نع زجع نم : مطوقو

 نمستف لكألل لزعت لزعت ةاش : : ةلوكأ (*) ..كالهلاو راسخلا :ّبتلا (؟) .لدتعاو دأتا :لمحت )١(
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 .ةقافلا تجتن زجعلا نم :مهلوقو
 .ضبار وهو يبظلا ثيللا سرتفي ال :مهلوقو

 .ضبار دسأ نم ريخ فاوط بلك :ةماعلا لوقو

 : مهوقو

 (7لبالا كاذ ىلع ىّورت ال دعس اي لمتشُم دعسو دعس اهدروأ

 هب ريصبلا رمألاب ريبخلا

 .تطقس ريبخلا ىلع :مهوق هنم

 .ًاريبخ مهبحاصب ًاموق ىفك :مهلوقو
 مه م . 8 ..

 .ربخ مهلمج يف سانا لكل : مهوقو

 .ثيدحلا راد يدي ىلع : مطوقو

 .هتيلو انأ رمأب ينربختأ :لوقي .")هتشرح انأ بضب يّمّلعت :مهوقو
 . اهيراب سوقلا لو :مهلوقو
 . اهناسرفب ماعأ ليخلا :مهوقو
 .مهتعانصب ماعأ موق لك :مهلوقو

 . اهلهاج ضرأ تلتقو ءاهملاع ًاضرأ لتق :مهلوقو

 ماصعل ينايبذلا ةغبانلا هب ملكت نم لوأ .ماصع اي كةءارو ام :مهلوق كلذ نم

 اي كءارو ام :هل لاق ةغبانلا هيقل اذإ ناكف ًاضيرم ينارعنلا ناكو .نابعنلا بحاص

 ؟ماصع

 : مهوقو

 دوزت مل نَم رابخالاب كيتأيس

 .هتدص :هتشرح (؟) .هلك هدسج ىلع هبوث ًاريدم :لمتشم )١(

 تح



 .ثيدحلا قاسي كيلإ :مهوقو

 هتلآ ريغب معلا لاحتنا

 . ريعب هل سيلو يداحلاكل : مهوق هلم

 : ةئيطحلا لاقو

 ءاذح هل سيلو ىثاملاكل

 .ءاملا ىلع ضباقكو .")ريتوت ريغب (7ضابنإ :مهلوقو

 ش 0 :لاقف رعاشلا هذخأ

 عباصألا جورف ةتناخ ءاملا ىلع ٍضباق لثم نكي ايندلا ِنَمْأ نمو

 .هتقرعم يعدي رمأب لهاجلا لجرلل برضي .؟"ةقين تاذ ُءاقرَحو 00

 هسفن . ىسنيو هريغ يصوي نم

 .كسفن يصوأو ينيصوت ال :يأ .2يلعظَعتو ييظعت ال :هنمو

 طايتحالاب رومألا يف ذخألا

 .سيكأ ءامب املا َدرَت نأ :مهلوق هنم

 | .ًءام َدحت ىتح ءام ّبصت ال :ةماعلا لوقو

 .هيلع مدقت اب رتغت الو ءكلبإ شع : لوقي .ٌرتغت الو شع : مفوقو

 عفني ال اك :لاقف , مهاتأ ًالجر نأ ريبزلا نباو رمع نباو سابع نبا نع ىوريو
 رتغت الو شَع :لاق مهلكف .ريصقت ناميإلا عم رضي ال كلذك لمع كرشلا عم

 .رتولا دش :ريتوتلا (؟) .نرتل سوقلا رتو كيرحت :ضابنإلا )١(
 .يايإ كظعو نع يدتراو يفك :يظعظعت (:) .رمألا يف قنأتلا :ةقين (؟)

 5عو/



 : مهوقو

 :مهوقو
 ُهَرَع نم لّرأب : سيل . بارّسلا ع

 ما 1 1

 .قوسللو :كسفنل كسفنل
 رتشا :

 و ثيدحلا هلم عوفرملا نع را لِسْرَأ :لاق يذلا لج و يتقان . لكوتأ رم: لاق اهّلقعأ

 .« لّكوتو

 ١ مق رمالل دادعتسال وزن لبق هلوزن

 شاري . مهسلا ير لبق : مقوق هنم

 نئانكلا 000 ظ
 مك 7: وقو

 : مطوقو

 : مهوقو

 : مهوقو

 : مهوقو

 : مهوقو ٠

 : مظوقو

 : مهوقو

 ب :يأ لبق هلاشقتساب
 هلب 0

 .رب نأ ا باوقب َرمألا نخ
 _َ نا

0 
 ري دل ع

 ا ةزجاحملا . ةزجانما 0

 . مدنتلا لبق |

 5 9 ذا ٌدقاع

 1 دمَحأ 7

 .بقاوعلا يف رظني بحاصب رهدلل سيل
 1 هلي . ١

. 

 ر ِ نم ب ره 1 .٠

 فاعلا يلط | ةملاسمب ةيفاعل سانلا ة

 ىلإ كباحصأ .ةقانل 59 ا

 0 و ول نمأ ©دّدل

 ب 5 :لوقي . هي لإ نيم يل 2

 . كباحضأ 37 7 ئ

 . أطس ذأ نكت يق
 باحصأ بلك

 8 و وأ 7

 5 حان نك : موق هنمو

 ظ ظ ' 8 8 و ؛فلتلا

 موق 59 93 نإ : :تعك -

 و لوقت ال ؛ ةماعلا ١

 . اع
 مبلل يهو : : ةنانك ثانكل - ةريغص ةبعج

 عمج : نب )1(١

 + + 1 ذل : ددجل ضرالا 3 2 ١ ١ .٠ وتسأل ) ( .رم يي يربدلا (؟)
 2 ا: . يق دعت الا تاوف
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 رومألا طسوت

 ىقعأ :لاقي .ظفلت يأ .ىَقْعَتف ارم الو . طرتستف ًاولح نكت ال :مهوق كلذ نم
 ٠ رعاشلا لاق , هترارم تدتشا اذإ , ءيشلا

 قآلحلا يف بشنتف ًارٌمالو ىَتْحَتف ًاوُلُح ًاينآ كت الو

 ىلإ ىندأ رومألا طّسوتو . ظفلتف رم الو . لكؤتف ًاولح نكت ال :ةماعلا لوقتو

 . ةمالسلا

 رومألا ريخو .نيتكيسلا نيب ةنسحلا :ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم لوق هنمو

 . ريصقتلاو ةزواجملا نيب. ديري ؛نيتكيسلا نيب :هلوق .20ةقَحقَحلا ريسلا ٌرشو . اهطاسوأ
 .لوزهملاو نيمسلا نيب ديري . ءافجعلاو ()ةخمْلا نيب : موق هلمو

 ءطسوألا ُطَمّتلا اذه سانلا ٌريخ :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لوق هنمو
 . يلاغلا مهيلإ مجري و يلاتلا مهم قَحلي

 مارجإلا دعب ةبانإلا

 .رّصْبَأ ا ٌرصقأ :مهوق هنم

 ىةبوت مدنلاو .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو ةنسحلا ةئيسلا عبتأ :هلمو

 .فارتقألا ٌمِدِهَي فارتعالاو

 هسفن نع .لجرلا ةعفادم

 همد نع عفاد :لوقي .عاخنلا :ةبقرلا طيخو .هتبقر طْيخ نع نالف ّسَحاج
 . هتجهمو

 :ةماعلا تلاقو

 خل ١ عف .خملا اهماظع يف ادب ةاشلا :ةخمملا (؟ ) .رهظلل هبعتاو ريسلل ذرأ :هقحقحلا )١(
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 .عفاد اهنع نكي مل اذإ يبسفن نع عفدأ : هنمو

 دارفنالا يف مهلرق

 .كيلع أرتجا ًايلاخ كدجو اذإ :لوقي ءّدسأ ًايلاخ ُبئذلا

 .ناطيش ديحولا :روثألا ثيدحلا هنمو

 .ةدراشلا منغلا نم ُبيصُي امنإ بئذلا نإف :ةعاجلاب مكيلع :رخآلا ثيدحلا يفو

 ىرخأ ةفاخم ةرم ءيشب ىلتبا نم

 ةرم عسل اذإ هنأ ديري .نيترم ٍرَحُج نم نمؤملا ٌعسْنُي ال :عوفرملا ثيدحلا هنم

 .90نسرلا نم قّرفَي ةبحلا هغدلا نَم :مهوقو
 :مهوقو

 هرثأ اذهو يفيس يرتشي نم

 .بّرَجو ربتخا دق يذلل لثملا اذه برغي

 : مهوقو
 عقولا يفاحلا يذتحي ءاذحلا لك

 :يلارعأ لاق .ةراجحلا يهو ,َقَولا يف يشمي يذلا : عقولا

 عقولا يفاحلا يذتحُي ءاذجلا لك ْعّبضلا دْلِج نم نْيِلْمَت يل َتْيل ا

 ىوم لا عابتا

 .همذ الإ ءيش يف ىوملا هللا ركذ ام : سابع نبا لاق

 .هب ىوهُي هنأل ؛ ىوه هل ليق : ىبعشلا لاق

 .لبحلا :نسرلا )١(



 .مصيو يِمعُي ءيشلا كّيَح :هيف مهلاثمأ نمو
 . دوبعم ٌهَلِإ ىوهلا :اولاقو

 .اهيف ام كرت اهنم ةمالسلا َّنِإ :اولاق

 .رجخلاو كتّيع رَوْعَأ :مهوقو
 .ةيدوألا نوطب يف ًاليل لجرلا ريسي نأ هلصأو .يداولا ماضهأو ليللا :مهوقو

 .كلذ هرّذح

 . اهرششل اهريخ عد : مهطوقو

 .ةبعصلا ىلع نهارت ال :مهلوقو

 .رذنأ نَم َرَذْعَأ :مهوقو

 قرخلا نع يهنلاو ريبدتلا نسح

 .تالكأ مرحت ةلكأ برو .ٌمْوُش قرخلاو ْنْمُي قفرلا

 . نطبل ًارهظ رمألا ّبلق :مهلوقو
 . اههوجو ىلع يأ .اهلالذأ ىلع رومألا رجأو هتّيعو رمألا ةجو بّرض :مهلوقو

 .هل ام ةهجو رَّجَحلا هجو :مهلوقو
 . 0اهّراق يلو نم اهراح يلو : مهطوقو

 ةروشملا

 .ةروشملا مزحلا َلَوُأ :اولاق

 .ةروشم نع ؤرما كلهي ال هنمو

 م ٍ . تطقس ينج يأ ىلع يلابأو ترختساو رمأ يف ترّشّتسا ام :بّيسملا نبا لاق

 .اهدرب : اهراق )10(
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 ةجاحلا بلط يف دجلا

 مذ اليكل ءرذعتو بلطلا يف دهتحت نأ كيلع امنإ :لوقي .مُد كالخو ًارذع لب

 .ةجاحلا ىضقت نكت مل نإو اهيف

 : هلمو

 "ميز يدتشاف ّدّشلا ناوأ اذه

 .كسفن هيلع نّطو يأ .كّتوُرج هيلع ْبرَد :مهوقو
 ."'كّيزايح هل دّدشاو ,''”كريمارج هيلع عمجا هنمو

 .الْيل عرذداو ءًاليذ رمش : مطوقو

 )7 كسيو كّسَح نم هب تيا :هنمو

 : سيللاو . دوجوملا : سيألاو . سيلو سْيأ ثّيح نم هب ءيج :ةماعلا لوق هنمو
 . مودعملا

 رمألا ىف ىنأتلا
.2 .9 

 هه

 . اثير بقعت ةلجع بر :مهوق كلذ نم
 . ىقبأ 0 ًارهظ الو عّطَق ًاضرأ هيل (0) تينملا : مهوقو

 : يماطقلا لاقو

 للّزلا لجعتسملا عم نوكي دقو هتجاح ضعب يفأتملا كردُي دق

 ىتح برش :لاقي ىورأ يأ .عقنأ فشّرلاو .لجعت ال يأ .ًاديوُر حض :هنمو

 .ًاقاس ًاكسمم الإ قاّسلا لسرُي ال :هئمو

 .ءاضعألاو دسجلا :زيمارج (؟) .سرف مسا :ميز (1)

 .بلحلا دنع ةقانلاب قفر :سب (1) .ردصلا وهو موزيح اهدرفم : ميزايح (©)
 .ةبادلا :رهظلا (1) .هب عطقنملا :تبنملا (0)
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 راوجلا ءوس

 .ران نم ٌةعطق ءوسلا ٌراجلاو .قوت ِءوُس راج نم كعفني ال :مهوق هنمو
 . كرتب لزنم قحا اذه :هنمو

 .قيرطلا لبق قيفرلا ءرادلا لبق ٌراجلا :مهوق هنمو
 . اهتعب يفأ الإ ءرادلا يف ًابغار تنك :لوقي .يراد عبأ ملو يراج تعب :مهوق هنمو

 . ءوسلا راجلا ببسي

 ةقفارملا ءوس

 :لاقو ؛ ءاكبلا عيرسلا : قئملاو .رشلا عيرسلا : قكتلا .قفتن ىتمف قئَم انأو قكت تنأ
 . نازومهم قئملاو 5 . بضغلا نم ءىتمملا

 نكسمو لبجلا ىورألا ١*كسم نأ ديري . ماعنلاو (7ىوْرألا نيب عمجي ام : مطوقو

 .ةّيورأ عمج ءىورألاو .لمرلا ماعنلا
 .دمغ يف نافّيّسلا عمتجي ال :هئمو

 .يبلقب قصلي ال يأ .يرّفّصِب اذه طاطُلَي ال :هنمو
 ةداعلا

 .بدألا نم كَلمُأ ٌةّداعلا :اولاق
 . مرفملا نم ٌُش ءوّسلا ةداع : اولاقو

 .ًاعاب بلطي ًاعارذ دبعلا طعأ :اولاقو
 اهيلإ عوجرلاو ةداعلا كرت

 انئأ» :ىلاعت هلوق هنمو .هتقيرط يف يأ .هترفاح يف ُنالف داع :مهلوق هنم
 مجرت ال :٠ ثيدحلا هنمو . 0 هئاورق ىلع نالف عجر : : هنمو ٠ )ّ #7 ةرفاحلا ف نوُدوُدْرَل

 .« اهئاورق نع ٌةّمألا هذه

 .لعولا نم ىثنألاو ركذلا ىلع عقت «ةيورأ اهدرفم :ىورألا )١(
 .ىلوألا هتقيرطو هلاح يأ :هئاورق (+) ٠١. ةيآلا تاعزانلا ةروس (؟)
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 هينعي اب لجرلا لاغتشا
 . عاس هنأش يف ءيرما لك : هلم

 .كنأدأ ام كّمه .َكَّمَهَأ ام ْكّمَه : مطوقو

 .اهّراق ىلوت نم اهَّراح يلو : مهوقو

 ثارتكالا ةلق

 .ةلاب هيلابأ ام :لاقف ؟ نبللا نم ءوضولا نع سابع نبا لئسو

 .شحولا رقبو بالكلا لخ :لوقي .رقبلا ىلع بالكلا : مطوقو

 هبحاصب لجرلا ماتها ةلق

 .""”ربَدلا ىقال ام '' سلمألا ىلع َناه

 .ددشم : لخلاو «ففخم يجشلا : ديز وبأ لاق . يلخلا نم َيِجّنشلا ىقلي ام : مهوقو

 .كيلع سأب ال :ضيرملل لوقي نأ حيحّصلا ىلع ناه :ةماعلا لوق هنمو

 عمطلاو عشجلا
 . عماطملا لاجّرلا قانعأ عّطقُت :مهوق هنم
 | .كرْيغ نيِمَس نم كل ٌريخ كَّنَع :مهلوق هنمو

 ش .اهبحاص هجو يف "!شومُخ .ٌةلأسملا :مهوقو

 .زهتنا يِعُذ اذإو (”ررأ لكس اذإ :ءيفد لجر يف دوسألا وبأ لاقو

 .فّوس لكس اذإو ,فخلأ لأس اذإ :هللا دبع نب نوع لوق هنمو

 .سلمألا دض .:ربّدلا (؟) .لبإلا نم رهظلا ميلسلا :سلمألا )١(

 .عمجتو ضبقت :زرأ (5) .ةرشبلا حرجل مسا يهو ,.شمخ عمجج :شوخخ (9)
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 ماعطلل هرشلا

 يهو ىبُحلا ةوهشك .هاهتشآ الإ ءيش ركذي ال يأ .لّبَح الو ىمحو :مهلوق هنم

 . ىمحولا
 .لثي مل ام ىلإ قاوت رمل :هنمو
 نم هلكأي ًائيش دجي نأ ًاعمط اهدرطي يأ .اهضبارم ىلع بالكلا ثعبي :مهوقو

 .نيديب لكأي نأ دارأ :مهلوق هنمو

 .( ٌمْوُش ٌةبْعَرلا 0 : عوفرملا ثيدحلا هنمو

 سايقلا يف طلغلا

 (7 .يطق لثم أطق سيل :مهوق لثم

 :تلسألا نبا لاقو

 يعارلاك ماوقألا يف يِعّرملا الو َيَطُق لثم ًاطق سيل

 ةيكذملاو ريغصلاب ريبكلا سيقي نمل برضُي . عاذجلاب ساقُّت ٌةَكَذُم :مهوق هنمو
 .ليخلا نم ةنسملا ىه

 هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو

 .رمتلا ندعم :رجهو رَجَه ىلإ رمتلا (") عضيتسمك : هنم

 :رعاشلا لاق

 َرَبْيَخ لهأ ىلإ ًارمت عضْبتشمك انوحن دئاصقلا يدهُي نمو انإف

 .اعاضرلا اهمأ ةمّلَعَمك :مهوق هنمو
 .« هنم ُهَقْفَأ وه نم ىلإ هقف لماح بر :٠ عوفرملا ثيدحلا هنمو

 . ةعاضب هلعج :ءيشلا عضبتسا :عضبتسم (5) .ءيفدلاك ليبنلا سيل يأ )١(
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 . متَقلا ّبئَذلا ىعْرتسآ نَم مظ :هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو نميفو
 :ةمره نبا لاقو

 احانّج ىرخأ َضِيِب ةفحلُمو ءارملاب اهَّضْي ةكراتك
 .اهضيب عيضتو اهريغ ضيب نضحت يتلا ةماعنلا فصي

 ةمعنلا نارفك

 ِكُفلْغأأ :هسرف ةبطاخم يف لاق .يئورَتو َكّشْحَأ .كلُكأي كبلك نّمَس :هنم
 . يلع يثورتو شيشحلا

 :رخآلا لوق هنمو

 .ينامر ٌةدِعاس ّدتشا الف مْوي لك ةيامّرلا هةمّلعأ

 ريذبتلا

 207 تيَقنأ كنَرَذ الو «تّيقبأ كتءام ال : : مطوق هنم

 ربق فرعأ ىنتيل :لاق لجرل لثملا اذه لصأ .ذفَت ذفت ُبارتلا الو رشن كوبأ ال : مهطوقو

 ١ .يسأر ىلع هبارت نم ذخآ ىتح يبأ
 ةمهتلا

 ءام ؛ريوغلا : يبلكلا نبا لاق « سأب عج سؤئبألاو . ًاسّؤبأ ٌريوغلا ىسع :مهلوق هنم

 يمخلل اريصق تهجو اهنأ كلذو .ءابزلا هب تملكت لّثم اذهو .بلكل فورعم

 لامحألا لعجف ,شربألا ةميذج مدب اهبلطي ناكو .قارعلا رب نم اه بلجيل ريعلاب

 ىلع ذخأو قيرطلا مهب , بكدت مث  حالسلا هعم ًالجر قودنص لك يف لعجو , قيدانص

 ىسع لوقت .ًاسؤبأ ريوُغلا ىسع :تلاقف ,«كلذب تربخأف .هربخ نع تلأسف ريوُغلا

 قيرطلا ريغ ىلع هذخأ تركنتسآو ءرشب ريوغلا يتأي نأ
 .كميتاف هتحصن يأ «ةّنَظلا ىلع ٌةحيصَتلا هب تّطقس :هنمو

 كتجاح يف نعتست ال :لوقي .اهعم اهعلض نإف ءاهلثمب ةكؤوّشلا "'شّقنت ال :هنمو

 .ةكوشلا جرختست :شقنت )١( .تفلظن :تيقنأ )١(
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 .كل هنم حصنأ ةجاحلا هنم بولطملل وه نمي

 هيلإ ةجاحلا تقو ءيشلا ريخأت

 .سورع دعب رطع ال :لاق .هترخدآ :تلاق ؟ بيطلا نيأ :اهل لاقف .0'2ةلفن

 بهذ اذإف ,هيرح ناسنإلا يمحي امنإ :لوقي ؛ةمرحلا دعب ةّيِمَحْلل ءاقب ال :مهوقو
 .هل ةيمح الف

 ناسحإلا لبق ةءاسالا

 .ةرطم ُهلّيس قبسيو .هترثك :ةردلاو .نبللا ةلق :رارغلا ؛ُةٌرارغ ُهَبّيد قبسي :هنم

 لخبلا

 . ناتغل , مدعلاو مدعلاو . مدعلاو وه ءاوس نير الو ريح ةدنع ام

 .ناليسلا لقأ ضبلاو .ُةرَجح ضب ام
 .ىرخألا هيدي ىدحإ لّبَت ام

 نبجلا

 ."7 «ههْيَلع ةحّبص لُك َنوبَسْحَي 9 :نآرقلا يف هلثمو .هقؤف نم ُهفَتح نابجلا نإ
 نم هرعش ماق :هانعم .ُهتباَوُذ تّرعشقاو .ُهرعش فقو .روفن ('”بَرأ لك :هنمو

 . عرفلا

 .هقيرب قرشو
 لعفي ال امب دعاوي نابجلا

 .وبني نم كنع عفدي :يبني .ُديعولا ال كنع يبني قدّصلا

 .لبإلاب اًوَدوأو اتش مهتعسوأ :هنمو

 .ماعطلا يهو ءةريملا نم بلج .ام :ريملا (؟) .ةريغتم اهتحئار :ةلفن )١(
 .هيبجاح رعش رثكي ريعبلا :بزأ (14) . 6 ةيآلا نوقفانملا ةروس ()
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 يل رمأ ولو :لاقف . اهِهْجَوِل هللا اهّبك :ناطلسلا ىلإ هتأرما مصاخ ينارعأل ليقو

 . نجّسلا ىلإ

 بئاغلا نع رضاحلاب ءانغتسالا
 فلل

 ."!طابرلا يف ٌريعف ريغ بهذ نإ :مهلوق

 :هنمو

 بكوك حال بكوك اهنم باغ اذإ

 ءشيج يف ناك لجر يف قدزرفلا اهلاق ,ةئايْمَخ ةدايزو سأرب ُسأر :مهوقو
 هاطعأف .ودعلا نم ًالجر لتقو لجر زربف :مهرد ةئامسح هلف سأرب ءاج نم :لاقف

 نوضرت امأ :قدزرفلا مه لاقف .هلهأ هيلع ىكبف « لتقف «ةيناث زرب مث ؛مهرد ةئامسخ

 ؟ ةئامسمح ةدايزو سأرب ًاسأر

 ريداقملا

 .كلابب رطخي ال ام كيرُت ٌريداقملا :مهوق هنم

 رذح ينْغُي الو .َنْيعلا ىَّطَغ ْنّيَحلا لزَت اذإو .رّصبلا ىّشغ ٌرَدَقلا َلْزَن اذإ : مهوقو

 .ٌرِذَحلا ىَتْؤُي هنمأم نم .رّدق نم

 .هبكار تنأ ام َرْهظ ىَقَوَت فيكو :مهوقو

 هفتح ىلإ يتأي لجرلا

 .ةيدملا نع ثحابلاك نكت ال .ةالْجر نئاحب كتتأ :مهوق هنم

 . اهفالظأب نأض لمحت اهّقتح : مطوقو

 .راج :ريع )١(

 . ديصلا لبح :طايرلا (؟)
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 هسفن ىلع يناجلل لاقي ام

 لحناف ءرهنلا يف هبكرو اقز خفن الجر نأ هلصأو . خفن كوفو اتكوأ كادي

 كادي :لاقف .رهنلا ةفض ىلع يبارعأب ثاغتساف . لجرلا قرغو حيرلا تجرخو ءاكولا

 هلهأ ىلإ ريشلا بلاج

 شيج مهب َّرم برعلا نم يحل ةبلك شقارب و .شقارب اهلْهَأ ىلع تّلد :مهوق هنم
 .مهيلع تلدف شقارب تحبنف مهل اوهبتني ملو البل

 .دومت ةقان نونعي .رْكَبلا ةبغارك ُمِهْيَلَع تناك :اولاقو

 :لطخألا لاقو

 رْمَبلا ةّيح اهتوص اهّْيلع لذف  تبةاجت ليل ءامَّلظ يف عدافض

 . شيج ةرمو شيع ةرم :مهلوق هنم
 هاتأ ال ءبيلك وخأ لهلهم وأ .سيقلا ؤرما هلاق :ّرْمُأ ًادغو ٌرْمْخ ميلا :هنمو

 .برشي وهو هيخأ توم

 .ًابجع رت ًابجر شع :اولاقو

 .("0ِدّبُل ىلع ٌدبألا ىتأ :اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 رَسَن موييو َءاسن ٌمويو اانل ٌمويو انيلع مويف
 سا

 مم هم لما

 : دشناو . هدمُع عقعقتت عمتجي نم :مهلوقو
 26 م مام 7 5 1 5 - م 1

 .نابقل روسن رخآ : دبل )١(
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 لضعملا ديدشلا رمألا

 .هدي قونخملا عضي نيأو , هموي هيلع ملظَأ : موق هلم

 .لّوحتل ةليح اذ ناك ول :مهوق هنمو

 :ةفرط لاق .ًارهُظ بكوكلا ىأر :مهوق هنمو

 رهظلاب يوهَي َمْجْنلا هيرتو

 موقلا كاله

 دحاولا يف كلذ لاقي .ٌعالَم ٌباَقُْع مهب تراطو .ئاقنَعلا مهب تراط :مهلوق هنم

 , "0 عيلم نع ةلودعم اهنسحأو . عمجلاو

 | نم بكرم عضوملا اذه يف اياوحلا نإ لاقي :ديبع وبأ لاق .اياَوَحلا ىلع ايانلا»

 « اياوحلا ىلع اولمحف ءاولتق ًاموق نأ اهلصأ بسحأو «ةّيوَح اهتدحاو « ءاسنلا بكارم

 . تراصف ؛كلذ اولاقف «ىلتقلا اورصبأ اهنع اوفشك املف ,ءاسن اهيف ْنأ نوءارلا نظف

 .ةميظعلا ةيهادلا هانعم ."7'فضّرلاب يمْرت مَهّدلا مُهتنأ :هنمو

 وعدت نأ ةأرملا تلهَذ ىتح دتشآ رمألا نأ هانعم .هّديلَو ىَدانُي ال ّرْمُأ اذهو

 . اهديلو

 .نيببطلا ٌمازحلا ٌرواجو .ىبْزلا ليسلا ْغّلَب و .©9ناطبلا اتقّلَح تقتتلا :هنمو

 . مّظعلا ْنيَكَسلا غلب :ةماعلا لوقتو

 هل حالص ال ام حالصإ

 : موق هنم

 ميدألا َملَح دقو ةغبادك

 .ةأرحملا ةراجحلا :فضرلا (؟) .ةعيرسلا ةبادلا :عيلم (1)

 . ريعبلا نطب تحت لعجي .يذلا مازحلا :ناطبلا ()



 :تيبلا اذهب ةيواعم ىلإ ةبقع نب ديلولا بتكو .دسف :ماح

 مدألاَمِلَح دقوةغبادك يلع ىلإ باتكلاو كنإف

 .هل رعش يف

 ٌودعلا ةفص

 ُبَهْصأو . دبكلا ُدوسأ وهو .قرزأ نكي مل نإو .نيعلا قرزأ وه :ّودعلا يف لاقي
 , 20لاّبَسلا

 رسعلاب لتعي ليخبلا

 . ةرفصم تنك سافنلا لبق : هلمو

 لق نإو ليخبلا يطعي ام مانتغا

 .كاطعأ ام عذَج نم ذخو .اهيلع ام (0ةفضّرلا نم ذخ :هنم

 نيرانيد حيلَس كولم ىلإ يّدؤت تناك ناسغ نأ لثملا اذه لصأو : ىبلكلا نبا لاق
 ةطبس ءاجف .ىحيلّسسلا رذنملا نب ةطبس كلذ ىلي يذلا ناكو « لجر لك نع ةنس لك
 مث ,هفيس ىلع لمتشاو هلزنم عذَج لخدف .نيرانيدلا هلأسي يناسفلا ورمع نب عْذَج ىلإ
 تعنتماف !كاطعأ ام عذج نم ذخ :هل لاق مم ,تكس ىتح ةطبس هب برضف جرخ
 . مالسإلا ىتأ ىتح اهل كلملا راصو .كلذ دعب نيرانيدلا نم ناّسغ

 هسفن ىلع دوجيو هريغ عنمي لبخبلا

 .مكميدأ يف َقيِرُه مكنمس :مهوق هنم
 .تْيَدَهَأ ام لك لاملا يدهم اي :هنمو

 هسه دس سسسسام
 .رعشلا نم براشلا ىلع ام يهو ؛ةلبس عمج :لابسلا )١(

 .دمجي وأ نخسيل نبللا يف حرطتو ىمحت ةراجح يهو .فضرلا ةدحاو :ةفضرلا (؟)
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 .ِهَلُكَأ راجلاو هّبَلَج رامحلا :ةماعلا لوق هنمو

 رفاو هلامو ليخبلا توم

(7ناطبلا ضيرع ُنالف تام : : هنم
ضخغتي مل هتنطبب تامو . 

 .2يش اهنم ضغ

 اصقنلا : ضن ةغتلاو

 ةرم يطعي ليخبلا

 .كيدلا ةضيب يهو .رقُعلا ًةْضْيِب الإ هّتتطع تناك ام : مهوق هنم

 .ةضيب ضاب امبر كيّدلا :يريبزلا لاق

 :راشبل دشنأو

 كيدلا ةضْيب اهيلعحت الو ينُث ةدحاو رهدلا يف ةرْوز يتترز دق

 :رعاشلا لوق هنمو

 هدي نم لز ريخل نيجعت ال
 انايح ضرألا يقسي ُسحنلا ُبكوكلاف

 .بئاص مهس ءىطاوخلا نم : مهلوق هنمو

ٌرِمقُم تنأو ٌليوط ٌليللاو
 : ًالمتشم ًائان ناك ةكلس نب كيلس نأ اذه لصأو . .

مث . .رمقم تنأو ليوط ليللا : : هل لاقف .رسأتسا : هل لاقو . .هردص ىلع لجر مثجف
 لاق 

لعألا تنأو ًاطرضأ : :هل لاقف « .اهنم طرض ةمض همضف .ُثيبخ اي رسأتسا : : هل
 .ى

 . ًالثم ًاضيأ تبهذف

 ةرّدعتملا ةجاحلا بلط

 [أجلَس اهجوز ىلع ْتِّيَشَت لاا نأ هلصأو .ًاَجْلَس 7نيتّمارب ب ينلْأسَت :مهوق هنم

 تفللا :مجلسلاو ؛ةلاقملا هذه لاقف ءرفق دلبب وهو

 .نطبلا خافتنا نع ةيانك :ناطبلا ضيرع )010(

 .ةرصبلا قيرط يف لزنم يهو ءةمار ديري :نيتمارب 0(

 ا



 .لني مل ام ؤرما لان ام رش :هنمو

 .نامرحلا قحتسم هقح َقوف .لئاسلا :هنمو

 : مهوق هنمو

 قلخ نم ينم كّرَس ام كءاس َْقِطُأ ملام فلك نإ كنإ

 لكلا نود ضعبلاب اضرلا

 . كاطعأ ام عذج نم ذُخ : مطوقو

 .كنكمأ امب ضرآ يأ .كل فَط ام ذخ :مهلوقو

 .دوعق نم ٌريخ دوع نم جوز :مهلوق هنمو

 ةفافشلا برشب براشلا يوري سيل يأ .فاَّمَّتلا [نع] يَرلا سيل :مهوقو
 .كلذ غولب لبق يوري هنكلو ءانإلا يف ءاملا ةيقب ىهو اهلك

 فيضلا ىَرِق ىلع اوردقي مل اذإ اوناك مهنأ هانعمو .هل دصُق نَم مّرحُي ل :مهلوقو

 .ًابايث تسبل ٌةأرمآ نأ اذه لصأ .سفنف ٌمحش نكي مل اذإ :ةماعلا لوق هنمو

 كفرعأ يفإ :اهل لاقف .لجر اهيقلف ءاهسفن عافتراب اهتيشم يف رهّبلا ترهظأو تشم
 : ءىناه نبا لاقو . سفنف محش نكي مل نإ :تلاق ؟ سفنلا اذه نيأ نمف « ةلوزهم

 سْفنف محش كي مل نإ تلق بذاك دْعوب ىَضرَت :يل لاق

00 

 ةجاحلا يف قّونتلا

 .بَح نمل بط نم لعف اهيف تلعف :مهلوق هنم

 .اهيلع هصرح ةدشل هانعم .ةجاحلا ىلع هّئاثل ٌبِضَت ءاج :مهلوق هنمو

 :مزاح يلأ نب رشب لاقو
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 "”خغملل اهناثل ٌبِضَت َلْيَخ
 ةجاحلا ماتتسا

 ف .ًابطخ رَسيَأ ماجللاو سرفلاب تدّج دق كنأ ديري .اهماجل سّرَلا عبتأ

 . ةجاحلا

 .هرخآ فيصلاو .هلوأ عيبرلاف ؛رطملا يف هلصأو .ُفِيّصلا عيبرلا ٌمامت :هنمو

 يا
 ى]2

 ةجاحلا يف ةعناصملا

 .اهرهم طعي ةانسحلا بلطي نم

 أح ىرتشا نم :لوقي .ىوتشآ دقف ىرتشآ نمو ,ةجاحلا رّسَيُن ةعناصملا :مهوقو
 .ءاوش لكأ دقف

 ةجاحلا ليجعت

 . لجاعلا ْبُحِب ةعلوُم سفّنلاو , حاجّنلا نم ٌجارّسسلا : موق

 نيهجو نم نكمت ةجاحلا

 .ةبقع :ىشره .قيرط نه ىشَرَه يبناج الك :مهوق هنم
 . كفلاخُي ال يأ .كعارذ لّبَح ىلع وه :هنمو

 ىرخأ بلطف ةجاح عنم نم

 نم نالجر هيلإ ىضاقت ًانهاك نأ هانعم : يبلكلا نبا لاق .ِهَدآلَف ِهَدَألِإ : مهوق هنم

 يأ .هدآلإ :الاق .اذكو اذك يف :لاق ؟ كانئج ءيش يأ يف انربخأ :الاقف . برعلا

 مل نإ هانعم : يعمصألا لاق .اهب امهربخأ مث .هدالف هدآلإ :لاق .رظنلا اذه ريغ رظنا

 .نآلا دعب نوكي الف نآلا اذه نكي

 .اهقير بلحنا :اهتاثل بضت )١(
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 لئاح اهنود لوحي ةجاحلا

 ىرخأ وُلد كولد تقلع دق :مهلوق هنم

 رمألا هنود ثّدحَي رمألا :مهوقو

 ءهاعري ءاجف ,ًاناكم داتعا ًايعار نأ هلصأو 000 ()ًايعيور فّلخأ : : مهوقو

 .هدهع نع لاحو ريغت دق هدجوف

 سأر ف ةقان رقع لجر : ضيب نباو .ادَس قيرطلا ٍضيب نبأ دس : مطوق هنمو

 .قيرطلا اهب ّدسف ةينث

 ةبينملاو سأيلا

 . مؤشلا دعب نمّيلاب يل نم يأ . حرابلا دعب ..حناسلاب يل نم :مهلوق هنم
 .اذه لبق يذلا باتكلا يف هانرسف دقو .نّينَح ئفخب ءاج :مهوقو

 ..ةييخلاب ءاجو ةّبّيغلا لاطأ :هنمو

 ,حيبقلاب مكتو توكسلا لاطأ يأ .ًافلخ قّطنو ًافلأ تكس :مهوق اذه ريظنو

 .ضيأ هجو انه اه هلو ءنعلا باب يف عقي لثلا اذهو

 رعاشلا لاقو

 نييبرغملا ىلإ نّيقرشملل نم  دالبلا ضرع عطقأ تلز امو

 (9 نْيِدَقْرَفلاو رْسَّنلا بحصتسأاو ىحجُلا تحت فؤخلا ٌعرَذأو

 نئيتح يفخب تعغّجر نأ ىلإ  موممهلا بوث ٌرشنأو يوطأو

 اهعضوم ريغ يف ةجاحلا بلط

 .(0 ارحم يقرفشل دجأ مل :اولاق

 . مدكم ريغ تمدك : مطوقو (0) ت45 ده سرك : مطلق

 )١( داؤفلا يكذلا وهو عورأ ريغصت :ايعيور .

 ( 0هيف ءيشلا دوجو نظي ام :ءيثلا نظم :ةنظم .

 ) )6.ضعلا عضوم :مدكم (0) .زحلا عضوم :ازحم (4) .سبلأ :عردا
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 .محف يف. خفنت ول تخفن :مهلوقو

 . دراب ديدح ف برضي :ةماعلا تلاقو

 اهتوف دعب ةجاحلا بلط

 .نّيع دعب ًارثأ بّلطَت ال :مهوق هنم

 فيصلا يف هتيشام قرطُي مل اذإ لجرلا نأ هانعم .نّبلَّلا تْمّيِض َفْيَّصلا :مهوقو

 .ةجاحلا دنع اهئناملأل ًاعسضم ناك
 اهكرتب ةجاحلا نم اضرلا

 هام 0 8 تا

 .حبر دقف هسارب اجن نم :مهلوق هنم

 ”بايإلاب ةمينغلا نم تيضر : مهوقو

 .ةمينغ ةمالّسلا عم ةميزهلا :ةماعلا لوقو

 :سيقلا ؤرما لاقو

 بايإلاب ةمينغلا نم تيضر ىتح قافآلا يف تفَّرَط دقو

 :رخآ لاقو

 صقتناف ةدايزلا بلط نم

 .ِهْنُدَأ [تَعدَج ] نْرَقلا بلاطك :هنم

 .دّسألا 7ةسيّرع يف دّيَّصلا بلاطك : مهوقو

 تفداصف ءاشعلا بلطت تجرخ ةباد ديري .ناحّرس ىلع اهب ءاشعلا طقس :مهلوقو

 .ًايئذ

 .دسألل ىوأم نوكي فتلملا رجشلا :ةسيرع (؟) .ةدوعلا :بايإلا ()
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 حبرلا بلط يف ناسنإلا ٌرسْخي دقو ةّلق تذدزاف ريثكتلا كب تبَلَط

 ةجاحلاب ءالخلا

 : مطوق هنم

 يرفصآو يضيبف ٌوجلا كل الخ

 يبنلا جوز ةنوميم تخأ نبال ةشئاع هتلاق لثملا اذهو . كبراغ ىلع كشيرب يمر : هنمو

 .كراغ ىلع كشيرب يمرو ةنوميم هللاو تبهذ :

 قثت نم ةجاحلا ف كلاسرإ

 هصوُت الو ًامكح لسزأ

 هب

 يذلا وه كتجاحب صرحي يذلا نإ :لوقي .ٌداوجلا ال كل ديصي ُصيرحلا :مهلوقو
 .اهيف هل ىوه الو اهيلع ّيوقلا ال .اهب موقي

 .كَعم سيل نم كّلخر َنَلَحَرُي ال :هنمو

 مو هقتاعو هِنْذُأ نيب اهلمحَيو «هْيَنَيع ّبْصُن اهلعجي ةجاحلا : ىنعملا اذه ين هنمو
 .رْهظب اهلعجي

 لاؤسلا لبق ةجاحلا ءاضق

 رعذ نم الإ ًاخرصتسم كنتأي مل : ديري .ةلام ٌرظناو َحراّصلا لأست ال :مهلوق هنم
 .كلأسي نأ لبق هتغأف .هباصأ

 .ًايدانم اهئاغّرب ىّفك :هنمو

 .همولعم هلوهجم نع ٌرِبْخُي هنمو
 .هّرفت نأ نع كينغُي ام سرفلا ىلإ كرظن يف نونعي .27ةرارف هنيع يف :مهلوقو

 .اهنس فرعتل ةبادلا نانسأ ىلإ رظنلا يأ رارفلا :هرارف )١(
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 ةيضقم ةمات ةجاحب فارصنالا

 برضي ةاج :اولاق ,ةجاح ءاضق ريغب ءاج نإف .هنانع نم ًايناث ٌنالُق ةءاج

 .هيفطع يأ ءهيردصأ

 ."ًالّلهَبس ءاجو .هّماجل ظفل دقو ةاجو

 , "7 طايملا طايملا دعب ءاجو .يىتلاو اّيتللا دعب ءاج :ليق ةدش دعب ءاج نإف

 هنم يكبي نأ دعب نزحلا ديدبت

 هنأ صاعلا نب ورمع نع ىورُي لثملا اذهو .ّنحَت اهراَوُح ال كّرح : كلوق هنم

 هللا ناوضر ناهثع صيمق مهيلإ جرخأ : ماشلا لهأ رصنتسي نأ دارأ نيح ةيواعمل لاق

 اهل كَّرَح : ورمع لاق اهدنعف .نوكبي اولبقأف .ةيواعم كلذ لعفف . هيف لتُق يذلا هيلع

 . نحت (©9اهراوخ

 .مخو َعترَم ملظلا : مهوق هنم

 .« ةمايقلا موي تامرلظ ماظلا :٠ ثيدحلا يفو

 .بتعلا كوشلا َنِم ينجت ال ْكَّنِإ :هنمو

 . موشغ ثبرحلا :مهلوقو

 نيعون نم ماظلا

 2 م

 .ةّيلولس تيب يف تومو «ريعبلا ةّدغك ةّدغأ :هنمو

 .« هَ ينلا نع هفارصنا يف نوعاطلا هباصأ نيح ليفطلا نب رماعل لثملا اذهو

 .اهدنع كلهف لولس نم ةأرما ىلإ أجلف
 .ةبلجلاو رشلاو جيجضلا :طايحلاو طايحلا (؟) .ًاغراف :اللهبس )١(

 .لصفيو مطفي نأ ىلإ هتدالو تقو نم ةقانلا دلو :راوحلا (؟)
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 يف هّودع نع فّلخت نيح هرّيعت اهجوزل برعلا نم ةأرما هتلاق .ًانْبُجو ةرْيغأ :هنمو

 ؟ ًانبجو ةريغأ : تلاقف .اهبرضف لاتقلا ىلإ رظنت اهآرو «هلزنم

 . عنمو لخب عم“ حولك و سوبعب كاقلي لجرلا هلضأ . اكاسمإو افك :مهوقو

 نم هركُي يذلا رمألل برضي .ةربدم 'ىرهَسو ةلبقُم "'ىربع اي :مهوقو
 . نيهجو

 : ةماعلا لوق هلمو

 رانلاب ِءاضْمَّرلا نم ثيغتْسُماك

 .ردب تومللو ع 22 توملل :مهوقو
 .رقع َرَخأت نإو َّرحن مدقت نإ :©' ”رقشألاك : مهوقو
 نم هل ناك هتلتق نإ :لوقي . مقلي كرتُي نإو «مقني َلَمقُي نإ © مق ةرألاك مهوقو

 . كلتق هتكرت نإو ءفكنم هل مقتني

 يمارلا :فذاقلاو ءاصعلاب براضلا : فذاحلا .فذاقو فذاح نيب وه :هنمو

 .رجح اب
 همغ ىلع ارغ دازي نم

 :ةلابإلاو «بطحلا نم ةريغصلا ةمزحلا : ثغضلا .ِةلاَّبإ ىلع ُتْغِض :مهوق هنم
 . ةريبكلا

 .ةريبكلا ردقلا :ةّيئولاو ,ةريغصلا ردقلا تفكلا .ةّيثو ىلإ تفك : : موق هنمو

 .ةريغص ىرخأ اهيلإ ديزي مث ةريبكلا ةيلبلا لمحي لجرلل برضُي
 .اومّلظ اذإ ءبُدنُج مأ يف اوعّقو :مهوق هنمو

 هتراجت يف نوبغملا

 نبع ةعيب عاب بطاح لهأ ضعب نأ هلصأو . بطاح اهذَهشي م ٌةَقْفِص : مهوق هنم

 . اهب

 . .ةرهاس :ىرهس (؟) ١ .ةيكاب :ىربع )١(

 .داوسو ضايب هيف تايحلا نم عون :مقرألا (:) .رقشألا سرفلاك يأ :رقشألا (؟)
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 . ءافولا ريغ '''ةافللا ٌءاطعأ :مهلوق هنمو

 ةمالملا ةعرس

 . لذعلا عرس لدعلا نم سيل :هنم

 .هل بنذ ال موُلم بر :هنمو
 .مَدْيو لكؤُي ٌريعّشلا : مهوقو

 .ًامذو ًالكأ :ةماعلا لوقو

 .نسَحلا اّنم هللاو حبق :جاجحلا لوقو

 مدللا همضتب همضتبي مركلا

 .ينتمطل «"اراوس تاذ ول

 .ًارصان ٌدجأ ول َّلُذ :هنمو

 .مَظَأ يدابلاو «كّلتب هذه

 . مهي هضوح نع ُدَدَي مل نَم :هنمو

 هبحاص ىلع هتبقاع عجرت ماظلا

لل رفخت رثبلا :ةاوغملاو . اهيف عقو َةاَوْعُم رفح نم : اولاق
 يدج هيف لمجيو «بائذ

 . داطضيف .هديصيل اهيف بئذلا طقسيل

 .رمتأي ام ٍءيرما لُك ىلع وُدْعي :هنمو

 . مهيمر مهيلع عجري ةامرلا مهو . ةعزنلا ىلع يمرلا داع :هنمو

 ا . ةيدملا نع ثحانلاك : ةماعلا لوقتو .

 .هحالسب لتقو ءهرجحب ّيِمُر :مهوق هنمو

 .ةرحلا يأ :راوس تاذ:(؟) :.قحلا نوذ امو ليلقلا : ءافللا )١(

 و/ ٠



 لاتقلا ىلإ رطضملا

 .لطب هل كوخأ ةركم

 وألا ىلع يَ نب علا ليخَي دق

 هريغ بنذب ذوخأملا

 .كييلع ينجي نَم كيناج

 عتاز وهو ُهُريغ ىوكُي ّرعلا '' يذك :هنمو

 .ٌرقبلا تفاع ا ُبَرصُي روثلاك :هنمو

 .ةءاملا تفاع : نعي

 "اٌرَقبلا تفاع امل ُبَرْضُي روثلاك هّئقغأ م اآكِيَلس ىلتقو ينإ

 . ًاناروثو ًاروُت ءاملا راث :لاقي ءهناروث وهو . ءاملا روث ينعي

 .هبنذ ريغب لجر ذخؤي ال : ديري .7ٌطانُت اهلجرب ٍةاش لك :مهوق هنمو

 ءيشلا نم ءىربتملا

 .يرْطع نم الو يَرَب نم وه ام .هِرَمَس الو هليل نِم وه ام
 الو ٌةقان هيف يلام

 , هللا ىلإ هنم َتْئِرَب : مهوق هنمو

 . ينم هدا 5 ٍدَد نم انأ امو .ينم تسلو كنم تسلا ::هلمو

 مئاوقلاو رفاشملا يف لبألاب جرخي خورقلا نم عون .رغلا (1)
 ..هتثرو ءانف. يف لقعلاب هتيد. هيدأأ. : هلقغأ (؟)

 .قلعت : طانت (؟)

 .وهللاو بعللا : ددلا (5)
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 سانلا ةرشاعم ءوس

 ٍسانلا اضرو .ةماعلا ةئيسلَأ نم ةمالسلا ىلإ ليبس ال .يْغَب ٌةرجش ُسانلا :اولاق
 .كَردَت ال ٌةياغ

 .«ةلحار اهيف نحت داكت ال ةئام لبإك ْسانلا :٠ عوفرملا ثيدحلا هنمو

 .ريعي الو ٌرْفْعَي هللاو .نورفغي الو نورّيعُي سانلا : مهوق هنمو

 .هيف سانلا لوق هرضي مل هسفن فرع نم :رانيد نب كلام لاقو
 .كوكرتي مل مهتكرت نإو «كوضراق سانلا تضراق نإ :ءادردلا يأ لوقو

 هقالخأ نم مذي امو نابجلا

 :ةمام نب رمع لوق وهو .هقوف نم هفتَح نابجلا ْنِإ :مهلوق هنم
 هقوف نم هُمتح َنابجلا نإ هقْوذ لبق توملا تذَّجو دقل

 نم طلغ اذهو .ةّينملا هنع عفادب سيل هيقوتو هرذح نأ دارأ هبسحأ : ديبع وبأ لاق
 . هقوذي لبق ثوملا دجو هنأو ,نيجلاب هسفن فصو هنأ هيف ىنعملاو 2. يدلع ديبع يبأ

 موحت اهنأك هتينم ىلإ رظن هنأ ديري هقوف نم هفتح نابجلا نإ :لاق مث ءنبجلا نم اذهو
 . هسأر ىلع

 ةحيص لك َنوبَسحَي ل :نبجلاب مهفصو ذإ نيقفانملا يف ىلاعتو كرابت لاق اك
 , #20 ودعلا م مهيلع

 :مهب سيق عاقيإ هريعي لطخالل ريرج لاقو
 الاطبألا لمحت سباوبع ًابْعُش اهلّيخ سيق لاجر كيلع تلمح

 هنأل ؛ بابلا اذه يف لخدي هانعم ناكام ديبع وبأ هيلإ بهذ امك رمألا ناك ولو
 ذخأ نأل . ءىش يف نيجلا نم رذحلا يف ذخألا سيلو .هقالخأ نم مذي امو نابجلا باب

 .غ ةيآلا نوقفانملا ةروس )١(

 الك



 .هجو لك نم مومذم نيجلاو .هب هللا رمأ دقو دومه رذحلا

 لجألا ناح اذإ توملا نسحأ ام لمَج اجْيملا كردي ًاليلق ْثبَل

 نوكيو .هرعش ةرثكل لبإلا نم ٌبزألا يف لاقي امنإو .روفت برأ لك :مهوق هنمو
 .هلجأ نم رفنيف هبلطي صخش هنأ نظ هآر الكف .هينيع يف كلذ

 . بانذألاب نيدح ذإ 0١ نصيصب : مهوق هنمو

 : مطوق هنمو

 ”) فاقثلا هَّضَع ال ©" ) بدرد

 هلاق «صربألا نب , ديبعل لثملا اذهو .ضيرقلا نود ''ضيرجلا لاح :مهلوقو

 . كرعش يندشنأ : :هل لاقف هلتق دارأ نيح نيح ءامسلا ءام نب رذنملا نس نابعنلل

 © ُبوحلَم هلهأ نم َرفقأ

 . ضيرقلا نود ضيرجلا لاح :ديبع لاقف
 . عزفلا نم هرعش ماق هانعم . هّتباَوُذ تّرعشقأو (هّرعش فق : هنمو

 هئافشإ دعب نابجلا تالفإ

 بَنَّدلا * َصَخخآو تَلفأ :مهوق هنم
 (”صاصُح هلو تلفأ :هنمو

 .«صاصُخ هلو رّبدأ ناذألا عمّس اذإ ناطيشلا نإ ٠:ثيدحلا يف ىوريو
 .هتلفأ مم «نقذلا نم ةعرجلا برقك ًابيرق هنم ناك اذإ .نقذلا ةعّيرج ينتلفأ هنمو

 :حامرلا اهب ”ىوست ةبشخ :فاقثلا )١( .هداتعا :ءيشلاب بدرد )1١(

 . دسأ ينبل ءام مسا :بوحلم (5) . ..ةصغلا :ضيرجلا (:)
 . طارض : صاصح )90 . ةرعش رئثانت :بنزذلا صخنا 3(
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 .: .2قَرَك دقف ريظلا تَلْفُي نإ :ةماعلا لوق هنمو
 .قفينلا :ةماعلا هيمست يذلا , "قفل لب دقو تلفأ : مهوقو

 هريغ ددهتي نابجلا

 اعرف :ناورذملاو .دّدهتيو دعوتي يأ . هيورذم ضفني نالف ءاج :مهلوق هنم“ ٠

 ظ .ةقيقح الب ددهتي نمل الإ اذه لاقي داكي الو .نيتيلألا
 .كسفن ىلع الإ قّبت الو .كعْرَدِب. دصقآو .كفرعي ال نمل قرْبَأ :هنمو

 رهدلا فرصت

 .قارتفالا ةيعاد عاتجالا نأ يأ .هُدّمُع 9 قع عمتجي نم :هنم

 . 21 يكتس لعب تاذ لك :هنمؤ .

 00 :رئاسلا تيبلا هنمو

 ٍنادقرفلا الإ كيبأ رمَك هوخأ هقرافُم خأ لكو

 .تمي مل نم تفي مل :هنمو

 ريمضلا نع رظنلاب لالدتسالا

 .هرظن ٌبحُم ىَّلِجو . ظحللا ضُْبلا دهاش :مهوق هنم

 0 لا :ريهز لاق

 . ريمضلا نع نوبيعلا كّربخَت . ودع وأ قيدص يف كتنإف

 .:مزاح يبأ نبا .لاقو- '
 ظ د ا ذلا و ةك ام 3 00 ل7

 ..لاورسلا .نم عستملا عضوملا :قفينلا (58) >0 .هحلسب ىمر :قرذ )١(

 .جوز .الب يأ ءايأ حبصتس :مكتس. (4) .ليحزلل عمجت يهو دمعلا توص :عقعقتلا (ع)
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 افجلا كل يدت كل 2و ٌبكحيال نم نع

 لجرلا نع لام ا يفن

 ..هل ءيش ال هانعم .2ةنْعّمالو 20ةّنْعَس هلام :مهوق هنم
 .. 29قانعلاو يدجلا امهو . ةعّله الو عله هلام :هنمو

 برقي دحأ الو ءهنم بربي دحأ هل سيل هائعم , براق الو براه هلام :هنمو

 .ءيش هل سيلف ؛
 .ضيبح الو ضين هب امو . ةزعاملاو ةنئاضلا ا اهو ؛ةطفان الو ةطفاع هلام : ل

 0000007 /ضيحلا فرعأ الو ,كرحتملا : ضبنلا : يعمصألا لاق

 . هتوص :ضبحلاو ءرتولا كرحت : ضبنلاو ءرتولا يف ضبحلاو ضبنلا :هريغ لاقو
 :لاق

 اظبَحو ًاضبن ىوهي ليلو

 . .فوصلاو رعشلا ها دبل الو دّبس هلام :مهوق هنمو
 . ةنعملاو ةئعّسلا ىعمصألا فرعي مو

 .دحأ رادلا يف نكي مل اذإ .

 وعدي. نم اهب ام. هانعم . يِنذ اهب الو ؛ يوعذ اهب الوب (9رْفَش رادلاب ام : مهوق هنم

 اهب امو ءرياو اهب امو ؛يروط الو يرو اهب. الو .بيرغ نم اهب امو .بدي نمو
 اهب ام هلك اذه ىنعم . ,مَرَأ اهب امو .”ةمرض خفان اهب امو ءراّيد اهب الو ءرفاص

 . دحجلاو يفنلا يف اهنولوقي اغإو ,باجيإلاو تايبثالا يف . ءيش اهنم لاقي الو «دجأ

 )١( ماعطلا نم ةرثكلا :ةنعس . 0
 .ىزعملا دالوأ نم ىثنألا :قانعلا (©) .ماعطلا نم ةلقلا :ةنعم (؟)

 ):( دحأ :رفش ٠ 2205 ) )0.رانلا هيف تمرضأ ام :ةمرضلا ١
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 هتاقوأو ءاقللا

 هتيقلو .نيدي تاذ لّوأ هّئيقلو .ةلهو لّوأ هتيقلو . ةنئاع لّوأ هّيقل : ديز وبأ لاقو
 ؛ًاباقن هتيقل :تلق .هديرت نأ ريغ نم ةأجف هتيقل نإف .©0كوّب لوأو. كْؤَص لو

 :زجارلا لاقو .بلط ريغ نم هتيقل اذإ .ًاطاقتلا هتيقلو

 ًاطاقتلا هّتْدَرو لهنمو

 .ةفك ةّمك هتيقلو .ًاحافك هتيقلو . ًاحافص هتيقل :تلق ةهجاوم هتيقل نإو

 2 يك 0# ١ 0 . . ءاا ب 1 ءااس

 يل بشأو ؛اعفر عفر :تلق هركذت نأ ريغ نم كل ضرع نإف :ديز وبأ لاق

 ريغ يهو .ةرحب ةرحص هتيقل :تلق ءدحأ هنيبو كنيب سيلو هتيقل نإف .ًابابشإ
 ريغ ءتَمّصَْأ ةرحّب ةرحص هتيقل :تلق هب سينأ ال رفق ناكم يف هتيقل نإف .ةارجم

 هتيقل :تلق رجفلا لبق هتيقل نإف .اهرصبو ضرألا عّمس نيب هتيقلو .ًاضيأ ىّرحب

 .يمع ةكص هتيقل : تلق ةرجاهلاب هتيقل نإو .قرفتلا :رفنلا .رفتو حّْبص [ لك ] لبق

 . ىمعأ ()2ةكصو

 :ةرجاهلا يف بارسلاب تعمل اذإ ةالفلا فصي ةبؤر لاق

 (©0اعَرَب دق ارجاز يمغ كّص اعمل سوق مهسب ةهيبش

 نم رثكأ يف طرفلا نوكي الو . طَرَقلا يف هتيقل :تلق ةثالثلاو نيمويلا يف هتيقل نإف

 دعب هتيقل-نإف .رْمَع يف هتيقل :تلق .هوحنو رهش دعب هتيقل نإف..ةليل ةرششع سخ
 .ميوعلا تاذ هتيقل :تلق ماوعأ دعب هتيقل نإف .رْجَه نع هتيقل :تلق هوحنو لوحلا

 . اهيف ءاطيإلا وهو «ةرايزلا يف بغلاو .نّيَمَرلا تاذ هتيقل :تلق نامزلا يف هتيقل نإف

 .اهيف دذرتلا وهو .ةرايزلا .يف راتعالاو

 .ةرم لوأو ءيش لوأ : كوب لوأو كوص لوأ 010(

 .يمعي رحلا داك نيح يأ ةرجاطلا دسأ :ىمع كص (+)  ةرجاحلا ةدش :ةكصلا (؟)
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 ةرايزلا كرت يف

 .ةّرجلاو ةرّدلا فلتخا امو .لبإلا "تطأ امو .بينلا تنَح ام كينآ ال :مهوق هنم

 .دبألا دبأو رمقلاو رّمَّسلا كيتآ الو .ناديدجلا فلتخآ امو .ناولكا فلتخآ امو

 ىتحو ."1هقوُ ىلإ مهّسلا عجري قحد ٠ . نيرهادلا رم رهدو . نينا دبأ : لاقيو

 .نبللا نم ةبلحلا :ةردلاو .لبإلا نم ةنسملا يهو .بان عمج :بينلا :هريسفت

 دلو وه :لسحلاو .راهنلاو ليللا :ناديدجلاو ناولملاو .ريعبلا رارتجا نم ,ةرجلاو

 .تومي ىتح أدبأ طقست الو .هنانسأ طقست ىتح :لوقي .بضلا

 هنع ماعلا يفنو لجرلا لاهجتسا

 نم © ًاريره الو ..() يللا نم "حلا فرعي امو .وللا نم وحلا فرعي ام :مهلوق هنم

 نم أره فرعي امو . ربكأو لوطأ هيفَرَط يأ فرعَي امو .ريبد نم اليبق الو ."ريرغ

 : ريبدلاو «لبحلا لتق نم هب تلبقأ ام :ليبقلاو .هرّبي نمم هرْهَب نم فرعي ام يأ ءَرَب

 رعشلا يف ةلمعتسم لاثمأ

 تايبا ةثالث الإ لثم هرخآو لثم هلّوأ ًاتيب رعاش رعش يف دجأ مل : يعمصألا لاق

 : ةئيطحلا تيب اهنم
 ٍسانلاو هللا نيب فّرْعلا بهذي ال ٌهيَزاوَج ممَدْعَي ال َريخلا لعفَي نَم

 : سيقلا .ءىرمال ناتيبو

 )١( مهسلا نم رتولا عضوم :قوفلا :هقوف (؟) .ابعتو ًائينح تنأ :تطأ .

 ) )8.لطابلا :ىللا (:) .قحلا :يحلا

 ) )0.قلخلا نسح :ريرغلا (1) .قلخلا ءوس :ريرغا

 الاب



 باطولا رفَص هتكردأ ولو 9ةضيرج ٌءابْلع نهتلفأو

 باقعلا ناك ام نيقش البو مهيبأ يبب مهّدج مهاقو'

 . يعمصألا هنم يدقلا لفغأ فيك يردأ الو ء ثيدحلاو ميدقلا يف ريثك اذه لثمو

 دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو  ًالهاج تنك ام مايألا كل يدبتس

 «تيبلا اذه عمس هيي هللا لوسر نإ لاقيو .لاثمألا فرشأ نم نالثم اذه فو

 ؛ ( ةومنلا مالك نم هانعم نإ »:لاقف

 ظ :رخآلا لوق كلذ نمو
 دجت امب الإ دي ُدوحت الو اهتقاط قوف ًاسفن هللا فّلك ام

 : ءيفاه نب نسحلا لوق كلذ نمو
 هرُمَس الو يليل نم تسل هرقُع نع ُباتنملا اهيأ

 ةرث نم ّرْلا تولب دق رجش نع ّيطلا ُدونأ ال

 الو ليل نم تسل .هلصأ نع دعابت يأ :هرقع نع نالف باتنا :لوقت برعلا نإ

 . دحاو لثم الإ يناثلا تيبلا يف سيلو ,ناث لثم :هرمس

 :لثم هرخآو لثم هلّوأ تيب يف انلوق نمو

 نيعلا يذل ححبمصلا قرشأو نئبلاب َكادعألا َحَّرص دق

 : انلوق كلذو .لثم اهنم تيب لك يف تايبأ هدعبو

 ا" نيمسج نيب حدر قببقش ىلقلا دعب ةاوهأ نيام داعو

 نيشرف نيب طقاسك اانيب يف لخادلا حبصأو
 و

 نيفيسل دفمغلا ٌحمْلصَي ال اذو اذ نم ءاضغبلا ّسلأ دق

 .رجملا :ىلقلا (؟) .ةقشمو دهج دعب :ضيرج )١(
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 ٌةجاح هل تسيل نَم لاب ام

 :ةرئاس لاثمأ وه يذلا .انلوق نمو

 مه تلقف ىَلو دق كتبابش اولاق

 ةبتاعم ىدبأ نإو تيوَه نم لص
 هُمئالث ال لخ لئابح ٌعطقاو

 : حدملا يف اذه دعب تلقو

 رمق ْمأ تنأ ٌرْحَبَأ كيف ترَّكف

 ارسحنم ّرحبلا تدجو ارحب تلق نإ
 ًاصقتتُم ردبلا تيأر ًاردب تلق وأ

 :ينديع نيب ا هز َُن 4

 نيديدجلا رك ىلع ديدج نم له
 نيفلإ نيب لصو شيعلا ْبيطأف
 ('7نينثا ىلع ايندلا تقاض امبرف

 ٍنيذه نيب يركف ريحت دقف

 نييباّبعلا دتمم كدوج ٌرْحَبو
 َنْيرْيَدُبا نيب ام َناَّبُش ُتلقف

 لوق كلذ نم ءمالكلا نم ليلق يف وأ رعشلا يف الإ تأت مل يتلا لاثمألا نمو

 :رعاشلا

 اهكلاسم كّلست مو ةاجنلا وجرت

 ش :رخآ لاقو

 ًارباص سيل نم تاجاح يضقنت قم

 :سّملتملا لوق ًامتاح غلب املو ليق

 نظ ريغ قدص مع ملعأو
 هاغُب نم رسيأ لاما ظفحو

 هيف ديزي ليلقلا حالصإو

 سبيلا ىلع يرجت ال ةنيفسلا نإ

 ىرخأ هل نوكت ىتح ةجاح ىلع

 داتتعلا ريخ نسم هللا ىَّوَقتل

 6م 8 بو ريغب دالبلا يف ريسو

 داسفلا عم ريثكلا ىقبي الو

 (90داز

 :لاق الأ ؛لخبلا ىلع سانلا لمحي !هّتاسل هللا عطق :لاق

 ديزي حيحشلا لام يف لخبلا الو هئانف لبق لاملا ىنفي دوجلا ال
0 

 .(ثنؤملاو ركذلا هيف يوتسي ) صتخملا قيدصلا :لخ )١(
 .قيض :رتقم (") .هؤاغتبا :هاغب (؟)
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 :هريغ لاقو

 خأ نم بنذلا نع وفعأ ال تنك اذإ

 ةرسع لك يف ناوخإلا عطقأ نإف
 ىذقلا ىلع نوفجلا يضغأ يننكلو

 هتعطقف لصفَم ينْبرَي ام ىتم
 نرسم حص نإف هيوادأ نكلو

 ٠ :لاقو

 ايلا مهيقسأو ًاّمس يل نوفيدُي

 مهنويع رون موقلا تبلس ينأك

 ةرم ريغ مهل يناسحإ ناك دقو

 :هريغلو

 ىنغلا بلط نم قبي م

 تيأر نإو نلبقألف

 نم تتوأ مل ؤرمأ ينإ

 وزي ردقهق هلكل

 .رطملا :ايحلا .نوطلخي :نوفيدي )١(
 .روتسم :رفكم (؟)

 لضافتلا نيأف هيفاكأ تلقو

 لصاوأ نم يل سيل ًاديحو تيقب
 لماجأو ينبار اع حفصأو
 لصافم ضوهنلل يلامو تيقب

 لماجتلا هيف ناك ايعأ وه نإو

 ا""رخؤم يرشو ارش يننورقيو
 رفغي بنذلا الو لوبقم رذعلا الف

 ()رّقكم ضيغبلا ناسحإ نكلو

 فوتحلل ّضّرسعتلا الإ

 فسسميخس ظح الو بدأ

 فيعضلا ىلإ يوقلا نم ل



 :هبر دبع نبال

 .لك ىلع اهيف اونئفت امو .لاثمألا يف انّلوق ىضم دق :هبر دبع نب دمحأ لاق
 هلاجرو دهزلا يف لوقلاب هقيفوتو هللا نوعب أدبن نحنو ؛نامز لك عمو .ناسل
 .ءايبنألا اهب تظعو يتلا ظعاوملاو .مهمالك نم لختنملا ركذنو ءهب نيروهشملا
 يديأ نيب داّبْعلا تاماقمو ؛ ءابدألاو ءامكحلا نيب ترجو . ءانبألل ءابآلا اهتصلختساو
 . ءافلخلا

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا زعألا ىلاعت هللا مالك اهلك ظعاوملا غلبأف
 كّبر ليبس ىلإ ٌعدآ9» :ىلاعتو كرابت هللا لاق . ديمح مكح نم ليزنت هفلخ نم
 نع لص نب ملعأ وه كّبر نإ نسحأ يه يتلاب مهلداجو ةنسحلا ةظعؤملاو ةّمكحلاب

 يح وه َمْرَبَص نِئلو هب ْمبقوع ام لْثمب اوبقاعف ْمقاَع ْنِإو نيدتْهلاب معأ وهو هليبس
 امم قّيض يف كَ الو مهيلع نّرحت الو هللاب الإ كرّبص امو ربصاو نيرباّصلل
 . 204 نونسْحُم مه نيذلاو اًوقَّتا نيذلا عم هللا نإ َنوركَمَي

 مُكِييْحُي مث مكتيِمُي مث ايْحَأف ًاتاوُمأ منكو هللاب نورفكت فيك 9 : هؤانث لج لاقو

 , 724 نوعجرت هيلإ مث

 انل برضو نيبُم مصخ وه اذإف ةفطن نم ُةانقلَخ انأ ناسنإلا رَي ل وأ # :لاقو

 ةّرم لّوأ اهأشنأ يذلا اهيبحُي لق يمر يهو ماظعلا بحي نم لاق هَقلَخ َيِسَنو ًالثم

 )١( ةيآلا لحنلا ةروس 0؟١. )١( 9م ةيآلا ةرقبلا ةروس .

 ما



 , "يلع قلَخ لكب وهو

 . ظعاوملا مكحأو ججحلا غلبأ هذهف

 ءاركحلا ظعاوم مث. ءانبألل ءابآلا ظعاوم مث ,مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ظعاوم مث

 ءهب نيفورعملا هلاجرو دهزلا يف مهلوق مث , ءافلخلا يديأ نيب داّبعلا تاماقم مث  ءابدألاو

 .هيلإ نيبستنملا نم نيروهشملا مت

 اهضارتعال .«لوبقلا نم ةديعب .« سفنلا ىلع "!ةجّرحُم عمسلا ىلع ةليقث ةظعوملاو

 ءوهللا عبرمو «حورلا دارمو .بلقلا عيبر وه يذلا .ىوملا اهتداضُمو «ةوهشلا
 :رعاشلا لاق هتبرحت هتمكحأو ؛ هبلق هدشرأو ,هملع هظعو نم الإ ؛ ينامألا حرسمو

 ظبعاو الاهنم ىرُي ىتح اهيَغ نع سفنألا عجرت نل

 ىأر نم نكلو ءهريغ هظعو نم نونعَي ال .هريغب ظعو نم ديعسلا : ءامكحلا تلاقو

 سوفنلا هذه اوُعَدقآ : نسحلا لوقي ناك كلذلو .هسفن يف اهب ظعتاف هريغ يف رّبعلا

 تعيطأ نإ اهنإف اهوصعآو ءروثدلا ةعيرس اهنإف (*ارْكَّذلاب اهوثداحو "0 ةعّلط اهنإف

 .ةياغ رش ىلإ تعز

 نم تفداص ول ةظعوم نم اهل اي :هتظعوم متَحَو هسلجم ءاضقنا دنع لوقي ناكو

 .ةايح بولقلا

 :كامسلا نبال

 لابعأو «فرعت ٌبولقو ءفصت ْنّسلأ :همالك نم غرف اذإ لوقي كامسلا نبا ناكو

 . فلاخت

 ,عمسلا ىلع ةظعوملا لقث ديري .انربصل عّرجلاب انّرمُأ ول : ديبُع نب سنوي لاقو

 .اهيلع ةقيضم :سفنلا ىلع ةجرحم (؟) .ال8 ب لال ةيآلا سي ةروس )١(

 .هللا ركذي اهولجا :ركذلاب اهوثداح (4) : علطتلا ةريثك :ةعلط ()

 مك



 :مهوق هنمو .اهتفلاخم ىلإ سفنلا حونجو

 اعْنُم ام ناسنإلا ىلإ ءيش بح ظ
 : مهوقو

 عنتمي نيح هيف بغري ءيشلاو ا

 دق عمسب اهاقلت نأ الإ .هركت ام ىلع كل ةلماح ,يهتشت امم كل ةعنام ةظعوملاو

 اهلقع نمو ءرجاز اهملع نم ال سفنو .ةركفلا هيف تحدق بلقو «ةربعلا هتقتف

 .ةبانإلا ليبس كل حضويو .ةبوتلا باب كل حتفيف ؛عدار

 : هَ ينلل

 قيرطلا نأ ديري .تاوهشلاب رانلا تَّقحو .هراكملاب ةنجلا تَّفَح : هِي ىنلا لاق

 .تاوهشلا بوكر رانلا ىلإ قيرطلاو ءايندلا يف هوركملا ٌلاَتحا ةنجلا ىلإ

 .فصنُم عماس ىلإ .صلخم لئاق نم تناك ام ةظعوملا ريخو

 نم تجرخ اذإو . بلقلا يف تعقو بلقلا نم تجرخ اذإ ةملكلا : مهضعب لاقو

 .ناذآلا زواجت مل ناسللا

 ىلع وهو .ردلا نسحأ امو . نسحأ كلملا سأر ىلع وهو ! جاتلا نسحأ ام :اولاقو

 . نسحأ ّىقتلا لضافلا نم ىهو !ةظعوملا نسحأ امو .نسحأ ةاتفلا رْحَن

 : دايزل

 ام نسحأب اوعفتنت نأ ءانم نوملعت ام ءوس مكغنمي ال ,سانلا اهبأ : دايز لاقو
 :رعاشلا لاق .انم نوعمست

 يي / 59 كم 9 الو يلوق ؛لعفني يلمع ف ت١ 22 نإو يلوقب لمغا

 دلل



 :يلعل مالك يف سابع نبال

 تعفتنا ام هُم هللا لوسر دعب دحأ مالكب تعفتنا ام : سابع نب هللا دبع لاقو

 :يلإ بتك ءهنع هللا يضر بلاط ينأ نب لع لإ هبتك مالكب

 نكي مل ام توف هءوسيو ,هتوفيل نكي مل ام كاردإ هّرسي ةرملا نإف : دعب امأ

 ءاهنم كتاف ام ىلع كفسأ نكيلو , كترخآ رمأ نم تلن امب كّرورس نكيلف . هكرديل

 نكيلو . اعزج هيلع سأت الف كتاف امو . ًاحرف هب نكت الف كايند رمأ نم تلن امو '

 .توملا دعب ام كمه

 :كولملا ضعب بابب مكح

 اهيف بتكو ءهيلإ اهلصوأو ةعقرب فطلتف .بجحف كولملا ضعب بايب ٍيكح فقو

 1 ش : تيبلا اذه

 رقّقلا نم هيلع ىتْحُي ىنغلا ّنأو ىسغلا هل ىَجرُي رقفلا نأ رث لأ

 بوث يف جرخو ءهسأر ىلع (”"ٌةئطال لعجو لعتنا نأ ثيلي مل تيبلا أرق الف

 ىضق مث !اذه كتيبب ىظاعتآ نآرقلا دعب ءيشب تظعتا ام هللاو :هل لاقف 7" لاّضف

 ءايبنألا ظعاوم

 مالسلا مهيلع

 : هي يبنلل

 داز ردق ايندلا نم مدلحأ يفك ١ هيَ ينلا ىلإ هعفري ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاق

 .« بك رلا

 .ةوسنلق :ةئطال )١(

 .مونلل لذتبيو تيبلا يف سبلي يذلا :لاضف بوث (؟١)

 م



 كتّحصو . كمره لق كتابش : ٍسمَخ لبق اسمح متغا . مدآ نبا »: مَع © لاقو

 .(« كتوم لبق كتايحو «كلغش لبق كعغارفو «كرقف لبق كانغو «كمقس لبق

 تيأر املف .«هتيتأ ةنيدملا ٍمَتِلَم هللا لوسر انيلع مِدق ال :لاق مالس نب هللا دبع

 :ماعّطلا اومعطأ ,ٌسانلا اهيأ »:لوقي هتعمسف ؛باذك هجوب سيل هنأ تملع ههجو

 :مالسلا هيلع ىسيعل

 حور اي ىلب : اولاق ؟ةسلاجم مريخب مربخأ الأ : مالسلا هيلع مرم نب ىسيع لاقو

 ةنجلا ىلإ مكقوشيو ,هّقطنم مكلمع يف ديزيو هتيؤر هللاب كرك ذ نم : :لاق . هللا

3 

 .هلمع

 فيك !ايندلا ديبع اي مكليو :نييراوحلل مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لاقو

 ءاد مكلعفو ,ءاّدلا ةىربُي ءافش مكلوق .مكلوقع كؤاوهأو , مكلوصأ مكعورف فلاخت

 .اهاقترم لهسو ءاهّرمث باطو ءاهقرو نّسح يتلا ةمرّكلاك متسل .ءاوّدلا لبقي ال
 ديبع اي مكليو .اهاقترم بعصو ءاهكوش رثكو ءاهقرو لق يتلا "7ةرمسلاك مكنكلو

 ال مكسوؤر قوف ايندلا متلعجو ءهذخأ ءاش نم مكمادقأ تحت لمعلا متلعج !ايندلا

 ! ءوسلا ءاَرَجَأ اي مكليو .مارك رارحأ الو ءءاحصُن ٌديِبع متنأ الف ؛اهلوانت نكمُي

 يف لمعلا بر رظن اذإ ,نورذخت ام نقلت فوس ,نودسفت لمعلاو ,نوذخأت رجألا

 . مذخأ يذلا هرجأو ممْدَسْفَأ يذلا هلمع

 لقب اولكو ,لزانم تويبلاو , ًاتويب دجاسملا اوذختآ :نييراوحلل مالسلا هيلع لاقو

 .نيملاس ايندلا نم اوجناو .َحارقلا ءاملا اوبرشاو .ةيربلا

 اورّظناو « بابرأ مكنأك سانلا لامعأ ف اورظنت هيأ : نيّيراوحلل مالسلا هيلع لاقو

  ءالبلا لهأ اومحراف ؟ قفاعمو لتبم : نالجر سانلا اغاف ؛ ديبع مكنأك مكلامعأ 3

 .ةرمس هتدحاو حلطلا رجش نم برض :ةرمّسلا )١(
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 . ةيفاعلا ىلع هّللا اودمَحاو

 ريغب اهيف نوقزرت متنأو ايندلل نولمعت .مكل ًابجع :ًاضيأ مهل مالسلا هيلع لاقو
 .لمعب الإ اهيف نوقزرت ال متنأو ةرخآلل نولمعت الو ؛لمع

 , يعافألا لّسَن اي : ليئارسإ ينب نم نيبذكملل مالسلا هيلع ايركز نب ىبحي لاقو

 الو ءحلاص لمعب اوبّرقت !مكليو ؟ مكب ةقبوملا طخاسملا يف لوخدلا ىلع مكلد نم

 هذه نم جرختسي نأ ىلع رداق هللا نإف .مالسلا هيلع ميهاربإ نم مكتبارق مكتّرغت

 لكب قلخأف ءرجشلا لوصأ يف تعضُو دق سأفلا نإ .مهاربإل ًالسن 20لدانجلا

 ٠ .رانلا يف ىَقْلَتو مطقُت نأ معطلا َةّرُم ةرجش

 ةرثك ىلع دادزت ةبادلا نإ : ىحولاب هناسل هللا قلطأ ذإ : ليئارسإ ىنبل ءايعش لاقو

 حّلص اذإ دسجلا نإ .ةوسق الإ ةظعوملا ةرثك ىلع دادزت ال مكبولقو ءًانيل ةضايرلا

 جارس نم م .ةمكحلا نم ليلقلا هافك حص اذإ بلقلا نإو  ماعطلا نم ليلقلا هافك

 نإف .يلوق اوعمسا ,ليئارسإ ينب اي .بجُعلا هدسفأ دق دباع كو .حيرلا هتأفطأ دق

 .هلمعب اهققح نم اهب (هالوأو .ناكيرش اهعماسو ةمكحلا لئاق

 اورظن نيذلا .نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ : هِيَ حيسملا لاقو

 اوتامأف , اهلجاع ىلإ اورظن ذإ اهلجآ ىلإو . اهرهاظ ىلإ سانلا رظن ذإ ايندلا نطاب ىلإ
 سانلا ملاس امل ءادعأ مه ؛مهكرتيس نأ اوملع ام اوكرتو , مهتيمُي نأ اوُشَح ام اهنم

 هبو باتكلا قطن مهب « بيجعلا .ربخلا مه دنعو «ريخ مه . سانلا ىداع امل ملسو

 نود ًافوخ الو ,نوجري ام نود ًانامأ نوري ال ءاولمَع هبو ىدملا ملُع مهبو ءاوقطن

 .نورذحي ام

 | :مالسلا هيلع دواد

 الإ ةرعش هنم سيل مدآ نبا .بر اي :مالسلا هيلع دواد لاق :لاق هبنم نب بهو

 .ماظعلا ءادشألا :لدانجلا )١(

 مك



 اعلا

 اي :هيلإ هللا ىحوأف ؟ هتيطعأ امب كتئفاكي نيأ نمف .ةمعن كل اهقوفو ةمعن كل اهتحتو

 نأب يتمعن ركش نم ىضرأو «ليلقلاب يدابع نم ىضرأو .ريثكلا يطعأ ين دواد
 .هسفن دنع نم ال يدنع نمف ةمعن نم هب ام نأ دبعلا ماعي

 :مالسلا هيلع مهاربإ

 ىلإ كلذ ّرسأ ,ًانابرق هلعجي نأو هدلو حبذب ِهَتِلَع َيهاربإ لجو زع هللا رمأ املو
 اذه لثمب ىلتبي ال هللا نإ قيدصلا هل لاقف ؛ ًاقيدص هل ناكو .رزاعلا هل لاقي هل ليلخ

 اذه لثمب كيلتبي ال هنأ تملع دقو ؛كب ربتخي وأ كربتخُي نأ ديرُي هنكلو . كّلثم

 الف ؛ كنيقّيو كناميإو كتريصب هب ضققنيل الو ,كتنعُيل الو كلضُيل الو ,كنتفيلا
 عيمج ىلع هدنع ءالبلا يف كّمسا هللا عفر امنإو ؛ كّنظ هللاب نأوسي الو ءاذه كتعوُرَي

 يف كلذ ردقب كعفريل .كدلوو كسفن يف ةنحم مهمظعأ تنك ىتح ءايالبلا لهأ

 .«كربص لضف الإ ربصلا ةليضف يف ربصلا لهأل سيلف : لئاضفلاو تاجردلاو لزانملا

 ءالبلا هوجو نم اذه سيلو .َكباوث لضف الإ باوثلا ةليضف يف باوثلا لهأل سيلو
 هدابعب محرأو همكح يف لدعأو ,هسفن يف مركأ هللا نأل ؛هءايلوأ هب هللا يلبي يذلا

 نوكي نأ هللاب ٌدوعأ انأو .ىفطصملا يبنلا دلاولا ديب بيّطلا دلولا حبذ لعجي نأ نم

 هيف ٌءاجرلا اذه نكلو .همكحل ًاطخّس وأ :هرمأل در وأ هللا ىلع ًاتح ينم اذه

 مل هنأ ماعأ ينإف ؛كب هملع نسحأ دنع نكف كلذ ىلع كّبر مز نإف ؛هب ّنظلاو
 كقدصو .كب هملع نسُحل الإ ءيظعلا بطخلاو , مسجلا ءالبلا اذهل كضرعُي

 .مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ؛ًامامإ كلعجيل ؛كرّبصتو

 هئايبنأ ىلإ ىلاعت هللا يحو نمو

 كولملا ُبولق ؛ كولملا كلام هللا انأ ينإ :هئايبنأ نم يبن ىلإ لجو زع هللا ىحوأ

 هيلع َكولملا تلعج يناصع نمو ؛ةمحر هيلع كولملا تلعج ينعاطأ نمف. ؛يديب
  0اهي ١

 .ةبوقعلا :ةمقنلا )١(

 ما/



 : مالسلا هيلع حيسم ا

 ؛ اوُكْبَت ملف مكل انحنو ؛ اوقاتشت ملف مانقّوَش : ليجنإلا يف حيسملا ىلع هللا لزنأ امتو

 اي !كّداَصَح اند دق «نيتسلا بحاص اي ؟ترخأ امو تمّدق ام ,نيسمخلا بحاص اي

 .باسحلا ىلإ ّمَُلَه ,نيعبسلا بحاص

 اماط يدابع اي :ةمايقلا موي لجو زع هللا لوقي : ةلزنملا ةيدقلا بتكلا ضعب يفو

 اويرشاو اوُلُكف : ًاعوجو ًاشطع مكئيعأ تراغو , مكهافش ايندلا يف تّصّلقَتو « متئمظ

 .ةيلاخلا مايألا يف متفلسأ امب ًائينه

 كسفن نمو .عوشخلا كبلق نم يل ٍبَه :هئايبنأ نمّين ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو

 .بيجملا بيرقلا انأف ينلسو ؛ عومّدلا كينيع نمو , عوضخلا

 يريخ ؛ يصاعملاب يل ضخبتتو معنلاب كيلإ ُببحأ ٠ «يدبع : بتكلا ضعب يفو ٠

 .دعاص لإ كّرشو .لزان كيلإ

 يف نكف ,سّدقلا ًةريظح ًادغ نكست نأ تدرأ نإ : هئايبنأ نمىن ىلإ هللا ىحوأو

 ضرأب لظي :يئادحؤلا ريطلاك ؛ًائنيزح ,ًامومهم . ًاديرط .ًاديحو . ًاديرف ايندلا

 ىوأ ليللا هيلع نج اذاف ؛رجشلا فارطأ نم لكأيو « نويعلا . ءام دريو .ةالفلا

 . ةيرب ًاسانكتساو ريطلا نم اشاحبتساو هدحجاو

 «نانبل لبج بحاص اي «نارمع نب ىسوم اي :ةاروتلا يف ىسوم ىلإ هللا ىحوأ امو

 نكو ءريسي ءيشب ينغلا طبغت الو ,ريقفلا َلذتست ال ءناّيَّدلا كُهَلِإ انأو يدبع تنأ

 .نيزح توصب ةاروتلا ةذاذل ىنعمسأ ؛ ًاعئاط ىحو ةوالت دنعو .ًاعشاخ يركذ دنع

 1 : مالسلا هيلع ىسموم

 نوعرف ةنيز كنبجعت ال :ةرجشلا دنع ىسوم ىلإ هللا ىحوأ : ِهّبنُم نب بهو لاقو
 ؛نيفرتملا ةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز اهنإف ؛ كتيع كلذ ىلإ َّنَدَمَت الو هب تمام الو

 ؛تلعف اهنع زجعت هتردقم نأ اهيلإ رظني نيح نوعرف ماعي ةنيز كّيتوأ نأ تئش ولو

88 



 نع مهدوذأل ينإ ؛ يئايلوأب لعفأ كلذكف ؛كنع هتْيَوزأو كلذ نع كتبغرأ ينكلو

 اهشيع مهيجأل ينإو ؛ ةكلملا عتارم نع همنغ قيفشلا يع ارلا دوذي امك اهتذاذلو .اهميعن

 . ''ارعلا كرابَم نع هدوذ يعارلا يمحي ابك « اهتولحو

 :مالسلا هيلع فسوي

 هلا لسرأ ءنينس عضب نجسلا يف يف ثبل امل فسوي نأ هبنُم نب بهو نع ركُذو
 ىرأ :فسوي لاق ؟قيّدّصلا اهيأ ينفرعت امأ :لاقف ,هجورخب ةراشبلاب هيلإ ليربج
 ,نيمألا حورلا انأ :ليربج لاق .نيئطاخلا حاورأ هبشي ال ًابيط ًاحورو ةرهاط ةزوص

 «نيلسرملا ديس تنأو .«نيبنذملا لخادم كلخدأ اف :فسوي لاق .نيملاعلا بر لوسر

 نأو .نييبنلا رهّطب تويبلا رهطي هللا نأ قيدصلا اهيأ ماعت ملأ :لاق ؟نيِبّرقملا سأرو
 اي هلوح امو نجسلا كب رّهط دق هللا نأو ,نيضرألا رهطأ يه اهيف نوكت يتلا ةعقبلا

 «نيقداصلا ءامسأب ينيمسُتو ,نيحلاصلاب ينهبشت فيك :فسوي لاق .نيرهاطلا نبا

 مِلُكَي مل :ليربج لاق ؟نيمرجملا ءالؤه نيب ريسأ انأو ,نيصلخملا يئابآ عم ينّدعتو

 «كدّيس شارف أطت ملو ,نجسلا كمظاعتي ملو البلا كلُ ريخُي ملو «ٌعَرلا كبلق

 اذهو ,كّبر كوبأ الو ,كابأ كّسفن كِسْنُت لو «ةرخآلا ةالب ايندلا الب كسنُي ملو
 ,كتمكح هيف سانلل ْنّيبُيَو ءكتبقر هيف قتعيو ,كقنُع هيف هللا كفي يذلا نامزلا
 رصم َكْلُم كل ْبَهَيَو كتبحأ كل عمجيو «كملظ نمع كّفصنُيو «كايؤر قّدصُيو

 كّمدخُيو .اهتزعأ كل ٌلذَّيو ءاهءاظع رغصُتو ءاهتربابج لذّتو ءاهكولم كلمت

 يف ةبيهلاو ةدوملا كل يقلُيو ءاهتيكاسم كب محريو ءاهَلَّوَح كلّوخُي ,"'اهتقوس

 عّفي الح نوعرف ىرُيو .مهيف حلاصلا رثألاو .مهيلع ايلعلا ديلا كل لعجّيو .مهبولق

 .ةنهكلاو ةرحسلا ىلعو هريسفت هيلع ىّمعُيو .همون بهذيو ءهليل رهسي ىتح هنم

 .برجلا لايجلا كرابم :رعلا كرابم )١(

 . اهتيعر :اهتقوس (؟)
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 ءاركحلا ظعاوم

 : لعل

 "'!ًطابآ اهيلع تبرض ول سمخب مكيصوأ :ههجو هللا مّرك بلاط يبأ نب يلع لاق
 اذإ يحتسُي الو هين الإ نفاخي الو هير الإ م دحأ نّوجري ال : ًاليلق ناكل لبإلا

 ربصلا نأ اوملعآو . همّلعتي نأ ةيشلا ماعي م اذإو ءمّلْعَأ ال لوقي نأ ماعي ال اع لئُس

 .دسجلا بهذ سأرلا عطق اذإف ءدسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم

 لُذ نم لّوحتيلف «ةريشع الب ةرثكلاو .لام ريغب ىنغلا دارأ نم :ًاضيأ لاقو

 .هاصع نم لذي نأ الإ هللا ىَبأ ؛ةعاطلا رع ىلإ ةيصعملا

 : نسحلل

 هللا هفاخأ سانلا فاخ نمو « ءيش لك هنم هللا فاخأ هللا فاخ نم : نسحلا لاقو

 .ءيش لك نم

 هللا نيبو هنيب ام حلصأ نمو ,هايند َرْمأ للا هافك هترخآل لمع نم :مهضعب لاقو

 . هتينالع هللا حلصأ هتريرس صلخأ نمو «سانلا نيبو هنيب ام هللا حلصأ

 :مجعلاو برعلل عبرأ تابلك

 كبلق ىلع نلمحت ال : اولاق ,تاملك عبرأ ىلع مجعلاو برعلا تعمتجا : يبتُعلا لاق

 لامب رتغت الو «ةأرماب قثت الو «ةعفنم هيف كل سيل ًالمع نلمعت الو «قيطت ال ام

 .رثك نإو

 : هفلختسا نيح هتوم دنع |مههنع هللا يضر باطخلا نب رمعل قيّدصلا ركب وبأ لاقو

 .بكنملا نطاب وهو ءطبإ عج :لبإلا طابآ (1)



 هلبقي ال راهنلاب ًالمعو «راهنلاب هّلِبقَي ال ليللاب المع هلل نإف ؛هللا ىوقتب كيصوأ
 تلق نم نيزاوم تلقث امنإو . ضئارفلا ىّدؤت ىتح 20ةلفان لبقي ال هنإو ؛ليللاب
 نأ قحلا الإ هيف عضوُي ال نازيمل قُحو ؛مهيلع هلقثو و قحلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم

 يف لطابلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم َتَّقَح نم نيزاوم تفخ امنإو .ًاليقث نوكي

 هللا نإو . ًافيفخ نوكي نأ لطابلا الإ هيف عضوي ال نازيل قحو ؛ مهيلع هتفخو ايندلا
 مهب تغمس اذإف .مهتائيس نع زواجتو .مهلاعأ نسحأب مهركذف ةنجلا لهأ ركذ
 نع كسمأو .مهلاعأ حبقأب رانلا لهأ ركذو .ءالؤه نم نوكأ الأ فاخأ ينإ : تلق
 : باذعلا ةيآ عم ةمحرلا ةيآ ركذو ءالؤه نم ريخ انأ :تلق مهب تعمس اذإف ؛ مهتانسح

 الف يتيصو تظفح اذإف .قحلا ريغ هللا ىلع ىنمتي ال ءآبهار ًابغار دبعلا نوكيل

 ننوكي الف يتيصو تعيض نإو ؛كيتآ وهو «توملا نم كيلإ ًبحأ ٌبئاغ ناو
 .هزجعت نلو .توملا نم كيلإ ةركأ بْن

 : مهألا نباو نسحلا

 بوصي هآرف ؛ هضرم يف هدوعي متهألا نب هللا دبع ىلع .نسحلا يبأ نب ب نسحلا لخدو

 اذه يف فلأ ةئام يف لوقت : ام , ديعس ايأ : لاق مث ءهدعصُيو هتيب يف قودنمص يف هرصب

 تنك نملو !كمأ كتلكث :لاق ؟ًامحر اهنم لصأ ملو ةاكز اهنم دْؤُأ مل قودنصلا
 ءتام مث :لاق .ةريشعلا ةرئاكمو ؛ناطلسلا ةوفجو ؛نامزلا ةعورل :لاق ؟ اهعمجت
 هرذحف هناطيش هاتأ !نيكسملا اذه ىلإ اورظنا :لاق هنفد نم غرف املف .نسحلا هدهشف
 اورظنا ؛ هيف هرمغو هايإ هللا هقزر امع ,هتريشع ةرثاكمو . هناطلس ةوفجو ,هنامز ةعور

 نعَدخَت ال «ثراولا اهيأ :لاقف ثراولا ىلإ تفتلا مث .ًانوزخم ًابولسم اهنم جرخ فيك
 كاتأ ..ًالابو كيلع نتوكي الف ًالالح لاملا اذه كاتأ . سمألاب كبحيوص عدخأ اى
 هيف عطق ؛ هعنم | قح نمو «هعّمَج لطاب نم ؛ ًاعوُنَم ًاعوُمَج هل ناك نمم « ًاوفص ًاوفع

 موي نإ .نيبج هيف كل قرعي ملو ؛نيميب هيف حدكت مل ؛رافقلا زوافمو «راحبلا ""!جَجُن

 .هجاومأ .ددرتو رحبلا مظعم :راحبلا ججل (؟) .صضرفلا ىلع داز ام : ةلفانلا 01(

 كل



 نازيم يي يف كلام ىرت نأ ًادغ تارسحلا ٍمظعأ نم نإو .تارسح وذ موي ةمامقلا

 .لانت ال ةبوتو .لاقت ال ٌةرثع: اهلايف . كريغ

 : ًاموق ظعي مكحل

 «ىبقعلا اودمحت تابهلاب '''ىراوعلا اولدبتسا موق اي :لاقف ًاموق ٌمكح ظعوو

 اوبجوتست ركشلاب ةماركلا اوميدتساو .ىمعُنلا اوقحتست ربصلاب بئاصملا اوليقتساو

  ةشحافلا ةنتفلا لبق ةمالسلا يف ىنغلاو ةمعنلا يف ءاقبلا لضف اوفرعاو .ةدايزلا

 ءايانملا ضارغأ ايندلا يف متنأ اهنإف ؛ لجألا لولحو .لمعلا لاقتناو «ةئيبلا ') ةلثكاو

 نم موي ٌرَمعُم مكنم لبقتسُي الو « ىرخأ قارفب الإ ًةمعن اولانت نلو ءايالبلا ناطوأو

 ناوعأ متنأف ءرثأ هل تام الإ رثأ هل ايحي الو .هلجأ نم رخآ صاقتناب الإ هرَمُع

 الو ءاهنم ءيش مكعنمي ال ,مايانم ُبابسأ مكشاعم يفو ءمكسفنأ ىلع فوتحلا

 دعب ًافالسأ نونوكتسو .فالسألا دعب فالخألا متنأف ٠ .اهنع ءيش مكلغشي

 نوبلطت هجو يأ نمف ءرظتني مئاقو رفعتُم عيرص ركنم ليبس لكب .فالخألا

 ادقع الو ,همده يف ةركلا اعرسأ الإ طق اعيش اعفري مل راهنلاو ليللا ناذهو «ءاقملا

 .هضقن يف اعجر الإ ًارمأ

 ٠ :ءادردلا يبأل

 ال ام نولمأتو «نونكست ال ام نونبت مكلام 2, قشمد لهأ اي : ءادردلا وبأ لاقو .

 ندعو ىرصب نيب ام اوئلم دق دومتو داع هذه ؟ نولكأت ال ام نوعمجتو «نوكردت

 , نيمهردب اوكرت ام ىم ي رتشي نمف ًادالوأو ًالاومأ

 .:ةمرش نبال

 ناك اذإو «بارشلا الو ماعطلا يف عجني مل ًابقس ندبلا ناك اذإ :ةمربش نبا لاقو

 .كيلإ هديعي نأ ىلع كريغ عيطعت ام يهو .ةراعلا اهدرفم :ىراوعلا )١(

 ٠ .باذعلاو باقعلا يأ : ةلثكا 0

 كف



 .ةظعوملا هيف عجنت مل ايندلا بحي ًامرغم بلقلا

 مخ نبال

  حيبستو « ليلبتو ٠ ريبكت : عست نم الإ مالكلا للقأ : ميثخ نب عيبرلا لاقو

 ءركنملا نع كيبنو ,«فزرعملاب كرمأو .ءرشلا نم كذّوعتو ءريخلا كلاؤسو . ديمحتو
 .نارقل كتءارقو

 نم كَ الو «كاهن ثيحب هللا كارب ال: :لاق ! ينفع : ءايكحلا ضعبل لجر لاق

 امو : ؛ لاق . . دحاو فرح يف ةمظتنم اهلك ظعاوملا عبمج + لاق !ينظع : مكحل ليقو

 . اهلك ظعاوملا تيوح دق تنأ اذإف هللا ةعاط ىلع عمجت :لاق ؟وه

 0 ا ٠ :نايفسو رفعج وبأ

 ؟ تأهَج اف كظعأف تميلع ايف َتْلِمَع امو : لاق ! يبظع : نايفسل رفعج وبأ لاقو

 1 ٠ 1 0 :كامسلا نباو ديشرلا

 كرابت هللا لوقي .اظعاو نآرقلاب ىفك :لاق ! نظع :كاّمسلا نبال نوراه لاق

 «دالبلا يف اهّلثم قّلخُي مل يتلا داعلا تاذ َمَرِإ . داعب كّبر لعف فيك َرَت ملأإ» : ىلاعتو
 ءدالبلا يف اًوْعَط نيذلا .داّتوألا .-يذ نوعرفو .داولاب رخّصلا اوُباج نيذلا َدومّتو
 . 74 داصرملابل كّبر نإ ءباذع طوس كّبر مهيلع ًبّصف :داسفلا اهيف اورّتكأف

 000 ءاكحلا نيب ترج ةبتاكم
 :نيميكح نيب

 رمشلا مايأ نإ ءيخأ اي بتاعلا ىلإ هيلع بوتعملا بتكف ؛ .مكح ىلع مكح بتع

 .هيلإ عجرف .رجهلا لمتحت نأ نم رّصقأ

 )١( ب7 5 ةيآلا رجفلا ةروس ١5.

 ل



 :زيزعلا دبع نب رمعو نسحلا

 .نكت مل ايندلاب كنأكف ؛دعب امأ :زيزعلا دبع نب رمع ىلإ نسحلا بتكو

 .مالسلاو .لزت مل ةرخآلابو

 .مالسلاو .؛تام دق توملا هلع بتك ٠. >1 نأكف دعب امأ : هيلإ بتكو
 م يلع بتك نم رخ : رمع .ةيلإ ب

 : ءادردلا يبأو تايلس نيب

 ام لانت نل كنإف ؛ دعب امأ : ءادردلا يلأ ىلإ ىسرافلا ناملس بتك : لاق كرابملا نبا

 كّمالك نكيلف .هركت ام ىلع ربصلاب الإ لّمأت ام ٌلانت نلو , يهتشت ام كرتب الإ ديرت
 اهب رتغت الف ريغتت اهتجهبو بلقتت ايندلا نإف ؛ًارّبع كّرظنو .ًاركف كّتمصو .ًاركذ

 ْ .مالسلاو . دجسملا كتيب نكيلو

 ذخأت نأو هللا ىوقتب كيصوأ ينإف ؟ لعب امأ . كيلع مالس : ءادردلا وبأ هباجأف

 كتايح نمو « كلْعشل كعغارف نمو « كمره كبابش نمو . كمقسل كتحص نم

 يف امإ .نيتلزنملا ىدحإ يف اهيف توم ال ًةايح ركذاو « كتّدومل كئافج نمو ؛ كتوم

 .ريصت امهيأ ىلإ يردت ال كنإف ؛رانلا يف امإو .ةنجلا

 ٠ :سيقلا دبع نبا رماعو ىسوم وبأ

 ىلع كتدهاع ينإف ؛ دعب امأ : سيقلا دبع نب رماع ىلإ يرعشألا ىموم وبأ بتكو
 ىلع تنك نإو ,©2)هّدو هللا قتاف كتدهع ام ىلغ تنك نإف ,ترّيغت كنأ ىنغلبو رمأ

 .©9ْدُعو هللا قتاف ينغلب ام

 :هل خأو رفنلا نبا

 دب ال نالزنم كمامأو جهنم ىلع كنإف ؛ دعب امأ :خأ ىلإ رضنلا نب دمحم بتكو

 . لكتتف ةءارب الو «نئمطتف نامأ كتأي ملو ءامهدحأ لوزن نم كل

 .كرّيغت نع دع يأ (؟) .كب دهعلا ىلع مد يأ )١(

 كن



 تّيطعأ ام ذخأ ىلع تابُج سوفنلا نأ هللا كظفح معآ :رخآ ىلإ مكح بتكو
 ؛ تَمدُق اذإ قبست الو .تبكُر اذإ . ءىطبُث ال .ةّيطم ىلع اهلمحاف ؛تلئس ام عنمو

 ردق ىلع عمطتو .عمطلا ردق ىلع بلطتو .فوخلا ردق ىلع سوفنلا ظفحت امنإف

 © .لعفاف يضارلا ةعانقو قفشملا فوخ كعم نوكي نأ تعطتسا اذإف .ببسلا

 :ةويح نبا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع نم

 ركذ نم رثكأ نم هنإف ,دعب امأ :ةوّيَح نب ءاجر ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو

 .هعفني ايف الإ هُّمالك لق لمع َمالكلا نأ َمِلَع نمو ءريسيلاب ىفتكا توملا

 :ناوزغ نبا ىلإ باطخلا نب رمع نم

 دقف ؛دعب امأ :ةرصبلا ىلع هلماع ناوُزَغ نب ةبتغ ىلإ باطخلا نب رمع بتكو
 قوف كفرت مل نإ ةمعن اهلايف ؛كّرمأ ٌذفنيف رمأتو .كل ٌعمسيف لوقت ًاريمأ تحبصأ
 نم كسارتحا نم ّدشأ ةمعنلا نم سرتحاف ؛27كنود نم ىلع كيغطتو .كردق

 . اهاقث ال ةرثع رثعتو اهل ةلاقإ ال يأ - اهل اعل ال ةطقس طقست نأ كايإو ؛ ةبيصملا

 ٠ . مالسلاو

 :رمع ىلإ نسحلا نم

 .مالسلاو .هنع كاهن ارع الْغش هب ُهللا كرمأ ايف نإ :رمع ىلإ نسحلا بتكو

 ٠ نسحلاو زيزعلا دبع نب رمع نيب.

 َرْمُأ يل فصو ءايندلا َرْمُأ يل ْعمجآ :نسحلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو
 ش 0 ا . ةرخآلا

 .مهيلع عقرتت :كلعجت . يأ :كيغطت )١(



 ثاغضأ يف نحنو ؛طسوتم توملاو ,ةظقي ٌةرخآلاو ملح ايندلا امنإ :هيلإ بتكف

 ءاجن بقاوعلا يف رظن نمو ءريمَخ اهنع لّمغ نمو ءَحبَر هسفن بساح نم .مالحأ

و ؛ ماس فاخ نمو ءمنَغ ملح نمو .لض هاوه عاطأ نمو
 رصبأ نمو .رصبأ ربتعانم

 اذإو , علقاف تمدن اذإو  عجراف تللز اذإف .« لمع ماع نمو « ماع مهف نمو .مهف

 سوفنلا تّهركأ ام لاعألا لضفأ نأ معآو .كسمأن تبضغ اذإو .لأساف تلهج

 ءانبألل ءابآلا ظعاوم

 :هنبا يصوي نائقلل

 ةيقك م 5 ٠ 8 2 س0 8 507

 اوضافا نإف «سلجا مث مالسلا مهسب مهمراف موق سلجم تيتأ اذإ :هنبال نامقل لاق

 مهنع لختف كلذ ريغ يف اوضافأ نإو .مهماهس عم كمهس (7لجأف هللا ركذ يف

 ْ | . ضيناو

 .رذح ىلع مهرايخ نم نكو .سانلا رارش نم.هللاب . ذعتسا ؛ّينب .اي :لاقو .

 : ٌمكأل

 ديب بولقلا نإف ,نئاخلا نمتأت الو نيمألا رذحا :يفيص نب مثكأ لوق اذه لثمو
 . كريغ

 :هنبا ظعي نارقلل

 اهل قلخت مل كنإف ءاهب كبلق لغشت الو ءايندلا ىلإ نكرت ال :هنبآل نابقل لاقو

 اهءالب الو ,نيعيطملل ًاباوث اهميعن لعحجي مل هنإف ءاهنم هيلع نوهأ ًاقلخ هللا قلخ امو

 الو , )برأ ريغ يف شمت الو .« بجع ريغ نم كحضت ال « ىنب اي . نيصاعلل ةيوقع

 .تمدق ام كل امنإف ؛كريغ لام حلصتو كلام عبضت ال , ينب اي .ك ينعي ال ارع لأست

 .ةديدشلا ةجاحلا :برألا )١(  .لوجيو ضوخي مهماهس عم هلعجا يأ :لجأ )١(

 ّىل



 ريخلا لقي نمو ءماسي تَمّصَي نمو .محرُي محري نم هنإ ؛ينب اي .تكزت ام كريغلو
 ,كيتبكرب ءاملعلا محاز «ينب اي . مدني هناسل كلمي ال نمو « مئأي لطابلا لقي نمو « معي
 . ءامسلا رطمب ةتيملا ضرألا ايحت امك ءاملعلا رونب ايحي بلقلا نإف « كينذأب مهيلإ تصنأو

 :هنبا حصني ناوفص نبا

 . نوكت ام لقأ .ًالاح رهاظلا يف نوكت ام نسحأ نك .:هنبال ناوفص نب دلاخ لاقو
 .ةينالعلا يف كل حلصي ال ام رسلا لابعأ نم عدو .الآم نطابلا يف

 :هنبا يصوي يبارعأل

 ىهتناو « بلاطلا كيلإ رذعأو ءىعادلا كعمسأ دق هنإ «ىنب اي : هنبآل يلارعأ لاقو

 .لمألا هأطخأو نيقيلا مّيض نمم ةيزر ٌمظعأ فرعأ الو ؛هّدح ىلإ كيف رمألا

 :هنبا يصوي نيسحلا نب يلعل

 ىلع ربصأ «ينب اي : مشاه ينب لضفأ نم ناكو : :هنبال نيسحلا نب يلع لاقو

 كيلع هترضم ام ىلإ رمألا نم كاخأ بج الو 2. فوتحلل َضْرَعَت الو .2بئاونلا

 .كل هتعفنم نم رثكأ

 ؛هلثم يف مكحل
 وسو ء مهلل ٌةَبَلِجَم هنإف ؛ بئاصملا دنع عزجلاو مايإ ؛ نب اي : هينبل مكح لاقو

 ينإف .نيمآ او ,نيرتغم ثادحألاب اونوكت نأ مايإو .ودعلل ةتامثو « برلاب نظ
 يف ناسنإلا امنإف . اهوعقوتو اهورذحاف ؛ هّلثم يل لزن الإ ءيش نم ترخَس ام هللاو

 ىتح .هلامشو هنيمي نع عقاوو .هنع رصقمو زواجمف , ماهسلا هرواعتت ضرغ ايندلا

 نيدت امك :اولاق دقو .ًاباوث لمع لكلو . ًءازج ءيش لكل نأ اوملعاو . اهضعب هبيصي
 2و م

 .هب رب اموي رب نمو ؛ نادت

 .ةبيصملا :ةيزرلا )1١(
 ا



 : ءارعشلا ضعبل

 :رعاشلا لاقو

 انيرخآب «"خانأ ُهّثداوح  سانأ ىلع رج ٌرهدلا ام اذإ

 انيقل مك نوتماشلا ىقلّيس اوقيفأ :انب نيتماشلل َلَقف'

 :هنبا ظعي مكحل

 اهظفحت مل ينع يتيصو ظفحت مل نإف ؛ ةيصوب كيصوم ينإ ينب اي :هنبال مكح لاقو

 ًادغو « سمأ كنم ًاريخ مويلا نوكت نأ تردق نإو .تعطتسا ام هللا قتا . يريغ نع

 نل كنإف سأيلاب كيلعو .رضاح ٌرقف هنإف  عمطلاو كايإو .لعفاف مويلا كنم ًاريخ
 نم رذتعت نل كنإف .هنم رذتعُي امو كايإو .هنع هللا كانغأ الإ طق ءيش نم سأيت

 عدو .هلهأ نم ريخلا ذخ .ينب اي وه نوكت لأ هللا دمحاف ©"رئاع رثع اذإو ,ًادبأ ريخ

 . اهدعب يلصت الأ ىرت تنأو عّدَوُم ةالص لصف كتالص ىلإ تمق اذإو ,هلهأل رشلا

 : هلثم يف نيسحلا نب يلعل

 كاصوأف يل كضري مل هللا نإ «ينب اي :هنبال مالسلا |هيلع نيسحلا نب ىلع لاقو

 ىلإ ةّدوملا هّعَدت مل نم ءانبألل ءابآلا ريخ نأ ملعاو .كنم ٍينرذحف كل ينيضرو ءيب

 .7هل قوقعلا ىلإ ريصقتلا هْعّدَي مل نم ءابآلل ءانبألا ريخو هيف 7 طيرفتلا

 : هلثم يف : كحل

 نم الام بّسك لجر :ةمايقلا موي ةرسح سانلا ّدشأ نإ «ينب اي :هنبال مكح لاقو

 .ةنجلا هلخدأف هللا ةعاطب هيف لمع نَم هثروأو ءرانلا هلخدأن هّلح ريغ

 .مهمزلو مهب لح :انيرخآب خانأ )١(
 .قحلاو باوصلا نع لز يأ :رثاع رثع (؟)
 .فورعملاو قوقحلا ناركن :قوقعلا (1) .نواهتلا : طيرفتلا ()
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 :هوبأو ةبتع نبا

 تعطقت دق ؛ىنب اي :يلأ يل لاق ةنس ةرشع سم تغلب امل :لاق ةبتغ نب ورمع
 كنّرغي الو ؛هنم نيبتف 7 هليازت الو ,هلهأ نم نكت ءايحلا مزلاف ابصلا عئارش كنع
 ام ريخلا نم كيف لاق نَم هنإف ؛ كسفن نم هفالخ ملعت امب كحدمف كيف هللاب رتغأ نم

 ءاسلج نم ةدحولاب سنأتساف . طخّس اذإ هلثم رشلا نم كيف لاق «يضَر اذإ ماعي مل

 .مهبقاوع ّبغ نم ملست ءوسلا
 :هينب يصوي كلملا دبعل

 اذإ اوفعاو ,فورعملا اولذبآو ,.ىذألا اوُقك :هينبل ناورم نب كلملا دبع لاقو
 ,هيلع قّيض قّيِض نم هنإف ؛ملأَس اذإ "'اوفحُلُت الو ,ملتس اذإ اولخبت الو ,متردق
 .هيلع هللا فّلحأ ىطعأ نمو

 :هلثم يف ثعشألل

 يف اوعدخناو .مكضارعأ يف اوُلذَت ال ين اي :هينبل سيق نب ثعشألا لاقو
 ءىرمآ لكل نإف .مهئامد نم كروهظو . سانلا لاومأ نم مكنوطب فختلو ؛ مكلاومأ

 ؛ بيع نم ىحتسيو , بنذ نم رذتعُي اهنإف ؛ ىحتسي وأ هنم رذتعُي امو مايإو ؛"'ةعبت
 هناف ؛ ةلأسملا نع ةجاحلا دنع اوفكو .نامزلا ريغتو ناطلسلا .ةوفجل لاملا اوحلصاو

 ريغ نم ءاسنلا اوعنماو ؛ًاردق قزرلا قفاوي ىتح بلطلا يف اولمجأو ؛ًاعنَم درلاب ىفك
 يف اونوكو .مئللا مكب فرشتيو .مركلا مكب (ىّسأتي تيب لهأ مكنإف ؛ ءافكألا
 :مرئاشعب اوُقَحْلاف لبحلا برطضا اذإف .0*2لبحلا برطضي مل ام سانلا ماوع

 :هللا دبع هنبا ىلإ باطخلا نب رمع نم

 هللا ىقتا نم نإف دعب امأ :اهباغ ةبيغ يف هللا دبع هنبا ىلإ باطخلا نب رمع بتكو
 ىوقتلا لعجاف .هازج هصرتقا نمو «هداز هل ركش نمو .هافك هيلع لكتا نمو .هاقو

 .هقرافت :هليازت )١(
 .ةمالظ :ةعبت (*) .لاؤسلا نم اورثكت :اوفحلت (؟)
 .نمألا لبح يأ :لبحلا برطضي (5) .لثمتي :ىسأتي (5)
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 ' هل ةيشخ ال نمل ريخ الو هل ةّين ال نمل لمع ال هنإف .كرصب ءالجو .كبلق ةرابع

 .هل قآخ ال نم ديدج الو

 :نسح هنبا ىلإ يلع نم:

 نينمؤملا ريمأ لع نم : مالسلا |ههيلع نسحلا هدلو ىلإ بلاط ينأ نب ىلع بتكو

 كردي ال ام لمؤملا ءرمُعلا ربدملا ,"”ناثدحلل مستسملا ,نامزلل ّرقملا «نافلا دلاولا

 رجاتو ءايندلا دبعو ءمايألا ة ةنيهرو .'''ماقسألا ضّرغ ,كلَه دق نم ليبس كلاسلا

 ةفيلخو «تافآلا بصنو .تاوهشلا عيرصو ءايازرلا نيرقو ءايانملا ريسأو ءرورغلا

 ةرخآلا لابقإو « ينع ايندلا رابدإ نم هيف تركفت ايف نإف «ينب اي ؛ دعب امأ .تاومألا

 هنأ ريغ ,يئارو امب ماتهالاو ,يئاوس ركذ نع ينبغري ام لع رهدلا حومُجو .لع

 ,ياوه نع ينفرصو .يبأر ينقّدصف .سانلا مه نود يسفن مه يل درفت ثيح

 هبوشَي ال قّلصو .بعل هب ىرْزُي الدج ىلإ يف ىففأف ,يرمأ ضحم يب حرصو
 كباصأ ول ًائيش نأك ىتح ,يَلُك كتدجو لب ,يضعب ينب اي كّتدجوو ,2”بذك

 نم ينانع ام كرمأ نم ينانع كلذ دنعف .يناتأ كاتأ ول توملا نأك ىتحو , ينباصأل

 «تينف وأ كل تيقب تيقب انأ نإ هب ًارهظتسم ينب اي اذه يباتك كيلإ تبتك . يسفن رمأ

 ىلاعت هللا نإف هلبجب ماصتعالاو .هركذب كبلق ةراعو .هللا ىوقتب كيصوم ينإف

 متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اورُكذآو اوقّرَفَت الو ًاعيمج هللا لحب اوُمِصتْغاو» :لوقي

 نم قثوأ ينب اي ببس يأو .«”4ًاناوخإ هتّمْعنب محبصأف ٌمُكبولق نيب َفّلأف ءادْعأ

 ةمكحلاب هرونو . ةظعوملاب كبلق ىحأ هب تذخأ تنأ نإ ىلاعت هللا نيبو كنيب ببس

 بّلقتو ؛رهدلا ةلوص هرّذَحو : سانلا نع ىنغلاب هوقو توملاب هللذو . دهزلاب هتمأو

 ,اولعف ام رظناف مهراثآو مهرايد يف ٌرسو نيضاملا رابخأ هيلع ضرعآو «يلايللاو مايألا

 نع كنأكو .ةبرغلا راد اولزنو رورغلا راد نم اولقتنا دق مهدجت كنإف ءاولح نيأو

 .اهفده :ماقسالا ضرغ (؟) .راهنلاو ليللا :ناثدحلا )١(

 ٠١. ةيآلا نارمع لآ ةروس (:غ) . هطلاخي :هبوشي ال. (م)
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 عدو . كايندب كترخآ عبت الو , كترخآب كايند عبف .مهدحأك ترص دق ينب اي ليلق

 نع ةّنآو ءكناسلو كديب فورعملاب ْرُمْأو .فّلكُت ال اهف رمألاو ءفرعت ال اهف لوقلا

 يف كذخأي الو ,قحلا ىلإ تارمغلا ضُخو ءهلّمف نم نيابو ,كناسلو كديب ركنملا ٠
 . عفني ال مع يف ريخ الف .ًاحفص كنع بهذت الو يتّيصو ظفحاو مئال ةمول هللا
 نم تبصأ نإف .دازلا نم كغالب عم ؟"7دايترآلا نسُح نع كل ىنغ ال هنأ ماعاو
 ةيقع كمامأ نإف ,همنتغاف كداعم يف هب كيفاويف كداز كنع لمحي نم ةقافلا لهأ
 . بستكملا نسحأو ,بلطلا يف ُلمْجَأف المح. سانلا فخأ الإ اهزواجي ال 2"ًادوتك

 نم بولسملاو ,هنيد برُح نم بورحملا امنإو .(”بّرح ىلإ رج دق بلط برف

 ةحرو كيلع مالسلاو .رانلا لدعي رقق الو ؛ةنجلا لدعَي ينغ ال هنأ ماعآو . هتيقي بلمس
 . هتاكرب و هللا

 1 :ةيفنحلا نبا هدلو ىلإ هنم

 ىلع ربصلا كسفن ذَّوعو ,نيدلا يف َةَقفَت نأ :ةيفنحلا نب دم هنبآ ىلإ بتكو
 فهك ىلإ اهلكت كنإف .لجو زع هللا ىلإ اهلك كرومأ يف كسفن لكو ءهورككملا

 رثكأو نامرحلاو ءاطعلا هديب نإف كبرل ةلأسملا صلخأو ءزيزع عنامو ءزيرح

 ءريسي ال ناك نإو هب ٌراسُي هنإف راهنلاو ليللا هتيطم ناك نم نأ ماعآو هل ةراختسالا
 اهيف دهزت نأ تردق نإف .ةرخآلا ةرامعو ايندلا بارخ الإ ىبأ دق ىلاعت هللا نإف

 1 نل كنأ ًانيقي ًالع ماعاف كايإ يتحيصن لباق ريغ تنك نإو ,كلذ لعفاف هلك كَدْهُز

 لك نع كسفن مركأف , كلبق ناك نم ليبس يف كنإف ,كّلجأ ودعت الو . كلمأ غلبت
 كايإو . ًاضوع كسفن نم لذبت امب ضاتعت نل كنإف « بئاغرلا ىلإ كتقاس نإو ةّينَد
 نم كلّهأ اذه نإف ,تعزن ترخأ ام ىتم :لوقتو عمطلا اياطم كب 00 فجوت نأ

 كيلع رسيأ ,كتمص نم طرف ام كيفالت نإف ,كّناسل كيلع كيسمأو ,كلبق كله .
 :بلطلا : دايترالا (؟) |. .رجاهو قراف :نياب )١(

 . ًاثيش تبنت ال يأ :دونك ضرأ :لاقي :ادونك (*)
 .عرست :فجوت (0) 2 .قباسلا لاملا بلس :برح .(:)
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 عم ريبدتلا نسُحف « ءاكولا ٌدّشب ءاعولا يف ام ظفحآو . كقطنم نم تاف ام كاردإ نم

 عم ىنغلا نم ريخ ةفعلا عم ()ةفرحلاو داسفلا عم ريثكلا نم كل ىَّقبأ داصتقآلا

 ,ينامألا ىلع لاكتالاو كايإو ءهرضي امف ىعس امبرلو .هرسل ظفحأ ءرملاو ءروجفلا

 نيرقلا ايندلا ظح ريخ نمو « ىلوألاو ةرخآلا نع طّسشتو ي29ىكوُتلا عئاضب اهنإف

 كيلع نعي الو «مهنع نت رشلا لهأ نيابو ءمهنم نكت ريخلا لهأ نراقف « , حلاصلا

 ىكذُت اك بدألاب كبلق كذأ ًاحْلص ٍليلخ نيبو كنيب عدي نل هنإف , نظلا وس

 نم مركلا نمو ,ٌمْوُش قمحألا ةبحصو ْمْول ةمعنلا رفُك نأ ماعاو ,بطحلاب ّرانلا

 وأ تناك ةنسح ,"ةحيصنلا كاخأ ضحَمآ .دادزا مهفت نمو . داس مُلَح نمو «مرحلا

 نم ٌءازج سيلو «باتعتسا نود هعطقت الو «بايترا ىلع كاخأ مرصت ال .ةحيبق

 اي ماعاو .كاتأ هتأت مل نإف ء كبلطي قزرو هبلطت ٌقزر :ناقزر قزرلا .هءوست نأ كرس

 نكت الو .كريخ نم قفنأف ,كاوثم يف هب تحلصأ ام الإ كايند نم كلام هنأ ينب

 كيلإ لصي مل ام ىلع عزجاف «كيدي نم تلفُي ام ىلع تعزج نإو ,كريغل ًانزاخ

 رقتفي ملو ,.دصتقا ؤرمآ كلهي ملو ,هدشر ىمعألا رصبأو ءهّدّصَق ٌريصبلا أطخأ امبر

 مامتو «نيقيلا نيدلا سأر .هناهأ هيلع مظعت نمو هناخ نامزلا نمتئا نم .دهّر نم

 لبق قيفرلا نع لس :لاعفلا هقّدص ام لاقملا ريخو «يصاعملا بانتجأ صالخإلا

 رذتعا نم رذع لبقاو ,كيلع كقيدصل لمحاو ءرادلا لبق راجلا نعو .قيرطلا

 ىلع كوخأ نكي ال .هتلجعت تئش اذإ كنإف «تعطتسآ ام رشلا ّرخأو «كيلإ

 نكلمُت ال .ناسحإلا ىلع كنم ىوقأ ةءاسإلا ىلعو .هتلص ىلع كنم ىوقأ كتعبطق

 مودأ كلذ نإف ,ةنامرهقب تسيلو ,ةناحير ةأرملا نإف ءاهسفن زواجي ام رمألا نم ةأرملا

 مهب نيذلا مركأو , كباجحب اهففكاو «؛كرتسب اهرصب ضّضغاو . الابل ىخرأو ,اهلاحل

 ىلع كيوقُيو : دشرلاو ركشلا كمهْلُي نأ هللا لأسأ .لوطت ((؟؛ملواطت اذإف «لوصت

 هللا ةرو كيلع مالسلاو .هتمحرب روذحم لك كنع فرصيو ءريخ لكب لمعلا

 . هتاكربو
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 ءافلخلا دنع دابعلا تاماقم

 ليلجلا دبع نب حلاص ماقم

 رغوت ام انيلع لهَس امل هنإ :هل لاقف يدهملا يدي نيب ليلجلا دبع نب حلاص ماق

 ام راهظإب . هِي هللا لوسر نعو مهنع ءادألا ماقم انمُق . كيلإ لوصولا نم انريغ ىلع
 تمستا نيح اهس الو ,ناتكلا رذع عاطقنا [ دنع ] يهنلاو رمألا ةضيرف نم انقانعأ يف
 كايإو انَعمجف .هاوس ام ىلع قحلا راثيإ هباتك ةّلَمَحو هللا تدعوو . عضاوتلا مسّيِمب

 ىلع هبَّذع ماعلا هنع هللا بجَح نَم :رثألا يف ءاج دقو .7صيحمتلا دهاشم نم ٌدهشم
 ىّدهأ ام نينمؤملا ريمأ اي لبقاف .هنع َرَبدأف معلا هيلإ لبقأ نم ًاباذع هنم دشأو ؛ لهجلا

 «ةلفغ نم هيبنت وه امنإف ؛ ءايرو ةعّْمس لوبق ال ,لمعو قيقحت َلوُبَق انتنسلأ نم كيلإ
 امإو » :ىلاعت لاقف ءاملوزن ىلع هيبن لجو زع هللا نطو دقو وهس نم ريكذتو

 . #9 ملع ٌميمس ُهَنِإ هللاب ذعتساف غزت ناطيشلا نم كنغر

 روصنملا .دنع داتعلا نم لجر ماقم

 َروهظ كيلإ وكشأ ينإ مهللا لوقي ًالئاق عمس ذإ اليل فاوطلا يف روصنملا انيب
 ,روصنملا جرخف .عمطلا نم هلهأو قحلا نيب لوحي امو «ضرألا يف داسفلاو يغبلا

 متساو «نيتعكر ٌلجرلا ىلصف هوعدي لجرلا ىلإ لسرأو ,دجسملا نم ةيحان سلجف

 . ةفالخلاب هيلع ماسف لوسرلا عم لبقأو «نكرلا

 امو «ضرألا ف ىغبلاو داسفلا روهظ نم ركذت كتعمس يذلا ام :روصنملا لاقف

 . 9ينضمرأ ام يعماسم توشح دقل هللاوف ؟ عمطلا نم هلهأو قحلا نيب لوحي يذلا

 ترجتحأ الإو ءاهلوصأ نم رومألاب كتملعأ نينمؤملا ريمأ اي ينتنمأ نإ :لاقف

 .لغاش اهيف يلف يسفن ىلع ترصتقاو كنم

 .رايتخالا وأ ريهطتلا :صيحمتلا )١(
 .ينملآو ينعج وأ : يضمرأ م( لك ةيآلا تلصف ةروس (١
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 عمطلا هلخد يذلا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . لقف كسفن ىلع نمآ تنأف :لاق

 كلذ فيكف :لاقف :تنأل يغبلاو داسفلا نم ضرألا يف رهظ ام نيبو هنيب لاح ىتح

 :لاق ؟ يدنع ضماحلاو ولحلاو , يتضبق يف ءاضيبلاو ءارفصلاو عمطلا يلْخْدَي ! كحيو

 تلفغاف , مهلاومأو هدابع رمأ كاعرتسا هللا نإ ؟ كلخد ام عمطلا نم دحأ لخد لهو

 ٌرْجآلاو صل نم ًاباجح مهنيبو كنيب تلعجو ,مهلاومأ ْعْمَجِب تممتآو ,مهرومأ

 تثعبو ءاهيف مهنع كسفن تنجس مث ,حالسلا مهعم ًاساّرْحو ,ديدحلا نم ًاياوبأو '

 . الأ ترمأو , ""عاركلاو حالسلاو لاجرلاب مهتيّوقو اهعمجو لاومألا ةيابج يف كلاّمُع

 لاصيإب ٌرُمأت ملو مهتِيَّمَس ًارفن ,نالفو نالف الإ لاجرلا نم ّدحأ كيلع لخدي
 الإ دحأ الو ؛كيلإ ريقفلا فيعضلا الو .يراعلا عئاجلا الو .فوهلملا الو , مولظملا

 ىلع مهترثآو كسفنل مهتصلختسا نيذلا رفنلا ءالؤه كآر |ملف ,قح لاملا اذه يف هلو

 ناخ دق اذه :اولاق .اهعمجتو لاومألا ىبجت ,كنود اوبِجَحُي ال نأ ترمأو كتيعر

 ام الإ يش سانلا رابخأ ماع نم كيلإ لصي لأ اورمتئاف .هثوخت ال انل ف هللا

 طقست ىتح هْوَقَنو كدنع هونوخ الإ مهرمأ فلاخيف لماع كل جرخي الو ءاودارأ .

 ناكف ,مهوعناصو مهوباهو ُسانلا مهمظعأ ,مهنعو كنع كلذ رشتنا الف «هتلزنم

 كلذ لعف مث ,كتيعر مُّظ ىلع اهب اًوَوَقَّيل ,لاومألاو ايادهلاب كّلاع مهعناص نم ّلوأ

 عمطلاب هللا ُدالب تألتماف :مهنود نم ماظ اولانيل , كتيعر نم ةورثلاو ةردقملا وُوّذ
 ءاج نإف ؛ لفاغ تناو كناطلس .يف كءاكرش موقلا ءالؤه راصو .اداسفو ايغبو اهلظ

 تيهن دق كدجو كروهظ دنع كيلإ هتصق َعْفَر دارأ نإف «هنيبو كنيب ليح مّلظتم
 غلبف ماظتملا كلذ ءاج نإف .مهملاظم يف رظني ًالجر سانلل تفقوأو .كلذ نع

 مولظملا لازي الف .كيلإ هتملظم عفري ال نأ ملاظملا بحاص اولأس ءهربخ 27كتناطب

 مث جرخأو َدِهْجَأ اذإف ,هعفدي وهو ,ثيغتسيو وكشيو ,29هب ذوليو هيلإ فلتخي

 مف رظنت تنأو «هريغل 9ًالاكن نوكي ًاحربم ًابرض برضيف . كيدي نيب خرص ترهظ

 .كيلإ نيبرقملا : كتناطب (؟) .ليخلا :عاركلا )١(

 ل



 نيصلا ىلإ رفاسأ نينمؤملا َريمأ اي تنك دقو ؟اذه ىلع مالسإلا ًءاقب اف !ركنت

 - ىلع هؤاسلج هثحف .ًاديدش ءاكب ىكبف .هعمسب مِهْكلَم بيصأ دقو ةرم اهتمدقف
 الف بابلاب خّرصي مولظمل يكبأ ينكلو « ةلزانلا ةيلبلل يكبأ تسل ينإ امأ :لاقف ربصلا
 - سانلا يف اودان ,بهذي مل يرصب نإف يعمس بهذ دق ذإ امأ :لاق مث ,هتوص عمسأ

 ىري له رظنيو راهنلا يفرط ليفلا بكري ناك مث .مّلظَتُم ّآلإ ّرمحأ ًابوث سبلي ال نأ
  تنأو ,غلبملا اذه نيكرشملاب هتفأر تغلب .هللاب كرشُم ننيمؤملا ريمأ اي اذهف « ًامولظم

 - تنك نإف !كسفن ّحّش ىلع نيملسملاب كتفأر كبلغت ال ِهّيبن تيب لهأ نم هللاب نمؤم
 ىلع هل ام همأ نطب نم طقسي لفطلا يف ًارّبع هللا كارأ دقف ,كدلول لاملا عمجت امنإ

 كلذب فّطلي هللا لازي اهف .هيوحت ةحيحش دي هنودو الإ لام نم امو «لام ضرألا
 ًءاشي نم يطعُي ىلاعت هللا لب ء يطعت يذلا تسلو .هيلإ سانلا ٌةبغر مظعت ىتح , لفطلا

 .ةيمأ ينب يف اربع هللا كارأ دقف .ناطلسلا ديدشتل لاملا عمجت امنإ تلق نإف . ءاشي ام

 . دارأ نيح عاركلاو حالسلاو لاجرلا نم اودعأ امو بهذلا نم مهُعمج مهنع ىنغأ ام

 تنأ يتلا ةياغلا نم مسجأ يه ةياغ بلطل لاملا عمجت انإ تلق نإو .دارأ ام مهم هللا

 ريمأ اي هيلع تنأ ام فالخب الإ َكَردَت ام ٌةلزنم الإ هيف تنأ ام قوف ام هللاوف .اهيف

 .فيكف :لاقف .ال :روصنملا لاقف .لتقلا نم دشأب كاصع نم ُبقاعت له .نينمؤملا

 دولخلاب نكلو لتقلاب هاصع نم بقاعي ال وهو ءايندلا كلم كلّوخ يذلا كلملاب عنصت
 هيلإ رظنو , ""كٌّحراوج هتلمعو ,كّبَلَق هيلع (7دَقُع ام ىأر دق .ملألا باذعلا يف

 نم هيلع تححش ام كنع ينغي له . كالجر هيلإ تشمو كادي هتحرتجاو . كرصب

 :لاق مث ءروصنملا ىكبف :لاق ؟باسحلا ىلإ كاعدو كدي نم هعزتنا اذإ ايندلا كلم

 ًامالعأ سانلل نإ ,نينمؤملا ريمأ اي لاقف ؟ يسفنل لاتحأ فيك كحيو !َقّلْخأ مل ينتيل

 «كودشري كتناطب مهلعجآف ,مهايند يف مهب نوضريو ءمهنيد يف مهيلإ "7نوعزفي
 نأ كوفاخ :لاق .ينم اوبرهف مهيلإ تثعب دق :لاق .كودّدَسُي كرمأ يف مّهرواشو

 .رمضأو مزع : دقع )010(

 .نوأجلي :نوعزفي (6) .مسجلا ءاضعأو نيديلا :حراوجلا (1)
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 عمقاو « مولظملا رصناو , كباجح لّهَّسو .كباب حتفا نكلو ,كتقيرط ىلع مهلمحت
 انأو ءاهلهأ ىلع لدعلاو قحلاب اهمسقاو ءاهلح ىلع تاقدصلاو ءىفلا ذُخو .ملاظلا

 .ةمألا حالص ىلع كودعاسيو كوتأي نأ مهنع نماض

 . دجوي ماف لجرلا بلُطو ,هسلجم ىلإ داعو ىلصف ؛ةالصلاب هونذآف نونّدؤملا ءاجو

 0 يعازوألا ماقم

 روصنملا يدي نيب

 ؟ ينع كب أطب يذلا ام :يل لاقف هيلع تلخد :يعازوألا لاق

 .كنم سابتقالا ديرأ :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ينم ديرت امو :تلق

 رسب نب ةيطع نع ينثدح ًالوحكم نإف ,لوقت ام رظنآ ,نينمؤملا ريمأ اي : تلقف

 تقيس هللا نم ةحر يهف هنيد يف ةحيصن هللا نع هتغلب ْنَم » لاق هِي هللا لوسر نأ

 هللا دادزيو أمثإ دادزيل هيلع هللا نم ٌةجح يهف الإو ركشب هللا نم اهلبق نإف .هيلإ

 نمو طخسلا هلف طخس نإو ءاضرلا هلف يضرف قحلا نم ءيش هغلب نإو ًابضغ هيلع
 .«نيبملا قحلا وه هللا نأل لجو زع هللا هرك دقف ههرك

 ىلع تضرع دقو ةمألا هذه ةنامأ تلّمحت كنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلق م

 نب' هللا دبع كدج نع ءاج دقو .اهنم نقفشأو اهنلمَحَي نأ نّيبأف ضرألاو تاومسلا

 #0 اهاصخأ ّآلإ ةَريبك الو ٌةَريغص ٌرِداْعُي ال# :لجو زع هللا لوق ريسفت يف سابع
 اي هللاب كذيعأف ؟ لمعلاو لوقلاب كنظ اف . كحضلا :ةريبكلاو . مسبتلا :ةريغصلا :لاق

 دقف .هرمأل ةفلاخملا عم كعفنت ٍمَللَم هللا لوسر نم كتبارق نأ ىرت نأ نينمؤملا ريمأ

 هللا نم [كَسُفنأ ابهوتَسآ ء دمحم تنب ٌةمطاف ايو .دمح َةّمع ٌةّيفص ايد : هِي لاق

 يبنلا نم ةرامإ لأس .« سابعلا كّدج كلذكو .« ًائيش هللا نم امكنع ينغأ ال يلإف

 ةقفشو همعل ًارظن ؛ اهيصحت ال ةرامإ نم كل ٌريخ اهيبحت ّسْفن مَع يأ ::لاقف . هك

 .« اعفد هنع الو اعفن هل عيطتسي الف «ةضوعب حانج هتنس نع َديحَيف لِي نأ نم هيلع

 )١( ةيآلا فهكلا ةروس 14.



 قيقحو .ةنجلا ةحئار هيلع هللا مّرَح الإ هتيعرل. ًاّشساغ تيبي عار نمام :٠ ِهَُع لاقو

 مهيف قحلابو ءارتاس مهتاروع نم عاطتسا اَمِلو .ًارظان هتيعرل نوكي نأ يللاولا ىلع
 هللا لوسر ديب تناك دقف .ًاناودع مهّئيسم هلو ًاقَهَر مهلسحم فّرحتي الف .اهئاق
 ام دمحم اي :لاقف ليربج هاتأف اهب نيكرشملا هنع عدريو اهب "١كاتسي ةديرج دنع
 .مهءامد كفس نمب كنظ اف !ًابعر مهبولق ألمت ال اهكرتا !كعم يتلا ةديرجلا هذه
 امو هبنذ نم مّدقت ام هل روفغملا نإ ,نينمؤملا ريمأ ايو ! مهاومأ ببنو , مهراتسأ عطقو

 اي :ليربج لاقف ؛هدمعتي مل ًايبارعأ هْشَدَخ شدّخب هسفن نم صاصقلا ىلإ اعد رخأت
 يف ام لك نأ نينمؤملا ريمأ اي ماعاو . كتمأ نورق ٌرمكَت ًارابج كئعبي مل هللا نإ . دمج
 لهأ بايث نم ًابوث نأ ولو ؛ اهرامث نم ةرمث الو ؛ةنجلا بارش نم ةبرش لدعي ال كدي
 نأ ولو ! هُّصّمقتي نمب فيكف .هتحئار سانلا َكَلُهأل ضرألاو ءامسلا نيب قلع سانلا
 ! هعّرجتي نمب فيكف ,©اهّمَحأل ايندلا ءام ىلع ّبّص رانلا لهأ ديدص نم ؟'"ًابونَد

 ءاهيف كّلْسُي نمب فيكف ؛هتباذأل لبج ىلع تعضُو هج لسالس نم ةقَّلَح نأ ولو
 ماس

 . هقتاع ىلع اهلضَف دربو

 مزاح يبأ مالك
 كلملا دبع نب نايلسل

 جرعألا مزاح يبأ ىلإ ثعب ةرايزلل ةنيدملا مدق الف ؛كلملا دبع نب نايلس جح
 ؟ نينمؤملا ريمأ اي لكتأ مف :لاق . مزاح ابأ اي مكت :لاق لخد ايلف .باهش نبا هدنعو
 ال :لاق ؟كاذ امو :لاق .هتلعف تنأ نإ ٌريسي :لاق .رمألا اذه نم جرخملا يف :لاق
 ؟ كلذ ىلع ىَوْقَي نمو :لاق .اهلهأ يف الإ اهْعضت الو ءاهّلح نم الإ ةايشألا ذخأت

 .ًاولد :ًابونذ )١( .كاوسلاب هنانسأ فظني :كاتسي )١(



 اذه نأ ماعا :لاق ! مزاح ابأ ينظع :لاق .كَدَّلق ام ةيعرلا رمأ نم هللا هدّلق نم :لاق

 ا ل عا وحد ؛ كلبق ناك نم توم ال كيلإ ٌرِصَي مل رمألا

 كيلإ لِمُح كدنع قفن اف ءقوس تنأ امنإ :لاق . لع ْرِشأ مزاح ابأ اي :لاق . كيلإ

 اب كنايتإب عنصأ امو : :لاق ؟انيتأت ال كلام :لاق . تئش اههيأ رتخاف رش وأ ريخ نم

 كوجرأ ام كدنع سيلو ؛ينتيزخأ ينتيصقأ نإو « ينّتنتف ينتيندأ نإ ؟نينمؤملا ريمأ

 نم ىلإ اهتعفر دقو :لاق . كتجاح انيلإ عفراف :لاق !هيلع كُقاخأ ام يدنع الو ءهل

 .تيضر اهنم ينعنم امو .تلبق اهنم يناطعأ امف ٠ ءاهيلع كنم ردقأ وه

  كامسلا نبا ماقم

 ديشرلا دنع ظ

 .زجوأو كامملا نبا اي ينظع :هل لاق هيدي نيب فقو ايلف «هيلع لخد
 ٍنمحرلا هللا مسبإ» : ىلاعت هللا لاق «نينمؤملا ريمأ اي ًاظعاو نآرقلاب ىفك :لاق

 مهونزو وأ مهولاك اذإو نوفؤتْسَي ٍسانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا نيفقطملل ليو محرلا

 برل ٌسانلا ُموقي موي مظع مويل نوثوعبم مهَنأ كئلوأ َنَظَي الأ نورسخُي

 هذخأ نمب كنظ امف ,ليكلا يف ففط نمل ديعو نينمؤملا ريمأ اي اذه . 7 نمّلاعلا

 كنع تسبُح ول «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . هبرشيل ءامب ىنأو . ينظع :ةرم هل لاقو ! هلك

 تنكأ اهُجورخ كنع سبح ولف :لاق . .معن :لاق ؟ككلمب اهيدفت تنكأ ةبرشلا هذه

 اي: :لاق !ةلّوب الو ةبرش يواسي ال كلم يف ٌديخ اف : :لاق !معن :لاق ؟ ككلمب اهيدفت

 علطا ول ًابويع يل نإ «نينمؤملا ريمأ اي : :لاق ؟كنع ينغلب ام نسحأ ام كامسلا نبا

 مالكلا يف فئاخل ينإو ؛ةدوم دحأ بلق يف يل تتبث تتبث ام دحاو بيع ىلع اهنم سانلا

 .اهيلع يفوخ ةلق نم يسفن ىلع فئاخل ينإو ةرغلا رسلا يفو ةئتفلا

 )١( ةيآلا نيففطملا ةروس 1١ 5.



 ديبع نب ورمع مالك
 روصنملا دنع

 اذه :رفعج وبأ هل لاقف ,يدهملا هنبا هدنعو روصنملا ىلع ديبع نب ورمع لخد
 ( نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هل وعدت نأ يئاجرو ؛نيملسملا دهع يلوو .نينمؤملا ريمأ نبا
 هل لاقو رفعج وبأ ربعتساف لوغشم هنع تنأو اهيلإ ريصي ًارومأ هل تيضر دق كارأ
 هنم كسفن رتشاف . اهرسأب ايندلا كاطعأ هللا ْنِإ !نينمؤملا ريمأ اي لاق !نامثع ابأ ينظع
 ! كيلإ لصي مل كلبق ناك نم دي يف يقب ول كيدي يف حبصأ يذلا اذه . . اهضعبب
 هعببأف ءجرخ مث ؛هلهأ كْبتَي قحلا مع عفرآ :لاق , كباحصأب ينعأ نامثع ابأ :لاق
 - :لوقي [روصنملا ] لعجو ؛اهلبقي ملف «ةّرصب رفعج وبأ

 () ويِص د دْيوَر يشمي مكلك

 ه هسو

 يروثلا نايفس ربخ
 رفعج يبأ عم ٠

 ىلع هديب برضف .هفرعي ال نايفسو ,فاوطلا يف يروثلا نايفس رفعج وبأ يقل
 دبع ابأ ينظع :لاق .راَّبج ةضبق لع تضبق كنكلو ءال : لاق ؟ ينفرعتأ :لاقو هقتاع
 :لاق ؟ انيتأت نأ كعنمي اهف : :لاق ؟ تلهج ايف كّظعأف تملع يف تلمع امو : : لاق . هللا
 (97رانلا مكّسمتف اومّلظ نيذلا ىلإ اونكْرَت الو# :ىلاعت لاقف مكنع ىمن هللا نإ
 اوطقلف ءاملعلا ىلإ ٠ بحلا انيقلأ :لاقف هباحصأ ىلإ تفتلا مث مث هب هدي رفعج وبأ حسمف
 .ًارارف انايعأ هنا نايفس نم ناك ام الإ

 .لتاخ وهف .ىفخت يأ دصلا لتخ :لتاخ )١(



 ةبيش نب بيبش مالك

 يدهملل

 : اولاق ؟همالك نم ًائيش نوظفحتأ : ةبيش نب بيبش لآ ضعب تلأس :ىبتعلا لاق

 كل لعج ايندلا يف ماسقألا مسق اذإ هللا نإ «نينمؤملا ريمأ اي : يدهملل لاق معن

 « ايندلا نم هب كل يضر ام لثم الإ ةرخآلا يف كسفنل ضرَت الف ءاهالعأو اهانسأ

 .ةرت مكيلإو «تذخأ مكنمو ؛تلزن مكيلعف هللا ىوقتب كيصوأف

 ةظعوملا هرك نم

 قرخملا وأ ظلغلا نم اهيف ام ضعبل

 :ظعاوو ديشرلا نيب

 ةظلغلا ضعب اهيف ةظعب كظعأ نأ ديرأ ينإ «نينمؤملا ريمأ اي : ديشرلل لجر لاق

 لاق : ينم رش وه نمل لوقلا ةنالإب كنم ريخ وه نم َرَمأ هللا ّنِإ ءالك :لاق ءاهلمتحآف

 . "74 ىشخَي وأ رّكذتي هلعل ايل ًالؤق هل الوقف » نوعرف ىلإ هلسرأ ذإ ىسوم هّينل

 :يبارعأو كلملا دبع نب نابلس

 كملكم يفإ ءنينمؤملا ريمأ اي :لاقف ,كلملا دبع نب نايلس ىلع َيارعأ لخد

 يفإ :لاق «يبارعأ اي ماه :لاق هتلبق نإ بحُت ام هءارو :هتهرك نإ هلمتحآف , مالكب

 : كتمامإ قحو ىلاعت هللا قحل هيدأت . كتظع نم نسلألا هنع تسرخ امب يناسل قلطأس

 كاضرو .مهنيدب كايند اوعاتباف «مهسفنأل رايتخالا اوءاسأ لاجر كفنتكا دق هنإ

 الف ءايندلل ملس ةرخآلا برح مهف . كيف هللا اوفاخي مو هللا يف كوفاخ ءمهبر طخسب

 ةمألاو « ًاعيبضت ةنامألاو , 9ًالامخ كنولأي ال مهنإف « هيلع هللا كنمتئا ام ىلع مهنمأت

 الف «تحرتجا امع نيلوئسم اوسيلو (اوحرتجا امع لوئسم تنأو « ”ًافسخو ًافسع

 )١( داسفلا :لابخلاو رصقي :ولأي (؟) .41 ةيآلا هط ةروس .

 .اولمع :اوحرج (1:) .لالذالاو صاقتنالا :فسخل او « ماظلا : فسعلا رف

١٠١ 



 ًانبغ مهمظعأو ةمايقلا موي ةقفص سانلا رسخأ نإف ,كترخآ داسفب مهايند حلصت
 دحأ وهو كناسل تللس دقف يبارعأ اي تنأ امأ :نايلس لاق .هريغ ايندب هترخآ عاب نم

 .كيلع ال كل .نينمؤملا ريمأ اي لجأ :لاق .كيفيس

 :ظعاوو نومأملا

 ءكتظعوم تعمس دق :لاق غرف الف .ًاتصنم هيلإ ىغصأف نومأملا لجر ظعوو
 ىلإ انم لاعفلاب ةنواعملا ىلإ جوحأ انأ ريغ ءانلمع امبرو ءاهب انعفني نأ هللا لأسأف

 .نولعافلا لقو نولئاقلا رثك دقف .لاقملاب ةنواعملا

 ول :هل يلأ لاق غرف |ملف ,.هظعوف يبأ ىلع سيقلا دبع نم لجر لخد :لاق يبتعلا
 ةلفغ انلْفَغو ,ةجحلا هيف انتمزل ًايلع انملع انكلو ,انلمع امب انعفتنال انملع امب انظعتا

 ىلإ رغص نمو «لاح ىلإ لاح نم لقنتلاب انسفنأ يف انظعوف .ةمقنلا هيلع تبجو نم
 ,هلهأل ءاقب ال لجاعل ًاراثإ .ةلفغلا ىلع ماقملا الإ انيبأف .مقَس ىلإ ةحص نمو ءربك

 .ريصملا هيلإ لجا نع اضارعإو

 :ءارقلا ضعبو نايفس يبأ نب نابتع

 كنإ :اولاقف نايفس يلأ نب ةبتُع ىلع ءارقلا نم سانأ لخد :لاق ريصقلا دعس
 :لاق . ةّيفخ (7ةوشع اهب تئجو ,فيسلا ىلع قحلا دداست ملو قحلا ىلع فيسلا تطلس

 هل نولماحلا مكنإف , فيسلا اوفرعت قحلا اوفرعاف ,تطاّس هبو قحلا تطلس لب !متبذك

 تأي مل نامز لّوأ يف نحنو لدُعُأ هلمع ثيح هل نوعضاولاو ,لضفأ هُعضو ثيح
 ينإو .ًافورعم ركنملاو , ًاركنُم دنع فورعملا راصف . هلوأ تاف دق رهد رخآو .هرخآ
 نيدشار ريغ لاق ؟ نينمآ جرخشف : اولاق ! اله يسفنل لوقأ نأ لبق « .ًالهم مكل لوقأ

 .نيبذهم الو

 )١( سبتمملا :رمألا نم ةوشعلا .
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 :مهرفس يف نولاضو بهار

 ,هودانف .هتعموص يف درفنم بهار ىلإ اوعفدف ,قيرطلا نع رْفَس موق داح

 ام اوملعف .ءامسلا ىلإ هديب أموأو .انهه :لاقف « قيرطلا نع هولأسف ,مهيلع فرشأف
 ال رمعلاو عجري ال راهنلا نإف :اورثكت الو اولس :لاق .كولئاس انإ :اولاقف ءدارأ

 . مهارعأو مهتاين ىلع :لاق ؟ةمايقلا موي سانلا مالع :اولاق !ثيثح بلاطلاو , دوعي

 ردق ىلع اودّوزت :لاق .انصوأ :اولاق ..متمدق ام ىلإ :لاق ؟ لئوملا نيأ ىلإ :اولاق

 .""عمقناو ةداجلا مهدشرأ مث .لحملا ْمّلِب ام دازلا ريخف .كرفس

 هينيع نأك بهار هيف اذإف «ةلمرح ريدب تررمف ماشلا تيتأ :مهضعب لاقو
 نم هيف تطرف ام ىلع يكبأ ءماسم اي :لاق ! كيكبي ام ّدشأ ام :هل تلقف , 7ناتدازم

 . كلذ دعب تررم مث :لاق !يلمع هيف نسحي مل يلجأ نم يضحي موي ىلعو ,يرمع
 ! لتقو مورلا ازغو ماسأ هنإ يل ليقف ىهنع تلأسف

 :نابهرلا سبل يف نابوثو يريخلا

 ؟ داوسلا اذه نابهرلا سبل ىنعم ام : بهارلا نابوثل تلق :يريحلا ديز وبأ لاق

 ؟ةبيصمب بيصأ دق نابهرلا ٌرشعم مكلكو : تلق ! بئاصملا لهأ سابلب هبشأ وه : لاق

 : ديز وبأ لاق . اهلمأ ىلع بونذلا بئاصم نم مظعأ ةبيصُم لهو هللا كمحري :لاق

 . يناكبأ الإ هلوق ركذأ اف

 : درمدازآ

 1 عام 0 ع - -

 زرحأ نا تدرا ةنتفلا تعقو ام : لاق يراوسألا ىسوم نع ىودعلا بيبح

 تدرأ املف .ًاعاتم لإ ثعبف ,يمودُق َدْرَمدازآ غلبف ءزاوهألا ىلإ تجرخف 2 !ىنيد

 ىهسأر الإ هنم قبي مل «شاقفخلاك وه اذإف هيلع تلخدف .ليقث هنأ ىنغلب فارصنالا

 .رتس ءارو لخدو بيغت :عمقنا )١(

 .ظفحأ :زرحأ (؟) .ءاملا هيف عضوي دلج نم ءاعو :ةدازملا ()
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 ًاربق لخديو .داز ريغب ًاديعب ًارفس ديري نم لاح امو :لاق ؟كلاح ام :تلقف

 .هسفن تجرخ مث ؟ةجح الب لدع كلم ىلإ قلطنيو .سنؤم الب ًاشحوم

 :نابهرلا .ضعبو يبتعلا نيب

 ترصقٌقو هتفرع ْرمأ :لاق ؟ كيكبُي ام : تلقف كاب بهارب تررم :لاق ىبتعلا

 بابا

 دابعلا رابخأو داهزلا مالك نم

  :دابعلا ضعبل

 .لظلا بلط :اولاق ؟سمشلا يف مكماقأ ام :داّبعلا نم موقل ليق

 : دوسألا ةمقلعل

 لانت ال :لاق ؟فيعضلا دسجلا اذه بّذعت . :ديزي نب دوسألا ةمقلعل ليق
 .بعتلاب الإ ٌةحارلا

 :رخال

 5 .٠ سا ةثسأ 5 2 .٠ .٠ .2 03 .٠

 . « هراكملاب ةّنجلا تّفَح ٠ : هلع ىنلا

 :عدجألا قورسم

 8 ع 8 1 1
 هل تلاقو . ديرأ هتمارك :لاق . كندبب تررضا دقل : عدجالا نب قورسمل ليقو

 امأ !قورسم اي كليو :"'0ةالص نم رتفي الو مايص نم رطفُي ال هتأر امل زوريف هتأرما

 ةنجلا بلاط نإ !زوريف اي ِكَحّيو : اهل لاق ؟ كل الإ ٌرانلا تقلخ امأ ,كّرييغ هللا ٌدبعي

 .فعضي :رتفي ()
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 . ماني ال رانلا براهو ءمأسي ال

 :هجوزو ءادردلا وبأ

 ةبقع انمامأ نإف , يرّبصت : اهل لاقف ءةجاحلا ءادردلا يلأ ىلإ ءادردلا مأ تكشو

 .المح سانلا فخأ الإ اهزواجي ال 2)ادوتك

 : مزاح وبأ

 .ةنجلا كّدعوم :لاقف .ةهكافلا قوسب مزاح وبأ رمو

 يدنع سيل :لاق. رتشاف نيمس محل اذه ,مزاح ابأ اي :هل اولاقف .نيرازجلاب رمو

 .يسفن رخؤأ انأ :لاق .كرخؤن اولاق .هنم

 انإ لاقف ؟ اذه لعفت مل :هل ليقف .هرشقب َناّمَرلا لكأي داّبْعلا نم لجر ناكو

 .كنكمأ ام هيف 20 ودع وه

 :نيسحلا نب يلع

 نع لئسف .ةّدْعر هتذخأ ةالصلا ىلإ ماق اذإ مالسلا امهيلع نيسحلا نب لع ناكو

 ؟ يجانأ نأ ديرأ نمو موقأ نَم ىلإ نوردتأ !مكحيو :لاقف ءكلذ

 : ديبع نب سنوي

 هللاو ال :لاق ؟ 0نسحلا لمعب لمعي ًادحأ ماعت له : ديب نب سنويل لجر لاقو
 .هلوقيب لوقي ادحأ الو

 : يلع نب دمحم

 دلو لقأ ام :مالسلا مهيلع نيسحلا نب لعل وأ نيسحلا نب ىلع نب دمحمل ليقو

لا ةبعص يأ :ءادأك :ادوتك )0010(
 . هلاتق يف غلاب : نخثأ (؟( .ىقترم

 .يرصبلا نسحلا وه (؟)
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 ىتمف ةعكر فلأ ةليللاو مويلا يف يلصي ناكو هل تدلو فيك ٌبجعلا : : لاق ؟ كيبأ

 . الجار ةجح نيرشعو ًاسخ جحو ؟ ءاسنلل غرفتي ناك

 :ةأرماو بيسملا نبا

 !ةيزخ ماقم تمقأ دقل :ةأرما هل تلاق سانلل مقأو بيسملا نب ديعس برض الو
 .تررف ةيزخلا ماقم نم :لاقف

 :طحق يف رانيد نبال

 ءىطبتسأ انأو رطملا نوئطبتست متن نأ :لاقف . طحقلا رانيد نب كلام ىلإ سانلا اكشو

 !ةراجحلا

 هللا َريغ ًارّيِدُمُأ :لاقف .طحقلا ضايع نب ليضفلا ىلإ ةفوكلا لهأ اكشو

 ؟نوديرت

 مدق دقل  ًاثالث  ىلاعت هللا همحر : لاقف .ينايتخّسلا بويأ ةفينح وبأ ركذو
 1 رم ربقلا يدي نيب اقف . ةطقس هنم و أ هيلإ ندعقأل : تلقف + انأو ة ةنيدملا
 . يدلج هل ٌرعشقا الإ هتركذ ام ًاماقم

 :حابر يبأ نبا

 ةيفاعلا لثم ناك :اولاق ؟مكيف حابر يلأ نب ءاطع ناك فيك :ةكم لهأل ليقو
 همأو يمع مث جرعأ لشأ دوسأ ()سطفأ ءاطع ناكو . دقفت ىتح اهلضف فرعُي ال يتلا

 .ةكرب ىمست ءادوس

 .هفنأ ةبصق تضفخنا نم :سطفألا )١(
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 :يموزخملا صقوألا

 ًاموي لاقف ؛هدهزو هفافع يف هّلثم ىؤر ايف .ةكمب ًايضاق يموزخملا صقوألا ناكو
 دنع نايتفلا ةعماجمل اهعم حلصت ال ةقلخ تقلُخ كنإ ,ينُب اي : يمأ يل تلاق : هئاسلجل

 ىلاعت هللا ينعفنف , ةصيقنلا هب متيو ,ةسيسخلا هب عفري هللا نإف ؛نيدلاب كيلعف ؛نايقلا

 . ءاضقلا تيلوف اهتعطأو اهمالكب

 :رانيد نباو عساو نبا نيب

 .ةرصبلاب سلجم يف رانيد نب كلامو عساو نب دم عمتجا :لاق ضايع نب ليضفلا
 امك وه ام عساو نب دمحم لاقف .رانلا وأ هللا ةعاط الإ وه ام :رانيد نب كلام لاقف

 نأ ينبجعي هنإ :كلام لاق مث .تقدص : كلام لاق .رانلا وأ هللا وفع الإ سيل لوقت

 نكلو .لوقت امك الإ وه ام : عساو نب دم لاق .هتوقي ام ردق ةشيعم لجرلل نوكي

 ضار كلذ عم وهو . ءاشع هل سيلو يسميو « ءادغ هل سيلو لجرلا حبصي نأ ينبجعي

 . كلثم ينملعُي نأ ىلإ ينجوحأ ام :كلام لاق .لجو زع هللا نع

 : دابعلا ضعب يف يدهم نبال

 ًادحأ تيأر ام :لوقي يدهم نب نمحرلا دبع تعمس :لاق ناولس نب رفعج
 امو .كرابملا نبا نم ظفحأ الو ,يروثلا نايفس نم دبعأ الو ,ةبعش نم ('' فشقأ

 ًاليلق عدي ملو تام ,روصنم نب رشب ةفيحصب الإ دحأ ةفيحصب هللا ىقلأ نأ بحأ

 .ًاريثك الو

 :توملا شارف ىلع روصنم نب رشب

 نم هب اذإف «توملا يف وهو روصنم نب رشب ىلع تلخد :لاق دامح نب ىلعألا دبع
 نيب نم جرخأ !هللا ناحبس :لاق ؟رورسلا اذه ام :هل تلقف ؛مظع رمأ يف رورسلا

 . رسأ الو نيمح ارلا محرأ ىلع مدقأو . نيياتغملاو نيدساحلاو نيغابلاو نيملاظلا

 .فّشقتلا نم :فشقأ )١(
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 :ةكمب دباعو ديشرلا

 هاتأف ةماهت لابج يف لزتعم ةوعدلا باجن ةكمب دباع نع هغلبف , ديشرلا نوراه جح
 ! كتيّصع ال داوف «تئش امب ينرُمو ينصوأ :هل لاق مث هلاح نع هلأسف ديشرلا نوراه

 اذإ كعنم ام هباحصأ هل لاقف «نوراه هنع جرخف ؛ًاباوج هيلع دري ملو هنع تكسف

 ىلإ ناسحالاو هللا ىروقتي هرمأت نأ كيصعي الأ فلحو تئش امب هرمأت نأ كلأس

 انأ هرمآو .هيصعيف هرمأي نوكي نأ هللا تمظعأ ينإ : لمرلا يف مهل طخف ؟ هتيعر

 :يروثلا نايفس

 هيف تام يذلا هضرم نايفس ضرم امل :لاق يروثلا نايفس تخأ نبا ةزمح نب ىلع

 نم هللاو ىلب : تلق .ىفينح لوبب اذه ام :لاقف هايإ هتيرأف «يناريد ىلإ هلوبب تبهذ

 اذه :لاقف .هقرع سجو هيلع لخدف :لاق .هيلإ كعم بهذأ انأف :لاق .مهرايخ

 .ةديك نزحلا عطق لجر

 :نيريس نبا

 نب دمه نم ههقف يف عروأ الو هعرو يف ةقفأ ًادحأ تيأر ام :لاق ىلجعلا قّرؤم

 هللا دبع مأ يتأرما الإ .ةظقي الو مون يف طق ةأرما تيشغ ام :ًاموي لاق دقلو « نيريس

 .اهنع يرصب ©97فرصأف يل لحت ال اهنأ ملعأف ؛مونلا يف ةأرملا ىرأ ينإف

 : دايعلا ضعب

 «قارعلاب نيريس نب دمع :مهلثم رأ مل ةثالث تيأر :لاق نوع َنبا نع يعمصألا
 ش .ماشلاب ةويح نب ءاجرو .زاجحلاب دمح نب مساقلاو

 نب رماع : نيعباتلا نم ةينامث ىلإ دهزلا ىهتنا ,نولوقي انخايشأ تعمس :لاق يبتعلا



 «ينالوخلا ماسُم ينأو ,نابح نب مرهو ,يرصبلا نسحلا ينأ نب نسحلاو .سيقلا دبع
 .ديزي نب دوسألاو . عدجألا نب قورسمو . ميثخ نب عيبرلاو « ينرقلا سيوأو

 دهزلا نوكي فيك

 ٠ هع ينل

 وه ام هنإامأ »:لاق ؟ايندلا يف دهزلا ام : هم هللا لوسرل ليق :لاق هعفري يبتعلا
 ىنغأ هللا دي يف امب نوكت نأ ايندلا يف ّدهزلا نكلو ,لاملا ةعاضإ الو ؛لالحلا يرحتب

 .« كدي يف امبع كنم

 : يرهزلل
 م0

 ؛ةئيهلا فشق الو ,ةّملّلا ثيعشت سيل هنإ امأ :لاق ؟ دهزلا ام :يرهزلل ليقو

 .ةوهشلا نع سفنلا فرص هنكلو

 : مهضعبل

 لالحلا الو ,كّربص ٌمارحلا بلغي ال نأ :لاق ؟ايندلا يف دهزلا ام :رخآل ليقو
 . كركش

 مل نم »:لاق ؟ايندلا يف سانلا دهزأ نم .هللا لوسر اي : هِيَ هللا لوسرل ليقو

 .( ىتوملا عم هسفن دعو .ىنفي ام ىلع ىقبَي ام َرثآو .ىلبلاو رباقملا سني

 نم ديب يلابي ال نم :لاق ؟ ايندلا يف سانلا دهزأ نم :عساو نب دمحمل ليقو

 . ايندلا تناك

 ىتح دوقفملا بلطي مل نم لاق ؟ ايندلا يف سانلا دهزأ نم : دمحأ نب ليلخلل ليقو

 . دوجوملا دقفي

 .سأرلا رعش ةمللاو اهب ماتهالاو اهحرست مدع : ةمللا م - 001(
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 ايندلا يف ةبغرلاو ءةرخآلا يف ةبغرلا حاتفم ايندلا يف ُدْهّزلا :٠ هع يبنلا لاقو
 .«ةرخآلا يف دهزلا حاتفم

 اهادحإ ىضرأ نإ .ناتّرض ناتأرما هل لجر لثمك ةرخآلاو ايندلا ّلَّثم :اولاق

 هبلق نم ىرخألا فوخ هللا عن همه َربكأ ايندلا لعج نم »: ُهُتْيَع يبنلا لاقو

 .(هل ال هيلع اهف هلغشو « هينيع نيب ٌرقفلا لعجو

 مل ايندلا ةتباصأ نإو ءْحَرفَي مل ايندلا باصأ نإ يذلا ٌدهازلا :كامسلا نبا لاقو

 . الخلا يف يكبيو ال ذل يف كحضي «نِْزَحَي

 .ىلاعت هللا نع اضرلا ايندلا يف دهزلا لصأ :ليضفلا لاقو

 ايندلا ةفص

 .ايندلا انل فص .نينمؤملا ريمأ اي :ههجو هللا مرك بلاط ينأ نب ىلعل لجر لاق

 , باقع اهمارحو « باسح اهُلالَح ,ءانف اهرخاو . ءانع اهْلَوُأ راد نم فصأ ام :لاق

 .نزَح اهيف رقتفا نمو .2نتف اهيف ىنغتسا نم

 توف اهلوأ راد نم فصأ ام :لاقف .ايندلا انل فص :سيلاط اطسرأل ليق

 .توم اهرخآو

 ناطيشو . كيلع لطُم لجأو . كيدي نيب ْرْمَأ :لاق .ايندلا انل فص : كحل ليقو

 .بيختف اهوجرتو ؛بيجتستف كوعدت ,0"2نانعلا ةرارج ينامأو .ناتف

 ةضقان ؛ توملل ةدلاو ايندلا :لاق .ايندلا انل فص : سيقلا دبع نب رماعل ليقو

 0 .يردي ال ام ىلإ يرجي اهيف نم لكو ةيطعلا ةعجترم ." مربملل

 . ةعامجلا مهو ءألملا يأ :الملا (1)

 , سانلا اهيلإ دشت ثيحب اهتيوزع نع ةيانك :نانعلا ةرارج (؟)

 . دهاعتملاو هيلع قفتملا :مريملا (*)
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 امو ؛ مّلُحف اهنم ىضم ام :لاقف .ايندلا انل فص :ينزملا هللا دبع نب ركبل ليقو

 | .يفامأف يقب
 ريغ كمويو كيف مومذم كن : :لاق . ايندلا انل فص : : ةبلعث نب هللا دبعل ليقو

 . كيلع نومأم ريغ كّرعو .كل دوم

 . .«رفاكلا ٌةنجو ٍنمؤملا نجس ايندلا » : هلْ يبنلا لاقو

 مكحي قدص ٌدْعَو ةرخآلاو .رجافلاو رّبلا هنم لكأي رضاح ٌضَرَعايندلا ٠ :لاقو

 ظ .«لطابلا نم قحلا َلِضْفَي ءرداق كلم اهيف
 ريغب اهذخأ نمو ءاهيف هل كروُب اهقحب اهذخأ نمف «ةولُح ٌةرضخ ايندلا»:لاقو

 ظ ْ ., عبشي ال يذلا لكآلاك ناك اهقح

 :ةيراع هلامو ايندلا ىلع فيض وهو الإ ٌدحأ سانلا نم سيل : دوعسم نبا لاقو

 .ةدودرم ةيراعلاو «لحترم فيضلاف

 نوثاّرح اهلهأو ةعرزم َسيلبإل ايندلا :مالسلا هيلع حيسملا لاقو

 ايندلا ,ًانثو الو نص اودبعي ال نأ ايندلا سانلا بحأ اذإ يللابأ ام : :سيلب لاقو

 .«نتنلا :رفدلا .رفد م ا يسب هَ .ينلا ناكو

 ىلإ مم »: لاق .نبللاو محللا : لاق «؟ كّماعطام»: نايفُس نب كاحضلل ٍهتَِم يبنلا لاقو

 نم جرخي ام برض لجو زع هللا نإف »: لاق . تملع دق ام ىلإ ريصي لاق« ؟ ريصي اذام

 .« ايندلل ًالثم مدآ نبا

 .اهورمعت الو اهوربعاف ةرطنق ايندلا اوذختا :هباحصأل مالسلا هيلع حيسملا لاقو

 :رثألا نم

 كمّدخ نمو .هيمدخاف ىنَمدخ نم :ايندلا ىلإ هللا ىحوأ :بتكلا ضعب يفو

 ش . هيم دختساف

 :لاق؟ ايندلا تدجو فيك ءرمغعلا ليوط ايو رشبلا ابأ اي :مالسلا هيلع حونل ليقو
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 .رخآلا نم تجرخو اههدحأ نم تلخد .ناباب هل تيبك

 نإف «نورخآلاو نولوألا هيف كله دق ء ضيرع ٌرحب ايندلا نإ :هنبال نامقل لاقو

 لمعلا كدازو هللا ىلع لكوتلا كَتّدَعَو هللا ىوقت كتنيفس لعجت نأ تعطتسآ

 .كيونذبيف تكله نإو «هللا ةمحربف توجن ناف . حلاصلا

 .ايندلا هيلع تناه هسفن هيلع تّمرك نم :ةيفنحلا نبا لاقو

 .ايندلا مه اولَخَف ةمكحلا مكل اًوَُلَخ كولملا نإ :لاقو

 يضر نَم نودلاب يضر امنإ :لاق .7نوتدلاب ىضرتل كنإ :عساو نب دمحمل ليقو
 ْ . ايندلاب

 ىلع ايندلا 29ت تأفك يذلا انأ : نييراوحلل مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا لاقو

 ش ش . برخي تيب الو .تومت ةجوز يل سيلف ءاههجو

 :ديبع نبال

 ال راد هذه هللا دبع اي :هل لاقف .هدجي ًاعجو ديبع نب سنوي ىلإ لجر اكش
 ا .كقفاوت ًاراد كل سمتلاف كقفاوت

 «نادبألا قلخت ايندلا :لاقف . .ايندلا انل فص بهار ا :لاقف ًايهار لجر يقل

 رفظ نم : : لاق ؟ اهلهأ لاح اف : :لاق . ةينملا ب رقتو « يمل دعابتو ,لامآلا ددجتو

 :لاق .اهنم ءاجرلا عطق : لاق ؟ اهنع ىنغلا ايف . لاق . (7بِصَت هتتاف نمو «بعت اهب

 اضرلاو . دوهجملا لذي :لاق ؟ كاذ امو :لاق . جهنملا كولس يف : : لاق ؟ جرخملا نيأف

 . دوجوملاب

 . ليلقلا :نولا )10(

 .هيف ام بصيل هبلقو هلام يأ ءانإلا أفك لاقي :تأفك (؟)

 .بعتو ايعأ :بصن ()
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 : ءارعشلا ضعبل

 :رعاشلا لاق

 اهيحاصو ايندلا عم ّآلإ ْسانلا ام اوبلقنا هب ًاموي تّبلقنا اًمْيحف

 تََتو نإو ايندلا اخأ نومّلَعُي

 :رخآ لاقو

 اهسفن ىلإ اينّدلا بطاخ اي

 00 2 نم سرعلا ةبيرق ةرارغ ْبمَحت ىلا ْنِإ

 :باطخلا نب دحاولا دبع

 دالب نم نيلفاق انلبقأ :لاق باطخلا نب دحاولا دبع انربخأ :لاق رّيحملا نب دواد

 انناذآ هعمست .لابجلا كلت نم ًاتوص انعمس صمحو ةفاصّرلا نيب ب انك اذإ ىتح ءمورلا

 ايندلا امنإ ؛تنأ نم رتس يف رظنا ,ظوفحم اي ٌروتسم اي :لوقي ءانراصبأ هرصبت مو

 !اهنم كيمدق عضت نيأ رظتناف ,كوش

 :ةيهاتعلا وبأ لاقو

 رئاكُم لكك اينّدلا يذب تيضر
 ابص اذإ ىتح هيقست اهّرَن م
 ةضوعب حانج اينّدلا ٌلِدعَت الو
 ٍنِمؤمل ًاباوث ايندلاب ضْرَي ملف

 :ًاضيأ لاقو

 تنلمك اذإ ؛ايندلا يه

 اوّقب نيذلا يف لهفتو

 رخافُم لكو اينّدلا لعب

 (؟”ارزاج ةرفشب اهنم هقلح تَرَ
 (”رئاط ةبْغَت راشغم وأ هللا ىدل

 رفاكل ًاباقع ايندلاب ضرَي مو

 . ةعادخلا :ةرارغلاو « ةراّرغ بطخت يتلا َّنِإ  :لوصألا ضعب يف تيبلا اذه ردص درو (1)"

 .ءاملا نم رئاطلا اهوسحي ةوسحلا :ةبغنلا (") .ىنغلا ةزعو ةوتفلا ةلاهج هتذخأ :ابص (؟)
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 :ايندلا نفصي ءارعشلا ضعب لاق

 اوحصأف ًالاجر ايندلا تَّرَغ دقل
 هريغ َلَدِبُي ال رمأ طخاسف

 هتود َلُمْأَي ناك ٍرْمْأ غلابو

 م

 لّدبُيس هريغ رمأب ضارو
 (0لّمأي ناك ام نود نم مرتخمو

 ام . قطني نمن تناكو ءكَسْفن انل يفص ايندلل ليق ول : ديشرلا نوراه لاقو

 ساون يلأ لوق نم رثكأب اهسفن تفصو
 تَنّقَكت ْبيبل اينّدلا نحتمأ اذإ
 كلاه نبآو كلاه لإ ٌُسانلا امو

 : ءارعشلا ضعمبل

 ٠ :ايندلا ةفص يف رخآ لاقو

 ةّبشع نوتماّشلا حارو انحرف
 اهّلهأ رثّسلا لخدت اين هللا ال

 : ةيهاتعلا يبألو

 ايندلل ةمالملا رثكن انلُك
 وألا الوانت ال ٌريداقملاو
 موي لك يف ءانفلا بكرلو

 :هبر دبع نبال

 : ايندلا فصو يف انلوق نمو

 ةكِيأ ٌةراّضن ايّدلا امنإ لأ
 عئاجف الإ لامآلا ام رادلا ئه

 ةريرق نيع سمألاب تنخ دِخَس مكف

 قيدص بايث يف ودع نع هل

 رْخّصلا َقَّلف انفاتكأ ىلع نأك

 نوسعتم اهزحب لك
 ٌنويعلا اهارت الو ًافطل ماه
 زوكس نهنأك تاكرح

 / 29ُبناج َفَج ُبناج اهنم ٌرضخآ اذإ
 20 بئاصم الإ تاَذلَلا الو اهيلع

 بكاس مويلا اهعمد نويع تّرقو

 )١( .هيلع تضقف ةّينملا هتمرتخا يذلا يأ :مرتخملا )١( 7فتلملا رجشلا :ةكيألا '
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 بمهاذ كنإف اهنم بهاذ ىلع ةرِبَعِب اهيف كانّْيع لحتكت الف

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو

 اككلذ ىلع هلل دمحلاو ًةلَتف انل ايندلا تّحّبصأ

 اكرات املمهنم ىرت نإ ام اهَّمَذ ىلع ٌُسانلا عَمْجَأ دق

 :مهدأ نب. مهاربإ لاقو

 عقرث ام الو ىقبي انّنيِد الف انيد قيزمتب انايند عّقرُن

 لوق نم غلبأب هلجأل سانلا اهبحُي يذلا ببسلاو ايندلا ةفص يف تعمس امو

 . لئاقلا

 بعلنو وهلتف اينّدلا ضرتعتو هركذ نيح يف توملا ركذب عار

 ُبّيحُم خيش وهف هنم تنك امو اهريغل انَقلُخ اينّدلا ونب نحنو

 .هيلإ ببحم وهف هنم ناسنإلا ناك امو ايندلا وئب سانلا نأ ركذف

 ايندلا نأو .هعئابط ضعب يف هئسناجي نأ الإ ًائيش بحي ال ناسنإلا نأ ملعاو
 .هفارطأ لكب اهبحأف اهلك هعئابط يف ناسنإلا تسناج

 :هدلوو ةمريش نبا

 قراط هب ٌرمف ءاضقلا يلي نأ لبق ًاسلاج يبأ عم تنك :ةمربش نبا دلو ضعب لاقو

 :لاقو ءادعّصلا سفنت يلأ هآر الف .ليبن بكوم يف دايز يبأ نبا

 ()عّشقَت ليلق نع ِفّْيَص ةباحس اهنأك بت تناك ْنِإو اهارأ

 موي ركذتأ «تبأ اي : تلق , ءاضقلاب ىلتبا |ملف .مهايند مهو ينيد يل مهللا :لاق مث

 نإ مهنم ًافلخ دجي ال كابأ نإو كيبأ نم ًافلخ نودجي مهنإ ينب اي :لاقف ؟ قراط

 .لوزت : عشقت (1)
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 :ةزع ريثُك لاق اك الإ ايندلا لّثَمو انَلَتَم تيأر ام ىبعشلا لاقو

 "”تّلقت نإ َةَّيلْقَم الو ايدل ةةمولم ال ىنسخأ وأ انب يئيسأ

 :رعاشلا لوق ايندلا ليثمت يف ليق تيب مكحأو
 )عباصألا ٌّجِورُق هتناخ ءاملا ىلع 2ضباق لثم نكي اينّدلا نّمأي نّمو

 ل تسب تيب يف يدعم

 : ايندلا ةفص ف هنسحتسي و

 قق نت مدن تلا ى اكب ةعضْرُم ٌرْذُع ام

 باتك يف بطخلا ةلمج يف عقت ةدرجم ٌةبطخ ايندلا فصو يف ةءاجُقلا نب يرطقلو

 . ةطساولا

 فوخلا يف مهوق
 : سابع نبال

 ,هديعو ةفاخم يف هللا اوقدص نيذلا مه :لاقف هلل نيفئاخلا نع سابع نبا لئس

 , ةيراج مهدودخ ىلع مهعومدو .ةيكاب مهسفنأ ىلع مهنيعأو , ةحرق فوئملاب مهبولق

 ىلعد .اندعوم ٌةمايقلاو ءانمامأ نم روبقلاو . انئارو نم توملاو حرفن فيك نولوقي

 !انفقوم ائبر يدي نيبو ءانقيرط منهج

 . ةنجلا يف ةنجلا لهأ ىأر نمك ,نيصلخم ًادابع هلل نإ الأ :ههجو هللا مرك لع لاقو
 مهسفنأو . ةنوزح مهبولقو ةنومأم مهرورش . نيبذعم رانلا ف رانلا لهأو . نيهكاف

 اوفصف ليللاب امأ ةليوط ةحار ىبقعلا ةليلق ًامايأ اوربص ,ةفيفخ مهجئاوحو « ةفيفع

 . اهتاحتف :عباصألا جورف )١( .ت ةذبت : تلقت 00(
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 !انّير انّبر :مهبر ىلإ "9نوُرأَجَي ,مهدودخ ىلع مهعومد يرجت ؛ مهتالص يف مُهَمادقأ

 : حادقلا . حادقلا مهنأك ؛ ءايقتأ ةررب ءاملُح ءاملُعف راهنلاب امأو ؛مهبولق كاكف نوبلطي

 ؛ضرم نم موقلاب امو « ىضَرَم لوقيف رظانلا مهيلإ رظني - اهترمض يف ديري .ماهسلا

 .ميظع رمأ َموقلا طلاخ دقلو ؛اوطلوخ :لوقيو

 نم مهيلع بتك ام اولعج ًادابع هلل نإ : دهزلا سلجم يف رابع نب روصنم لاقو
 مهف ؛ايندلا قئالع نم مهبولقب ةلصتملا بابسألا اوعطقو ,مهنيعأ نيب ًالاثم توملا

 اوشرتفاو .'مهعومد لباوب مهدودخ )اوحضن دق .هتعاط ءافلح .هتدابع ءاضنأ

 .(0مهباقر كاكف يف ةمظعلاو ءايربكلا اذ نوجاني . مهبيراحم يف مههابج .

 :هضرم يف زيزعلا دبع نب رمع

 ؛ لحان لباذ باش مهيفو هضرم يف هنودوعي زيزعلا دبع نب رمع ىلع موق لخدو

 ! ماقسأو ضارمأ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ ىرأ ام كب غلب ام .ىتف اي :رمع هل لاقف

 اهتدجوف ايندلا ةوالح ًاموي تقذ «نينمؤملا ريمأ اي ىلب :لاق . ينقٌدصَتل :رمع هل لاق

 ؛ ًازراب انبر شرع ىلإ رظنأ ينأكو ءاهبهذو اهرجح يدنع ىوتساف ؛ اهّيقاوع ةرم
 انأ ام لك ليلقو ؛ ليل ترهسأو يراهن تأظأف ؛رانلاو ةنجلا ىلإ نوقاسي سانلا ىلإو

 ْ .هباقع فوخو هللا باوث بنج يف هيف
 نَم الإ ]» :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف ينغلب :نايفسل تلق : يراوحلا ينأ نبا لاقو

 ام :لاقو ىكبف .هريغ دحأ هيف سيلو هبر يقلي يذلا :2006 لس بلقب هللا ىتأ

 ش .ريسفتلا اذه نم نسحأ ةنس نيثالث .ذنم تعمس

 .اوشر :اوحضن (؟) .مهرودص يف نوصغي :نورأجي )01(

 .رانلا نم اهقتع :مهباقر كاكف (؛) .رطملا : لباولا (9)

 . مه ةيآلا ءارعشلا ةروس )6(
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 .فوخملا ىقلت ىتح كِنْمُأ نم ٌريخ َنْمألا يقلت ىتح كفوخ نإ :نسحلا لاقو
 فوخلا بلغ اذإ ءاجرلا نإف . ءاجرلا ىلع بلغأ فوخلا نوكي نأ يغبني :لاقو

 .لّمْعي ملو باوثلا اجر نملو .فُكي ملو باقعلا فاخ نمل ًابجع :لاقو
 .فاخأو وجرأ :لاقف ؟ عنصت ام : لجرل ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع لاقو

 .هنم بره اًئيش فاخ نمو .هبلط ائيش اجر نم :لاق
 ولو .هللا ىلع تلكوت :لوقأ نأ هللا نم يحتسأل ينإ : ضايع نب ليضفلا لاقو

 .هريغ توجر الو تفخ ام لكوتلا قح هيلع تلكوت
 نم هللا هفاخأ هللا فخي مل نمو «ءيش لك هنم هللا فاخأ هللا فاخ نم :اولاقو

 .ءيش لك

 نَملو# : لجو زع هلوق التو .ةئجلا هللا هلخدي نأ هفاخ نمل هللا نم دعو :لاقو

 ."7© ناتئج هّبر َماقم فاخ

 لاق هنإف ؛ُهَّفسَُأ اورذحاو هللا ملح لوطب اورتغت ال ؛هللا دابع :َرذ نب رمع لاقو

 ًالثمو ًافلس مُهانْلعَجف .نيِعَمْجأ مهانقرغأف مُهنم انمقتنا انوفسآ امل :لجو زع

 . "14 نيرِخآلل

 ةسمخ يف عطق نم نمأت ال :لوقي بيبح نب سنوي تعمس :مآلس نب دمج لاقو
 .كلذ فاعضأ ةرخآلا يف هتيوقع نوكت نأ كيف ٍوضُْع فرشأ مهارد

 يف ىرخألا تعس امههادحإ تقلع اذإ نيسفن يل نأ ول :مثُخ نب عيبرلا لاقو

 .؟ اهّكفي نم .اهتقثوأ انأ نإف ءةدحاو سفن اهنكلو ءاهكاكف

 اه ديعولا فاخ نمو . هّمَغ ةرخآلا يف لاط ُهَّمَه ايندلا تناك نم »: ثيدحلا يفو

 .«هدي يف امب ًاعرذ قاض هيَدَي نيب ام فاخ نمو ءديرُي اَّمَع

 )١( و 00 ةيآلا فرخزلا ةروس (؟١) . 41 ةيآلا نمحرلا ةروس 01.
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 : قارولا دوم لاقو

 6 - 6 م ما

 | مقار ينيب ونرت ًالفاغ اي
 ىجترتو بونُذلا ىلإ بونّذلا لصت
 آامَدآ جّرخأ هللا نأ تسن م و

 :نابيش ينب ةغبان لاقو

 ارس شحاوفلا بكري نم نإ

 ةابتاك هدنعو ولخي فك : 1

 الدهاشُم ريغ ٍرْثألل ًادهاشمو
 "”دباعلا ٌرؤفو اهب نانجلا َكْرَ
 دجحاو بنَذب اينّدلا ىلإ اهنم

 لالجلا وذ ةّئنرو ةهادهاش

 ءاجرلا يف مهوق

 فاخّيو نسحملل ىَجرُي ؛ران الو ةنجب ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع دهشت ال : ءاملعلا لاق
 .هل ىَجرُيو ءىسملا ىلع ٌفاخّيو .هيلع

 :رثألا يف

- 

 .«نورفغي الو نورّيعي سانلاو ءريعي الو رفغي هللا نإ ١.عوفرملا ثيدحلا ينو

 .( بونذلا لهأ اورفكت ال٠ :رخآ ثيدح يفو

 : هَ لوسرلا دهع يف يفوت ىتف

 وهو .هسأر عفرف هسفن ىلع ًافرسم ناكو « هيلع هللا لوسر دهع يف لجر يفوتو

 كفارسإل ىكبن :لاق ؟ امكيكبي ام :لاقف .هسأر دنع نايكبي هاوبأ اذإف ,هسفنب دوجي

 . اىيديأب يرمأ نم هللا ديب يذلا نأ ينرسي ام هللاوف :ايكبت ال :لاق !"'كسفن ىلع

 مويلا ىفوت ىتف نأ هربخأف « ِهقِيَع يبنلا مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ىتأف .تام مث
 انلمع ام :الاقف .هلمع نع هيوبأ ِمَتِلَي هللا لوسر لأسف .ةنجلا لهأ نم هنإف هدهشاف

 .دحلا كزواجت :كفارسإ (؟)

 .اهكاردإو افوصو :نانجلا كرد )١(



 : هلع هللا لوسر لاقف ءاذكو اذك توملا دنع انل لاق هنأ الإ ءريخ نم ًائيش هدنع

 .«هدنع لمعلا لضفأ نم هللاب نظلا نسح نإ ؛َقوُأ انهاهنمو

 :يقوت لجرو رذ نب رمع

 غلب و هتزانج سانلا ىماحتف .هسفن ىلع ًافرسُم ناكو ءرذ نبا راوجب لجر يفوتو

 ءهعم سانلاو هدهشف ؛ اولعفف .ينوتذآف هومتزهج اذإ :هلهأ ىصوأف ءرذ نب رمع كلذ

 , ديحوتلاب كرمع تبحص دقلف ,نالف ابأ هللا كمحر :لاقف هربق ىلع فقو ىلدأ اللف

 بنذم ريغ انم نمف ءاياطخ وذو بنذم اولاق نإف . دوجسلاب هّلل كهجو ترفعو

 : تيبلا اذهب توملا دنع ةيواعم لثمتو

 عظفأو ىكنأ توملا دعب رذاحن يذلاو توملا نم ىَجْنَم ال توملا وه

 جري مل نم لهج ىلع كملحب دْعو «ةّلزلا نع فعاو ةرثعلا لقأف مهللا :لاق مث

 . كيلإ الإ برهم أطخلا يذل نيأ بر اي .ةرفغملا عساو كنإف كب الإ قثي مو «كريغ

 دقل : كلذ هغلب نيح لاق بّيسملا نب ديعس نأ ىنغلبف : دنه يلأ نب دواد لاق

 .ةمحرلا هل هللا نم وجرأ ينإو .ًاهرك هيلإ الإ َبَغُرَم ال نم ىلإ بغر

 :ةشئاع يف يبارعأل

 ةعس تمهوت ام ,ىهلإ :هلاهتباو هئاعد يف لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق يعمصألا

 « كب ينظ قّدصف ؛كل ترفغ دق نأ :يعماسم عرقت كوفع ةمعن نأكو الإ كتمحر

 .يهلإ اي كيف يئاجر ققحو

 : ءارعشلا ضعبل

 :تيبلا اذه ءاجرلا يف ليق ام نسحأ نمو

 عئاص هللا ام نقلا ليمجب ىَرأ يننأك ىتح هللا وّجرأل نإو

 لا



 ةبوتلا يف مهوق

 :مالسلا هيلع حبسملل

 ام :مهل لاقف .نوكبي ليئارسإ ينب نم موقب مالسلا هيلع ميرم نب حيسملا رم

 .مكل رفغت اهوكرتآ :لاق !انبونذل يكبن :اولاق ؟مكيكبي

 :هل ليق ؛ةاجنلا هعمو كلبي نمل ًابجع :ههجو هللا مرك بلاط يأ نب يلع لاقو
 .رافغتسالاو ةبوتلا :لاق ؟ىه امو

 :ليئارسإ ينب نم ىتف

 نيرشع هاصع مث ,ةجح نيرشع هللا دبع دق ليئارسإ ينب نم باش ناك :اولاقو
 ؛ كلذ هءاسف ءهتيحل يف بيشلا ىلإ رظن .هتآرم يف ىءارتي هتيب يف وه ائيبف ؛ةجح
 ؟ينلبقت كيلإ تعجر نإف ؛ةنس نيرشع كتيصعو ةنس نيرشع كتعطأ .يهلِإ :لاقف
 ,كانكرتف انتكرتو , كانببحأف انتببحأ :ًاصخش ري ملو ,تيبلا ةيواز نم ًاتوص عمسف

 .كانلبق انيلإ تعجر نإو .كانلهمأف انتيصعو

 : دباع يف ءالعلا نبا

 فقوف ءانلزن ةفيلحلاب انك (ملف «ةنيدملا نم ًاِجاَجُّح انجرخ :لاق ءالعلا نب هللا دبع
 ؟ ًايقاس ىغبي نم ؟ ًامداخ ىغبي نم :لاقف .ةئيهو رظنم هل ةَّنر باوثأ هيلع لجر انيلع

 مف «قلطناو اهذخأف .اهألماف برقلا هذه كتود :انلقف ؟ةوادإ وأ ةبرق ألمي نم

 مم ,كحاضلا رورسملاك وهو اهعضوف ؛ ًائيط هباوثأ تألتما لبقأ ىتح ًاريسي الإ ثبلي

 ءهركشو هللا دمحو هذخأف ,2”ًارذاح ًاصراق هانمعطأو .ال :انلق ؟ اذه ريغ مكل :لاق

 ؛ ريثك بيط ماعطب هيلإ تمقف « ةقرلا هيلع ينتكرداف. عئاج لكأ لكأي دعقو لزتعا مث

 يف رظنف . هْلُكف ماعطلا اذه كنودف .ًاعقوم صرقلا كنم عقي مل هنأ تملع دق :تلقو

 .ضماحلا نبللا :رذاحلا صراقلا )١(



 برضو - اهتأفطأ دق رانلا هذه «ةروق يه امثإ .هللا دبع اي :لاقو ؛ مسبتو يهجو

 ناك لجر ىلإ لاقف ؛ هتبيه يف تيأر امل يلاب فسكنا دقو تعجرف - هنطب ىلع هديب
 سابعلا دلو نم , مشاه ينب نم لجر اذه :لاق .هفرعأ ام : تلق ؟ هفرعتأ : يبناج ىلإ

 .رثأ هل فرعُي امو دقفف ءاهنم جرخو باتف ؛ةرصبلا نكسي ناك ؛بلطملا دبع نبا

 يعم نإف ينلداعت نأ كل له :هل تلقو ؛هللا هتدشانو هب تقحل مث ؛هلوق ينبجعأف

 ًائيش تدرأ ول :لاقو .ًاريخ ينازجف ؟ كلاوخأ ضعب نم لجر انأو يتلحار نم ًالضف
 , سابعلا دلو نم لجر انأ :لاقو ؛ ينثدحي لعجو ّيلِإ سنأ مث .اَدَعُم يل ناكل اذه نم

 يل امداخ ترمأ ينإو ؛خذبو توربجو ديدش ربك اذ تنكو «ةرصبلا نكسأ تنك

 ينظقيأ ذإ مئانل ينإف ؛تلعفف ؛ةّدخمو «ريثن دروب ريرح نم ًاشارف يل وشحت نأ

 دعب يعجضم ىلإ تدع مث . ًابرض اهتعجوأف اهيلإ تمقف ؛ مداخلا هتلفغأ ةدرو ")عمق

 ينرهنف ,ةعيظف ةروص يف يمانم نم تآ يناتأف ؛ةّدخملا نم عمقلا كلذ جرخ نأ

 :لوقي أشنأ مث . كتريح نم رصبأو كتيشغ نم قفأ :لاقو .ينربزو

 (9 لّدنجلا مص توملا دعب تْدَّسَُو ًانِّيل دّسَوُن نإ كنإ ٌدخ اي
 ٍلقفت مل اذإ ًادغ َنَمَدْنَشَق هب وجنت ًالاص كسفنل ُدهْماَف

 .يلر ىلإ ينيدب ًابراه يتعاس نم تجرخو .ًاعزف تهبتناف
 :ةبوتلا يف

 , ةوهشلا نع يفاجتلاو , بنذلا ىلع مدنلاو  لهجلا نم جورخلا ةبوتلا ةمالع : اولاقو
 . ءوسلا قلخلا نع ءاهتنالاو . بذكلا كرتو

 . مدنلا ةبوتلا لوأو .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا :اولاقو

 :هبر دبع نبال

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ٌمكاحلا لدعَي نأ نم فّوخأ هبام ٍفِقوَم نم اتليواي

 .رمحيف قاروألا باهذ دعب نصغلا ىلع ىقبي يذلا لصألا :عمق )١(
 .رجحلا :لدنجلا («) فرت :فربز (؟)

١١ 



 محار هنود نِم يل سيلو هلِِناِيْصِعب هللا ٌررابأ
 مدان هنأ الإ فّرْسلَأ بِنْذُم نع كتارفُغ براي

 ىلإ اوبوت اونمآ نيذلا اهّيأي# : ىلاعتو كرابت هللا لوق يف ريسفتلا لهأ ضعب لاقو

 دوعلا يوني الو بنذلا نع دبعلا بوتي نأ :حوصنلا ةبوتلا نإ ."'04 ًاحوصت ةبوت هللا
 . هيلإ

 وسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ #8 : لجو زع هللا لوق يف سابع نبا لاقو
 وهو الإ ةشحاف يقأي الو ًابنذ بكري ال لجرلا نإ .74 بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب

 ,بيرق وهف ةنياعملا نود ناك نم لك :لاق .بيرق نم نوبوتي مث :هلوقو . لهاج
 لاق توملا مهدحأ ٌرضح اذإ» :هلوق كلذف .ناسنإلا مَظَكِب ذخؤي نأ : ةنياعملاو

 .2همْظَكب ذخأ اذإ وه :ريسفتلا لهأ لاق ©نآلا تبن ينإ

 ةفاخم بونذلا عدي الو ,ررضلا ةفاخم يمتحي نمم بجعأل ينإ :ةمربش نبا لاقو

 .ر ٠ انلا

 حلاصلا لمعلاب ةردامملا

 .07 © ةنجو مكبر نم ةرفغم لإ اوعراسو إف :لجو رع هللا لاق

 .7©نوبّرقمْلا كئلوأ نوقباسلا نوقباسلاو 9 :ىلاعت لاقو
 ال ,متيضمأ ام مكل نإف « لجألا لولح لبق حلاصلا لمعلاب اورداب : نسحلا لاقو

 . قيقبأ ام

 حاكنإو «تيملا نفدو ءحلاصلا لمعلاب ةردابملا .نهيف ةانأ ال ةثالث :اولاقو
 . «فكلا

 )١( ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟) . 8 ةيآلا مرحتلا ةروس /1١1.

 ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟)  )4( . 1١4سفنلا جرخم :مظكلا .
 ١١. و ٠١ ةيآلا ةعقاولا ةروس (1) 0 ةيآلا نارمع لآ ةروس (4)

1١ 



 كتّحصو « كِمَرَه لبق كّبابش : سم لبق ًاسخ ميتغا : مدآنبا :٠ هلي ىنلا لاقو

 .«كرقف لبق كانغو ,كتوم لبق كتايحو .كلغش لبق كغارفو ,كمقس لبق

 نكت مل تئمظ اذإ كنأك ,هموصت موي ىلع ٌردقت ال نأ لبق مص :نسحلا لاقو

 . تئمط نكت تيور اذإ كنأكو .تيور

 كل ىضرتي وأ كل يَّلصي وأ كنع موصي نم « ديزي اي : : لوقي يشاقّرلا ديزي ناكو

 .تم اذإ كبر

 :لوقي نادعم نب دلاخ ناكو

 رذبلا نمز يف طيرفتلا ىلع تمدت ًادصاح َترصْبَأو غرزَت مل تنأ اذإ

 جرختس ١ ءيش يأب : تلقف ةف «ةنيفس يف رضنلا نب دم عم تنك : كرابم ا نبا لاقو

 نباي ةردابملا يه ا :لاقف رغسلا يف موصلا يف لوقت ام : 00 ا

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ادي كيلإ ْدْدِمَي مل كَحّيَو توملو ًائدتبُم ءاصلخلا ةبوتلا ىلإ ُرداب

 .فاخنو وجرن :اولاق ؟متنأ مف :هباحصأل هنع هللا ىضر بلاط ينأ نب ىلع لاقو

 .هنم بره ًائيش فاخ نمو ,هبلط ًائيش اجر نم :لاق

 )١( :عاشلا لاقو

 سييلا ىلع يرجت ال ةنيفسلا نإ اهكلاسَم كّلست مو ًةاجنلا وجرت

 :رخآ لاقو

 ثوعبم توملا دعي كنأب معاو رّدذح ىلع ايندلا نم تنأو لَمْعا

 ثوروم تفّلخ امو «كيلع ىّصحُي لمع نم تمّدق ام كنأب ماعآو

 ساون وبا وه )١(
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 | :ةشئاعو هلع ىنلا

 نم ةعطقو ريعش زبخ اهيف '''ةفْحّص ُهََي ينلا ىلإ اهنع هللا يضر ةشئاع تمّدقو
 لب »:لاقف .اذه ريغ اهنم انكسمأ اف ةاش مويلا انحبذ هللا لوسر اي :تلاقو «. شرك

 .«اذه ريغ متكسمأ اهّلك

 لمعلا نع زجعلا

 :كاشو قرؤم

 عيطتست الو ,ةالصلا ديرت ال اهنإ ؛ ىسفن كيلإ وكشأ :ىلجعلا قّرؤمل لجر لاق

 «ريخلا نع تفعض اذإف ,.كسفن ىلع تينثأ [ ام ] ءانثلا سكب :لاق . مايصلا ىلع ربصلا

 :لاق رعاشلا نإف ؛رشلا نع فعضاف

 نع اوكسمأف فعض مكب رّصق نإف .لمعلا يف اودهتجا :هللا دبع نب ركب لاقو

 . يصاعملا

 ناك نإو ؛هللا ةعاط يف هتّوق ىلع دمتعيلف ًايوق ناك نم :هللا همحر نسحلا لاقو

 .هللا يصاعم نع فكيلف ًافيعض

 ىهنيو ؛ يقب اف ةدايزلا يغتبيف «يتوأ ام ركش نع زجعي نمك نكت ال : لع لاقو

 عمسأ !ةايح بولقلا نم تفداص ول ةظعوم اهل اي :لوقي ظعَو اذإ نسحلا ناكو

 .عمط بابذو ران شارف ؟مهلوقع اودقافت مهل ام ,ًاسينأ ىرأ الو ©9ًاسيسح

 «فرعت بولقو ءفصت ةنسلأ :لوقي هتظعوم نم غرف اذإ كامسلا نبا ناكو
 .فلاخت لابعأو

 . هساوح ىدحاي هكردأ : ًاسيسح ءىشلا سح مل . ماعطلا ةينآ نم ءانإ : ةفحص 000
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 يف فعضو . بلقلا يف ةملظ ةئيسلاو ؛ لمعلا يف ةّوقو . بلقلا يف رون ةنسحلا :لاقو

 . لمعلا

 ,بونذلا مهتكرت ىتح بونذلا اوكرتي مل نيذلا ةخيشملا اهيأ اي : ءاكحلا ضعب لاقو

 مهيلإ اهدوغ اًوْنمَتَي مل مهنع تبهذ اذإ مهتيلو ؛ةبوت مهل اهكرت نأ اونظ مث

 :دشنيو .ريبكلا ماطف ّدشأ ام :لوقي رانيد نب كلام ناكو

 ("7 مرهلا ةضاير ءانعلا نمو تمره امدعي كّسرع ضورتو

 حسم ءبتي مو ةنس نيعبرأ لجرلا غلب اذإ : لاق حاضو نب لم ثيدح نمو

 . ًادبأ حلفأ ال ٌةجو يبأب :لاقو ههجو ىلع هديب سيلبإ

 حلفي ال نم تيذدف لاقو اًيح ههجو َةّرغ ُسيِلِبإ يأ اذإف

 كَندَّتق :لاق , عطتسأ ماف ىلصأ نأ ةحرابلا تدرأ ؛ ديعس ابأ : نسحلل لجر لاقو

 . كيونذ

 توملا يف مهوق
 :باطنخلا نباو 2 يبنلا نيب

 ابأ توملا ركذ نم كدنعام »:هيلع هللا ناوضر باطنخلا نب رمعل منكم ىبنلا لاق

 ( ! يلإ دوعي هنأ ىرأ اف ىسفن ىنع جرخي هنإ امأ .« صفح ابأ كلذ نم كشوأ

 نمو , عجري ال ىضم نمو ,علقُي ال توملا ىعاد ىرأ : دادش نب هللا دبع لاقو

 . "7عزني هيلإف يقب
 .كضعب ىضم دقف كموي ىضم اذإف ,ددع تنأ امنإ .مدآ نبا :نسحلا لاقو

 | سا ب ب بسسس

 .هسرع يهو اهسرع وه لاقي ؛جوزلا سرعلاو :كسرع يورت :كسرع ضورت )١(

 .قاتشيو نحي :عزني (؟)
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 :ةيهاتعلا وبأ لاقو

 "”محطت ةّينملا يحرو مهتالفغ ف سانلا

 نأ ماع نّمو ريسيلاب ىفتكا توملا ركذ نم رثكأ نّم :زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 .عفني ايف الإ هّمالك لق :لمع مالكل

 انإف "'يحوُر وأ ,نوحئار انإف ''يدغآ :لاق ةزانج ىأر اذإ ءادردلا وبأ ناكو

 .نوداغ

 مث ةأجف ضرمل ةأجف تمي مل ول : :لاقف .ةأجف نالف تام : نسحلل لجر لاقو

 . تام

 ام يردأ ام :فسوي صيمقب هاتأ يذلا ريشبلل هيلع هللا تاولص بوقعي لاقو

 .توملا تاركس كيلع ُهَللا نّوه نكلو .هب كييثأ

 :ريرجو ءالعلا نبا

 :هبتاك ىلع لمي وهو ريرج ىلإ تسلج دقل :ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو
 ليحر كنم َناح ةةمامأ ْعَدو

 : لاق ؟ سانلا باست ماف : : تلق . ةزانجلا هذه ىنتسش مخ * :لاقو كسمأف ةزانج تعلط مث

 : لوقي أشنأ ُ . يدتبأ 5 يدتعأو ,وفعأ ال ُ ينو ءدبي

 تاربدُم بهذت نيح وهلتف تالبقُم ٌرئانجلا انعَورَت

 (”تاعتار تداع باغ /مللف عبس راغمل ةَلث ةعورك

 .هيدي يف اع اهَل ,هينيع نيب توملا لعج نم :اولاقو

 :لاق !اذه نم نسحأ وه ام تينب ول :ليقف ,صج نم تيب حون ذختا :اولاقو
 .تومي نمل ريك اذه

 . سمشلا عولطو رجملا نيب ام ةودغلاو .ةودغ يهذا :يدغا )10(

 .سانلا نم ةعاجلا :ةلثلاو ؛برحلا :عورلا (©) .يشعلا يف يريس :يحور (؟)
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 : ةيمال

 :لوقي ثيح تلصلا يبأ نب ةيمأ تيب ,توملا فصو يف برعلا هتلاق تيب مكحأو

 هتّينم نم رف نم كشوي

 امره تسي ةطبع سي م نم
 اهقفاوي هتاّرغ ضعب يف
 (”هقئاذ راو ُساك توملل

 : دباع يف غبصأل

 نيذهب نيتحيص موي لك يف حيصي دباع نارُجنب ناك .جّرفلا نب غبصأ لاقو
 : نيتيبلا

 ٍسمشلا عِلاطَم ًءاقبلا عنم

 ًةيناق ةارمح اهُعولُطو
 هب 2ةيجيام ري مويلا

 ىسُمت هل ثيح نم اهّددْغَو

 ا)"سرولاك ةءارفص اهُبورغو

 سْنأ هئاضق لصفب ىضمو

 :رخآ لاقو

 ةهَترّمعو ًالهاج كتيب َتَنَيَر

 هب ةرئاس ٌمايألا تناك نم

 ينتيلو فوسب نهترُم ةرملاو

 ُرْئَاَرَِبَدَق ّيف رد لل
 :يناوغلا عيرص لاقو

 مّهدعب نم اينّدلا اوكرت

 ةقوّس كولم نم انيأر 1

 : يدبعلا ناتلّصلا لاقو

 تيبلا بحاص َكّرُهِص لعلو
 !توملب لَح دق هنأكف

 تلو ٍفْوَسلا يف ُهٌّكالهو
 توملا ردابُم حارو ادقف

 اوُكُب مث مهّبابحأ اًوكَب دق

 اوكرت ام اومَّدَق ول مُّهُدُو

 اوكَلَم دق ةقوّس انيأرو

 .ةلع هبصت مل املس اباش تام :ةطبع تام )١(

 ”ا/ ١ ١



 َريبكلا ىتققفأو َريغَّصلا باشأ
 )000( ةعلا 2 مو 3 ملا 30 -

 يلتف موي كلذ دعب ىتأ

 ىفقنت ال شاع نَم ٌةجاحو

 ىقب ام ةجاح هل ىقبتو

 :ديز نب يدع لوق نسحتسي ةنييع نب نايفس ناكو

 حون موق نم رايدلا لهأ نيأ

 طامنألاو ةّيسألا ىلع مُه نيب

 ًاضيرم دوعي ىسمأ حيحصو
 نكلو ثيدحلا ٍضقنَي مل مث

 : توملا فصو ف ةيهاتعلا وبأ لاقو

 الع تّيوُط دق ضرألا نأك

 اديحو ًادرفنم ترص ينأك

 :لاقو

 لاح لوحتو ةدج قلختس

 بولق ف عئادو اينُدللو

 يرمع مده لالهلا عّلط دقو

 :ًاضيأ هلو

 تمي ٌرَبكي نمو ربكي شعي نم
 ىْذأو عءالب راد يف نحن

 .ةودغلا :ةادغلا )١(
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 دوممبو اهدعب نم ٌداع مث

 ةودخلا بارتلا ىلإ تئئفأ

 ُدوعي نمم توملل ىنذأ وهو

 ٌكهيعولا كاذو هّلك اذ دعب

 ايدي يف ام تجلرخأ دقو
 اًّيَلع اب كييدل ًانهترُمو

 ايش لع ءاكببلا ىنغُي الو

 ابنا اي كَّخَأ دعنأ الأ

 لاجرلا رّبتخُت قحلا دنعو
 لاصولاو ةعيطقلا ترج اهب
 لانت ال كّلعل ام اوجرتو

 !لالطلا عّلط املك ٌحَرفأو

 ((0تلعو عءعانَعو ءاقّشو

 . ىنزلاو أطخلا : تنع 20



 هب ةرلا تسي ام لزنم

 اصل ااذه ام ٌرورغلمل أ اهيأ

 "م فّصن 1 أ ارما هّللا محر

 :هبر دبع نبال

 : توم ا تركذ يف انلوق نمو

 دلولاو لهألا نيب تدُج اذإ يل نم

 ةدعاص سافنألاو لمهي عمّدلاو

 هفرصَي ةىش ال يذلا ءاضقلا كاذ

 0 :هيف انلوق نمد

 ريزو ةيطابب نيب وهلتا

 ليوط لمأ هَّرَخ نمايف
 موي لك ٌةِّيلاو ٌحرفتأ

 ًاموي كتّرس نإف اينّدلا يه
 اهنم تْعّمَج ام لك ٍبّلْستَس

 يتلا نم نيقيلا ضاقْعتو

 : ةيهاتعلا يبألو

 لِحَتْرُم هيوأي لزنم نم سيلو
 : ًاضيأ هلو

 انم توملا بّرقأ ام

 اناقّس دق هنأك

 تبت نإ ًاليلق آلإ الاس
 5 نال هنع - ةئلا -. هت ول

 تكس وأ ًارّيخ لاق ذإ هسفن

 )يدي سيق تؤوملا وحن ينم ناكو

 ٍدعّص يف سفنلاو بّبص يف عمّدلاف

 دسجلاو حولا نيب قرفُي ىتح

 ؟ريفش ىلع كالا نم تننأو

 ريصق لجأ ىلإ هيٌدؤُي
 ؟روبقلا يف كربق ناكم كيرت
 رورسلا ةبقاع َنرحلا نإف

 ريعلا دريت ةيراعك

 رورغلا راد نم قحلا َرادو

 ةذط

 لولسم هيف فيس تْومللو آلإ

 :اضيأ هلو

 .ندلا :ريزلاو ءرمخلا يناوأ نم : ةيطابلا (؟) .يسفنو يحورب تدج :تدج )١(

 ليرخا



 ايانلملاو دّلخأ نأ ُرَمَوأ

 أَ تليمأ يردأ امو

 :لازغلا لاقو

 لمأ ىلع ًادوهجم هللاو تحبصأ

 هقرافأ نَم ًاموي قرافأ امو

 ينفك يف تجرذأ اذإ لإ ٌرظنا
 يعم قي نم نياعو ًاليلق ٌدٌعقاو
 بعل هنأش يف ْمُهّلك !تاهيه

 :ةيهاتعلا وبأ لاقو

 نولملا بيرل ًادعتسُم نكف

 ضيرملا ٌبيَِطلا ىواد كلبقو
 بوتي نم هسفن ىلع فاخَي

 :ًاضيأ هلو

 تعطتسا اهم ٌرْخّدأ يخأ

 :يلؤدلا دوسألا وبأ لاقو

 هل سيلام ّلمآلا اهأ

 هباث اف لاتخملا ىتفلاو

 هراعشأ يف لّثم نإ لق
 هناسحإ يف نسحملا سفان

 . ًالثم دروأ : لثم )10(
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 حابصلا ىلإ شيعأ ال يلع

 دتمُم ريغ ريصق ةايحلا نم

 دهعلا رخآ ىقارف تبسح آلإ

 يِدْحَل يف تْجرذُأ اذإ ّيلِإ ٌرظناو

 يدو يوذ نم يشعن عيشي نمم

 يدخ ىلع هوثحّيو بارتلا يمري

 بوطخلا كاوس مساب كتدانو

 بيرق تآوه يذلا نإف

 ٌبيبَّطلا تامو ضيرملا شاعف
 ؟ بوتي ال نم لاح ىرت فيكف

 كراقتفاو كِسْؤُب مويل

 كراخدا ىلإ هيف ٌجاتحت

 م عاج

 هلمأ اهيفس ّرغغ امر

 ةّلِجأ هانم نود نم لاح

 (1!كهّلَثَم ىقبيو رملا كلهي



 : يدابعلا ديز نب يدع لاقو

 رشونأ كولملا ىرسك ىرشك نيأ
 روكذُمم مهنم قبي ل مو ّرلا كولُم ماركلا رمصألا ونبو

 ()وروباخلاو هيلإ ىّبجت ةلخجد اذإو هانب ذإ ارضَحلا وخأ

 روك هارد يف ريّطللف اس لك هّنّلجو ارَمْوَم هّداش

 روجهم هّيابف هنع كلم لا َدابف نولملا ُبيَر هْبَهَي ل

 0 ىدقللو ًاموي حبأ ذإ قتروخلا بر ٌرّكفتو

 (©ريدّسلاو ًاضرعُم رحبلاو كل امي ام ةرثكو هّلاح ٌهَدَح

 ؟ريصي تاملا لإيح ةطلغ امو :لاقف هبلق ىَوَعْراف
 ٌروِبُقلا كانه ٌمُهّثراو ةمسعتلاو كلملاو حآلفلا دعب من
 روبدلاو ابّصلا هب تّولأف فسح قرو مهنأك اورارصص مث

 : ىرذعلا ةلبج نب ثيرح لاقو

 ٌريكذت مويلا كنعفني لهو ٌركذاف ٌرورُغم ءايحألا يف كنإ ّبلق اي

 هلو ْفنْدُم اهيف تنأ قم ىتح

 دحأ نع هيفخت ال لهجلاب تُحب دق
 هلجاعأ يردت ايف ًارمأ ديرت

 هب نئيضراو ًاريخ هللا ردقتساف

 ًاطبتغم ءايحألا يف رمل انيبو

 هفرعي سيل هيلع بيرغلا يكبي

 روحلاو ٌردبلا اهنم كنّزفتسي ال

 (9ضاحم قالطأ كب ترج ىتح

 ٌريخأت هيف ام مأ كسفنل ٌريخ
 ٌريسايم تراد اذإ رسُعلا انيبف

 ريصاعألا هوفعت سمرلا يف رهدلاو
 هّيلاح لك يف ٌرهدلاو

 | ٌرورسم يلا يف هتبارق وذو

 ريراهد

 .ريبك رهن روباخلاو . تارفلا ءيطاش ىلع نصح :رضحلا )١(

 .ةريحلا رهظب نامعنلا هانب رصق :قنروخلا )١(

 .ةريحلا رهظب رصق :ريدسلا (9)

 .ودغلا ةديدشلا :ليخلا نم ريضاحملاو ؛طاوشأ :قالطأ (1)
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 ٌريفاحملا ٌدَحللا ُهَوُلُش تمض ام اذإ كيخأ نم دهع ٌرخآ كاذف

 نوعاطلا يف مهرق

 :نوعاطلا يف حارجلا .ن نباو باطخلا نب رمع

 نوعاطلا نأ هغلب امل هيلع هللا ناوضر باطخلا نب رمعل حاّرجلا نب ةديبع وبأ لاق

 كّريغ ول :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي هللا ردق نم ًارارفأ :سانلاب فرصناف ماشلا يف عقو

 تطبه ًآلبإ كل نأ ول تيأرأ ؛هللا ردق ىلإ هللا رّدق نم ٌرْفَت معن !ةديبع ابأ اي اهلاق

 ةبيصخلا يف تيعر ول سيلأ «ةبيدج ىرخألاو ةبيصخ اههادحإ ناتهج هل ًايداو اهب

 فروع نب نمحرلا دبع ناكو ؟هللا ردقب اهتيعر ةبيدجلا تيعر ولو «هللا رّدقب اهتيعر
 متعمس اذإ :١ لاق 2 ا هللا لوسر نم هتعمس مع اذه يف يدنع :لاقف .لبقأف ًايئاغ

 .« هنمأرارف اوجرخت الف اهب منأو ضرأ يف َمَقو اذإو ءاهيلع اومدقت الف ضرأ يف هب

 .سانلاب فرصنا مث ءّرمع هللا دمحف

 : هلثم يف كلملا دبع نب ديلولل

 ىلاعت هللا نإ .نينمؤملا ريمأ اي : نوعاطلا نم رف نيح كلملا دبع نب ديلولل ليقو

 الإ نوعتمت ال ًاذإو لتقلا وأ توملا نم ٌمُتْرَرَف نإ رارفلا ٌمكعفني نآ لُق» :لوقب

 . بطن ليلقلا كلذ :لاق . 74 ًاليلق .

 :نوعاطلا نم رف هل قيدص ىلإ حيرش نم

 هيلإ بتكف ,ففجتلا ىلإ حيرشل قيدص جرخف « ةفوكلاب نوعاطلا عقو : لاق يبتعلا

 هبلسي ملو .همامت كلجأ ىلإ َقُّسَي مل هنم تبره يذلا عضوملا نإف ؛دعب امأ :حيرش

 ؛بره هتوفي الو ؛بلط هزجعي ال نم نيعبل هيلإ ترص يذلا عضوملا نإو ؛ هّمايأ
 .بيرقل ةردق يذ نم فجنلاو .كلم طاسب ىلع كايإو انإو

 )١( ةيآلا بازحألا ةروس 11.



 : فراجلا نوعاطلا يف نيسحلا

 مكب عنص ام نسحأ ام :لاقف .نيسحلاب سانلا فاطأ فراجلا نوعاطلا عقو ال

 .ك هو قفنأو بنذُم علقأ ؛ مكبر

 :نوعاطلا نم بره يبارعأل

 : هيثري هوخأ لاقف . تاهف هقيرط يف ىعفأ هتغدلف نوعاطلا نم ًابراه ينارعأ جرخو

 كتف كاله نسم ةوجت يغغبي فاط

 كلت ءيش يأ ًةَلض يرغِش تنل
 . كلمح لابج نم لئاس فاحُجأ

 كنَس ثيحا 37 الدََْصر ايانلتآاو

 كلجبأ ىقلت نيح ْلتاق يش لنك

 :تايزلا ن نباو بهو نبا

 ءاقل نع بهو نب نسحلا عطقف ,تاقوألا نم تقو يف لصتا رطملا ءام نأ ىكح

 : نسحلا هيلإ بتكف «.تايزلا كلملا دبع نب دمحع

 ءاونألا هذه نم ىلاوت ام ءاقللا يخارت يف َرْذُعلا حضوُي
 ءارزولا ديسل موي لك يم هيدهأ هللا ٌمالسف
 ءامس نع ينقوُعت ءامس نم وكشأو مذ اذام يردأ تسل

  ءاقّبلاب هذهلو عدو ل ككتلاب كيتاف وعدأ يفأ َريغ

  :دواد يبأ نباو تايزلا نبا

 ًايب نوعست اهيف ةديصقب هاجه كلملا دبع نب دمه نأ داوح يلأ نب دجأي لصتا

 ٠ :لاقف



 (”تيزلا رّضَو مهنع ليزُت ٍةرْطَم ىلإ سانلا جوحأ ام
 :لاقف ًادمح هلوق غلبف

 "لتوسلل كلفن ين تفرع دق آبأر ةوفألا ايأي
 (©تيزلاب راقلا انلسغ ىتح 4 ةن لف ََك ألا مر َق

 ؟ كلملا دبع نب دم ةرضحب ةفيلخلا كجئاوح لأست ال م :دواد يبأ نبال ليقو

 :نيسح نبا ديز لتقم

 ايركز نب دمحم انربخأ :لاق ينسحلا دمج نأ .رفعج مساقلا وبأ ثدح دقو

 ينثدح :لاق ناملس نأ ىبحي انثدح :لاق , يتخبونلا عيجن نب دمج انثدح :لاق ؛ّيآلَعلا

 .سانلا ثدحي لجرب انأ اذإف ,ةفوكلا تلخد :لاق «ةباحصلا قحل نمم ناكو .يبأ

 نيسح نب ديز تعمس :لوقي هتعمسف ؛حامرطلا نب ركب :اولاق ؟اذه نم :تلقف
 ةنيدملا ىلإ هيعنب ىَتَأ ؛مالسلا هيلع بلاط يأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لتُق امل :لوقي
 اهيف ضبق يتلا ةعاسلاب ةّبشأ اهيف ىتأ يتلا ةعاسلا كلت تناكف ءورمع نب ٌموثلك

 ءاكبلا ةربغ تأده اذإ ىتح ,ةخراصو خراصو .ةيكابو كاب نم « مَنِ هللا لوسر

 يبنلا جوز ةشئاع ىلإ بهذن ىتح اًلاعت : هَ هللا لوسر باحصأ لاق ,« سانلا نع

 لزنم اوتأ ىتح ًاعيمج سانلا ماقف « هتيم هللا لوسر مع نبا ىلع اهنزح رظننف . هلل
 يف يه اذإو .اهيلإ قبس دق ربخلا اودجوف .اهيلع اونذأتساف ءاهنع هللا يضر ةشئاع
 تعمس تقو ذنم بيحنلاو ءاكبلا نع رتفت ام ,ناجشألا ةربعو نازحألا ةرمغ

 ىلإ تدغ اهنإ لْيق دغ نم ناك املف ؛اوفرصنا اهنم كلذ ىلإ سانلا رظن املف .هربخب

 . اهيلع ماسي اهلبقتسا الإ نيرجاهملا نم دحأ دجسملا يف قبي ملف . هِي هللا لوسر ربق

 1 1 .هريغ وأ مسدلا نم خسولا :رضولا )١(

 .تفزلا :راقلاو .راقلاب متيلط :متريق (8) ١ .يعديو هيف سيل امب قلختي يذلا :نوفأملا (؟)
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 قئتخت «ةربعلا ةرمغو «ةعمدلا ةرزغ نم ؛مالكلا قيطت الو درت الو ماست ال يهو

 تذخأف .ةرجحلا ىلإ تتأ ىتح ءاهفلخ نم سانلاو ءاهباوثأ يف رثعتت) ءاهتربعب

 , مساقلا ابأ اي كيلع مالسلا ,ىدحلا يبن اي كيلع مالسلا : تلاق مث «بابلا "يَتداضعب

 ىظحأ كيلإ ةيعان انأ ؛هللا لوسر اي .كيبحاص ىلعو هللا لوسر اي كيلع مالسلا
 كّيفصو «ىبتجملا كّييبح هللاو لتُق ,كيلع 7كئاّدوأ مركأ كل ةركاذو . كبابحأ

 ةبدانل ينإو .ىفوو نمآ نم هللاو لتق .ءاسنلا ٌريخ هّتجوز نم هللاو لتق «ىضترملا

 «كيلع مهمركأ لتق هنإ تلقل ىرثلا كنع فشك ولف .ىّرَح ٌةيكاب هيلعو ,ىَلْكَت
 هللاو «مويلا ذنم هل تضرعت ام ينم كل ءادنلا بيجي نأ ترمأ ولو ؛كيدل مهاظحأو

 .دادسلا ىلع رومألا يرجي

 محرو . كرجأ مّظُع :لاقف « عيبرلا دلو بتاكلا فسوي نب دمحأ ىزع : درمملا لاق

 الو .مكثعش مايو .مكلمش عمجي لاح مكتبيصم ءارو نم مكل لعجو ؛ م ديقف هللا

 .مألم قرفي

 . عبشي ال ٌرهد مهلكأ :تلاق ؟كونب لعف ام :ةّلع نونب اهل تام ةيبارعأل ليقو

 ءازعلا ناكو .كب ال رجألا كل ناك .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ديشرلا لجر ىزعو

 . كنع ال كل

 :سابع نبال

 ,رفسلا يف وهو هئبا هيلإ َيعُن اههنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نأ يور امو
 .هللا هقاس ٌرِجَأو .هللا اهافك ٌةَنْومو ءهللا اهرتس ٌةروع :لاق مث عجرتساف

 :هتنبا يف مَع ىنلل

 :لاق .ةيقر هتنباب ِهَنِظَم هللا لوسر يرْع امل اهنع هللا ىضر ديز نب ةماسأ لاقو

 . هيبناج ىلع طئاخلا يف ناتتيشم تاتيوصنم ناتبشخ : بايلا داصع 10(

 .ادو دشألا وهو .دوا عمج :كئادوا (؟)



 .« تانبلا نفد تامركملا نم :٠ ةياور يفو .« تامّرْكملا نم تانبلا نفد .هللدمحلاو

 :هتنبا يف هازع ىبارعأو ةدنك كلم

 نم ؟9ةردب هيدي نيب عضوف .ةدنك كولم ضعبل ةنبا تتام :لازغلا لاقو

 رجأ هللا مظعأ :لاقف يبارعأ هيلع لخدف !هل يهف ةيزعتلا يف غلبأ نم :لاقو , بهذلا

 تغلبأ :كلملا هل لاقف !ربقلا ٌرهصلا معنو !ةروعلا ترتسو !ةنؤملا تيفُك !كلملا
 . ةردبلا هاطعأو . تزجوأو

 ههرك نمو توملا بحأ نم

 يف دادزيف ًانِسْحُم نوكي نأ ىسعف ؛توملا ىدحأ ىنمتيال :٠ ثيداحألا ضعب يف
 ا( هتءاسإ نع عنيف ًائيسم نوكي وأ . هناسحإ

 تٍببَحَأ يئاقل يدبع ّبَحَأ اذإ :ىلاعتو كرابت هللالوقي :٠ ثيدحلا يف ءاج دقو

 .« هءاقل تَهرَك ىئاق ةرك اذإو  هءاقل

 هبحأ هللا بحأ نم هانعم نكلو ,هتهاركو توملا بح ثيدحلا اذه ىنعم سيلو

 .هللا ههرك هللا هرك نمو هللا

 اوهركو .هتببحأو ضرملا اوهرك :نهتيبحأو ًاثالث سانلا هرك :ةريره وبأ لاقو
 ! هتبمحأو توملا اوهركو . هتببحأو رققفلا

 نم وه اذإو « توملا يف وهو روصنم نب رشب ىلع انلخ د : لاق دامح نب ىلعألا دبع

 نيب نم جّرخأ !هللا ناحبس :لاق ؟رورسلا اذه ام :هل انلقف ؛مظع رمأ يف رورسلا

 .ٌرسأ الو نيمحارلا محرأ ىلع مدقأو نيغابلاو نيباتغملاو نيدساحلاو نيملاظلا

 .اياطعلا يف مدقيو ءهب لماعتي لاملا نم رادقم هيف سيك :ةردب )١(
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 :خيشو كلملا دبع نب ديلولا

 هانح دق ًاخيش الإ ,هيف ناك نم لك جرخف . دجسملا كلملا دبع نب ديلولا لخدو
 ىتح ىضم مث .خيشلا اوعد نأ [ ديلولا ] مهيلإ راشأف .هوجرخُي نأ اودارأف ؛ربكلا .

 بابشلا بهذ ؛نينمؤملا ريمأ اي ال :لاق ؟توملا بحت ,خيش اي :هل لاقف ؛ هيلع فقو

 نأ بحأ انأف ؛ هتركذ تدعق اذإو ,هللا تدمح تمق اذإف ؛هّريخو ٌربكلا ىتأو ءهرشو

 .ناتلخلا ناتاه يل مودت

 :رمع نب هللا دبعو هلل ىبنلا

 يلام هللا لوسر اي :لاقف . ِهَتِكَم هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :رمع نب هللا دبع لاق

 ال :لاق. « كيدي نيب همّدقف :٠ لاق .معن :لاق ؟ « لام كل له »:لاق ؟ثوملا بحأ ال

 نإو .هقحلي نأ بحأ همّدق نإ ؛ هلام عم ءرملا :٠ مالسلا هيلع يبنلا لاقف ! كلذ قيطأ

 ( !هعم فلختي نأ بحخأ هرخأ

 :توملا ةيهارك يف رعاشلا لاقو
 ْبَطَعلا اهب ٌنورقم ةعاجشلا نإ اهل تلقف ٌدنه ىنعّجشت تماق

 برأ هل نم يدنع توملا يهتشي ام هتيؤر َراصبألا ّمَنَم يذلاو ال

 . هيرك توملا : ءابكحلا تلاقو

 ام شيعلا نم بيطأو ؛توملا هل تببحأ كب لزن اذإ ام توملا نم ّدشأ :اولاقو

 .شيعلا هل تضغبأ هتقراف اذإ

 (7دجهتلا

 : هلع يبنلل

 .هامدق تمرو ىتح مَنِ ّىنلا ماق :لاق ةبعش نب ةريغم ا

 نمرلاب اولخ مهنإ :لاق ؟ ًاهوجو سانلا نسحأ نيدجهتملا لاب ام : نسحلل ليقو

 .رهسلا : دوجطلا )١(



 .هرون نم مهرون رفسأف

 ) موقلا دمحي حابصلا دنع :لاق رجفلا ىلإ رظن اذإ ىتح ليللا يلصي مهضعب ناكو
 . ىرّسلا

 ظ

 ظ . مايصلل مهّراهن رصقيو ءمايقلل مهّليل لوطي ؛نينمؤملا عيبر ءاتشلا :اولاقو
 . ماين ُسانلاو ليللاب اوَّلصو .مالسلا اوشفأو .ماعطلا اومعطأ :  هِيَ لاقو
 ."7©نورفغتسي مه راحسألابوإ» :ىلاعتو كرابت هللا لاقو

 ظ ىلاعتو كرابت هللا نإ :٠ هََم ىبنلا نع ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلا قفاوي اذهو

 ؤ نم له ؛هيطعأف لئاس نم له :لوقيف ليللا نم ريخألا ثلثلا يف ايندلا ءامس ىلإ لزنَي
 .« هثيغأف ثيغتسم نم له .هل رفغأف رفغتسُم نم له هل بيجتسأف عاد

 : يعخنلاو ةريغملا

 ءوضلا ىري لجرلا يف لوقت ام :يعَحَنلا مهاربإل تلق :لاق ةريغملا نع ةناوغ وبأ

 .ردب لهأ هيرأل ًاريخ ناك ول ,ناطيشلا نم وه :لاق ؟ليللاب .

 لجو زع هللا ةيشخ نم ءاكبلا

 نع تضغ نيعو .هللا ةيشخ نم يكبت نيع لك رانلا ىلع هللا مرح :٠ هيَ يبنلا لاق
 .« هللا مراح

 .هينيع "''رافشأ تطقس ىتح ىكب دق ىئاقرلا ديزي ناكو

 :لاقف ؟ ءاكبلا لوط نم ىَّمَعلا نم كينيع ىلع فاخت امأ :هللا دبع نب بلاغل ليقو

 . ديرأ اهةافش

 نإ يندعوأ هللا نإ ,ىخأ يأ : لاق ؟ فجت ال كنيع لاب ام : ديزم نب ديزيل ليقو

 فجت ال نأ ًاَيرَح تنكل ماّمحلا يف ىنسبحي نأ يندعوأ ولو :رانلا يف ىنسبحي نأ هيصع

 .بدحلا هيلع تبني يذلا فرحلا :نيعلا رافشأ (؟) ١4. ةيآلا تايراذلا ةروس )١(
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 اذإ كلام :هيبأل َرذ نب رمع. لاق

 ةحئانلا تسيل «ينب اي :لاق ؟ مهكبُي

 يل به :هئايبنأ نم يبنل هللا لاقو

 : ءاكبلا يف انلوق نمو

 دودخلا يف تدّدخ دق ٌممادم

 مههّير مهّدعوأ رشعمو

 مهييراح يف فوكُع مُهَف
 مهعمد نم ّبشُعُي نأ داك دق

 مل كريغ ملكت اذإف «سانلا تيكبأ تملكت

 .ةرجأتسملا ةحئانلا لثم لكذلا

 مث ؛ عومدلا كينيع نمو .عوشخلا كبلق نم

 دوجمللاب ةلوحكم نيعأو

 ديعولا كاذ ةيشخ اورَدابف
 ديجملا باقع فوخ نم نوكيي

 :ىنعملا اذه يف مصألا نب سيق لاقو

 اوقهش اوركذ وأ اوركذ اذإ اونك مهتدهش موق ىلع هلإلا يَّلص

 اوقعص ًافوخُم مهضعب الت نإو اًوكب محيا ران اوركذ اذإ اوناك

 "0قّقّشلاو فوخلا الإ ةوالتلا دنع مهذخأي ناطيشلا نم زمه ريغ نم

 "قمر مهجادؤأ يف حوُرلا ّيقب مهبايث اوجس دق نزلا نم ىعْرَص
 اوقهز دق قافشإلاو فوخلا ةدش نم مهّدهاش تنك ول مهلاخت ىتح

0 

0 

 .«نمؤملا ءاهب بهذتو ّبلقلا تيمت كحضلا ةرثك » : عوفرملا ثيدحلا يف

 .«ًاليلق مكحضلو ًاريثك ميكبل ماعأ ام متملع ول »:هيفو

 يف كحضلاو . مايصلا يف 7ثفرلاو :ةالصلا يف ثبعلا مكل هركي هللا نإ :٠ هيفو

 .(«زئانجلا

 .قنعلا يف قرع وهو جادولا هدرفم :جادوأ (؟) .نونجلا :ناطيشلا زمه )١(

 ' .ةيانك ريغ نم اهب عاتمتسالا ليبس يف ةأرملا نم لجرلا ديري ال ةعماج ةملك :ثفرلا (©)

 ل



 ناضمر لغج هللا نإ موق اي : :لاقف 2« ناضمر رهش يف نوكحضي موقب نسحلارمو

 ا ؛ اوباخف ماوقأ فلختو .اوزافف  ماوقأ قبسف «؛هتمحر ىلإ هيف نوقباستي هقلخل ًاراضم

 0 هئاسحإ ًانسحم لغشل تاطغلا فشُك ول هللاو امأ !نوفلختملا

 :كحاضو هللا دبع

 لعلو كحضتأ :هل لاقف « «ًاقرغتسم كحضي لجر ىلإ ةبلعت نب هللا دبع رظنو

 ؟ © راّصقلا دنع نم تذخأ دق كنافكأ

 : :رعاشلا لاقو

 ' يردي ال وهو ُهنافكأ تجِسن دقو ًانمآ حبصُيو يسمي ىّتف نم كو

 .:كولملا نايتإو ناطلسلا ةمدخ نع يهنلا

 .٠ ىلع طخاس وهو جرخ كولملا ىلع لخد نم :هنع هللا ىضر باطنخلا نب رمع لاق

 0 . هللا

 0 :نايفسو رفعج وبأ

 .' :لاق !هللا دبع ابأ كتجاح ىنلس :لاق هيلع لخد املف ,نايفس ىلإ رفعج وبأ لسرأ

 + ىتح لإ لسرت ال نأ كيلإ يتجاح نإف :لاق .معن :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي اهيضقتو

 ' ىلإ ّبَحلا انيقلأ :رفعج وبأ لاقف ؛جرخ مث !كلأسأ ىتح ًائيش ينيطعت الو  كّينآ
 ش ' .ًارارف انايعأ هنإف ءيروثلا نايفس نم ناك ام الإ ءاوطقلف ءاملعلا

 .بايثلل ضيبملا :راصقلا )1١(



 ؛ الك :لاق .هباحصأو ريمألا : اولاق ؟ ًاشيع سانلا طبغأ نَم : هباحصأل دايز لاقو

 هل لجر ًاشيع بع سانلا طبغأ نكلو . ةعزفل .يربلا ماجل عرقلو .ةبيهل ربنملا داوعأل نإ

 ؛ هفرعن الو انفرعي ال ؛ شيع نم فافك يف ءاهيلإ يوأي ةحلاص ةجوزو « اهنكسي راد

 .هايندو هترخآ هيلع اندسفأ هانفرعو انقرع نإف

 1 :رعاشلا لاقو

 لِظ مهفانكأ يف كل نكي الف  اوُنَح (ًئيح الب كوللما نإ

 اوُلَم مهتيضرأ نإو كيلع اوراج اوبضغ مُه نإ موقب ديرت اذام

 د مهيباوبأ ىلع فوقولا نإ ًادبأ مهنايتإ نع هللاب نغتساف

 :رخآ لاقو

 0 لجو ىلع يسمت لجو ىلع حبْصَت لمع يف ناطلّسلا يوذ َنَحْصَت ال

 لمعلا كلذ يف هّعمجأ ٌرّشلاف ًالمع مهل لّمعَت الو بارتلا لك

 جيبم ىتم يردي ال : ذسألا بكار لثم ناطلسلا بحاص :ةنئمدو ةليلك باتك يفو

 . هلتقيف هب

 :نيجسو رائيد نب كلام

 دقيدنج لجر ىلإ رظنف .هروزي نجسلا يف لجر ىلع رانيد نب كلام لخدو

 اعدف ؛ناولألا ةريثك ةرفسب يتأ دقو .هيقاس نيب تنرق دق 20لوبُك هيلجر يف أكتا

 يف حرطُي نأ اذه كماعط نم تلكأ نإ ىبثخأ :هل لاقف ؛ هماعط ىلإ رانيد نب كلام

 .هذه كلوبك لثم ٍلجر

 توند نإو ءاهيلإ تجتحا اهنع تدعابت نإ : :رانلا لثم ناطلسلا : دنهلا باتك يفو

 . كتقرحأ اهنم

 .عزفلاو فوخملا :لجولا )١(
 . دويقلا :لوبكلا 0
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 :ءاضقلا يف ةبالق وبأو بويأ

 ,ماشلا ىلإ اهنم برهف .ةرصبلا ءاضقل ةبالق وبأ بلُط :لاق ينايتخسلا بويأ
 .نارجأ كل ناك تلدعو ءاضقلا تيلو ول : هل تلقف بويأ لاق . عجر مث ًائيح ماقأف

 !حبسي نأ ىبمع مكف رحبلا يف حباسلا عقو اذإ ,.بويأ اي :لاق

 :ةيقب ظعي ميهاربإ

 كلبي سأرلا نإف .ًاسأر نكت الو ابنَ نك .ةيقب اي :ميهاربإ يل لاق :ةيقب لاقو
 .وجني بنذلاو

 :هتححصو ناطلسلا ةمدخ .يف انلوق نمو

 دجرَبَر صفب ًاموي ا"'هةتخت الو ًالقاع تنك نإ زخلا ّسابل بّنجت

 ("دّضحملا ءاللا لايذأ بَحستو ًارّطعت يلوغلاب لّثغتت الو

 ًايهاز لعّتلا تّيص رتخبتت الو
 ًاثعاش رّبغأ سانلا يف ًالمه نكو

 ىوتسا ام لك هتحت شبك ٌدلج ىرت
 ءىرمأ ىلإ كنم نانّيعلا حّمطت الو

 اهشّيع جرب اينّدلا هل تءارت

 هنيد لّرهأو هّْيَحْمَك نَمْسأف
 ًادّرجُم طوس تحت هارت ًامويف

 ةرات ٌدَسحُيو تارات محريف

 دّيمملا شارفلا يف رّدصتت الو

 ا""دجربو رازإ يف ودغتو حورت

 ِدَّرمُم حرص قوف ٌريرَس هيلع
 ديلابو ناسللاب تاوطّس هل

 دّوقم ريغ ٌعامطألا هل تداقو

 "ادفلا ةبقاع مويلا يف بقري مو
 (*”دضنم جرس قوف هارت امويو

 دّسحم رش اذو موحرم رش اذف

 كولملا يف لوقلا

 ؛ عبشلا عيرص .عوجلا ريسأ تنأ ءمدآ نب اي :لاق نسحلا نأ ينغلب :لاق يعمصألا

 . متاخلا سبلت : متتخت )0010(

 .ظيلغ ءاسك :دجربلا (؟)

 . دضعلا عضوم يف ماع هل يذلا : دضعملا عرف

 .عولضلاو ةرصاخلا نيب ام :حشكلا 0(

 .قسنم :دضنم (0)



 اوقيضو .مهرود اوعسوو .قاقرلا مئامعلاو .قاتعلا '”فراطملا هذه اوسبل ًاموق نإ

 ريغ نم لكأيو .هلامش ىلع مهدحأ ءىكتي ( مهنيد اولزهأو .مهباود اونمسأو , مهروبق

 الإ مضهت لهو !كّليو !كّموضاه يتاه ,ةيراج اي :لاق ةّظكلا هتكردأ اذإف هلام

 ؟ كئيد

 : كلام

 ةرسح اي :لاقف هسأر عفر مث ًايلم قرطأف ًاموي كلام سلج :لاق ىبحي نب ىبحي

 ءاوفّلخ ام ىلع انزح اوتومي نأ لبق اوتامو ,مهايند ميعن يف اوكرت مه ال !كولملا ىلع

 ! اولبقتسا امم اعزجو

 تفاطأو «لاغبلا مه 'َتَجِلْمُم نإو مهن امأ : كولملا هدنع ركذو . نسحلا لاقو

 لذي نأ الإ هللا ىبأ ؛مهبولق يف ةيصعملا لذ نإ .لاومألا مهل تبقاعتو «لاجرلا مهب

 !هاصع نم

 :نسحلا نب هللا دبعل

 :ربنملا ىلع دشنأف ةرصبلا ربنم ىلع نسحلا نب هللا دبع بطخ :لاق ىعمصألا

 اهيقاس توملا سأكب اهاقس ىتح َْتَلَفَغ اهّظح نع يتلا ُكولملا نيأ

 .ايندلا يف نمؤملا ءالب
 ؛اذك ةرمو اذك ةرم حيرلا اهب ليمت : عرزلا نم ةماخلاك نمؤملا :٠ ِهَتْيَع يبنلا لاق

 .«ةرم اهفاعجنا نوكي ضرألا ىلع ةثدجملا ةزرألاك رفاكلاو

 .امثإ دادزيل رفاكلا نع اهيفاجتو ,نمؤملا ىلع ايازرلا دّدرَت : ثيدحلا اذه ىنعمو

 ممعن نع نيصلخملا يدابع دوذأل ينإ : بتكلا ضعب يف تأرق : هبنم نب بهو لاقو

 .مالعأ وذ عبرم زخ نم بوث وأ ءادر وهو .«فرطملا عمج :فراطملا )١(
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 . ةكلملا دراوم نع هلبإ قيفشلا ىعارلا دوذي اك «ءايندلا

 :هقلخ نم بحي نمع ايندلا هللا يوزي فيك نورت الأ : ضايع نب ليضفلا لاق
 ةقيفشلا مألا عنصت ا[ ؛ةجاحلاب ةرمو .يرعلاب ةرمو .عوجلاب ةرم هيلع اهررمي
 .هل ريخ وه ام كلذب ديري امنإو ؛ 2صضضخلاب ةرمو .«ةرم ربصلاب همطفت : اهدلوب

 ام :لاق هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع ليربج ينربخأ »: لاق هلي ىبنلا نأ : ثيدحلا يفو

 موي تييحتسا الإ ليمج ربصب اهاقلتف هدلو وأ هلام وأ هسفن يف ةيلبب يدبع تيلتبا

 .« ًاناويد هل رشنأ وأ ًانازيم هل عفرأ نأ ةمايقلا

 لزن اذإ ءالبلا ناتك

 .( ديهش

 نم وكشت ءاذه اي :لاقف ءهب لزن ًءالب وكشي ًالجر ضايع نب ليضفلا عمسو
 .كمهجري ال نم ىلإ كحهحري

 1 .هّير اكش امنأكف هب تلزن ًةبيصم اكش نم :لاقو
 :ةمصلا نب هللا دبع هاخأ ىثري ةمصلا نب ديرد لاقو

 دغ يف ثيداحألا باقعأ مويلا نم ًاركاذ بئاصملل يّكْشتلا ليلق

 :ًارش طبأت لاقو

 (7كلاسملاو ىوهلا ىتش * ىوتلا ريثك هّئيصُي ملّمللا ني <شَتلا ليلق

 :حيرشل

 ىلإ ينَّمغ ام ضعب يكتشأ انأو حيرش ينعمس :لاق يل قيدص ينربخأ :لاق ينابيشلا

 ولخي ال هنإف ؛هللا ريغ ىلإ ىوكشلاو كايإ .ىخأ نب اي :لاقو يديب ذخأف .قيدص

 .رئازلا :مملا (؟) .رم تابن ةراصع : ضضحلا )١(
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 امأو ,كعفني الو هنزحتف قيدصلا امأف ؛ ًاودع وأ ًاقيدص نوكي نأ هيلإ وكشت نم

 ترصبأ ام هللاوف  هينيع ىدحإ ىلإ راشأو هذه ىنيع ىلإ رظنا . كب تمشيف ودعلا

 .ةياغلا هذه ىلإ ًادحأ اهب تربخأ امو «ةنس ةرشع سم ذنم ًاقيرط الو ًاصخش اهب

 كاكشم هلغجاف !هللا ىلإ نرُخو يثَب وكشأ امنإ :حلاصلا دبعلا لوق تعمس امأ

 .وعدم برقأو ؛لوئسم مركأ هنإف ؛كبونت ةبئان لك دنع كنزحمو

 :يلع هيخأو بلاط يبأ نب ليقع نيب

 .هلاح نع هلأسي « |هيلع هللا ناوضر بلاط ينأ نب لع هيخأ ىلإ ليقع بتك

 ظ ظ ١ :هيلإ بتكف
 بيلص نامزلا بير ىلع ٌديلج يننإف تنأ فيك يتلأست نأف
 ""ببيبح ءاسّي وأ شاو َحرفيف ٌةبآك يل ىرُت نأ لع زيزع

 . عشقت ليلق نع فيص ةباحس :لاق ةلزان هب تلزن اذإ ةمربش نبا ناكو

 .ةقافلا ناتكو . ةقدصلا ناتكو « ةبيصملا ناتك : ةنجلا زونك نم عبرأ :لاقي ناكو

 ش . عجولا ناتكو

 ةعانقلا

 ؛هموي توق هدنع .هندب يف ىفاعم هبرس يف ًانمآ ىسمأو حبصأ نم :٠ هَنَِع يبنلا لاق
 .« اهريفاذحب ايندلا هل تزيح نمك ناك

 .بهذملاو كلسملا ينعي :برسلا عساو نالف :لاقي ؛كلسملا :برسلا

 هب ىنغتسُي و  مركلا ةهّبنم هنإف ءلاملا ظفحب مكيلع .ينَب اي : مصاع نب سيق لاقو

 .لجرلا بسك رخآ اهنإف ةلأسملاو مايإو ؛ميثللا نع

 اهنإف «ةعانقلاب هبلطاف ىنغلا تبلط اذإ :ينُب اي :هنبال صاقو يلأ نب دعس لاقو

 نم سأيت مل كنإف «سأيلاب كيلعو ؛رضاح ٌرقف هنإف عمطلاو كايإو ؛دفني ال لام
 . ماهلا : يشاولا )000(

100 



 .هنع هللا كانغأ الإ طق ءىش

 .سانلا ىلإ رقتفا نم ٌريقفلاو .هللاب ىنغتسا نم يِنْعلا : اولاقو

 .سفنلا ىنغ الإ ىنغ ال :اولاقو

 ُسأيِلاو «سانلا نع يدي يف امب ىنغلا : نالام :لاق ؟ كلام ام : مزاح يبأل ليقو

 .نطابلا يف دصقلاو .رهاظلا يف لمجتلا :لاقف ؟ كلام ام :رخآل ليقو

 :رخآ لاقو

 دلع ءاجرلاو رح ُسأيلا ٌدّبهنم سيلاّمم دي ال
 نجلا الإ ّدكلا ىِنَفُي سيلو

 .بعتلا صرحلا ةرمثو .ةحارلا ةعانقلا ةرمث :اولاقو

 : يرتحبلا لاقو
 ٌديعس اي ىلع ملا تخرط | مْوي توق يدنع ناك ام اذإ

 ديدج ٌقزر هل ًادغ نأل يلابب دغ ٌمومُه رطخت ملو

 ظ : ةئيّذأ نب ةورع لاقو

 | ينيتأي تأي مل نإو يقزر َنأب ةقدصأ ٍلوقلا ٌرْيخو تّملع دقل

 ("ينيْنَحُي ال يناتأ تذّمق ولو ةللَطت ينينَعُيف هل ىقمأ

 هل لاقف «ةنيدملا لهأ نم لاجر يف ناورم نب كلملا دبع ىلع ةنيذأ نب ةورع دفو

 :ةورع اي لئاقلا تسلأ :كلملا دبع

 ةيلطت ىنيئعيف هل ىعسأ

 .ةنيدملا ىلإ كلذ هروف نم صخشو ةورع هنع جرخف .هل تيعس دق الإ كارأ ايف

 هاتأ الف رانيد فلأب هيلإ ثعبف .ةنيدملا ىلإ ةّجوت :هل ليقف .كلملا دبع هدقتفاف

 لع قشي ام ينفلكي :ينينعي )١(



 َُبَلُطت ينانعف هل تيعس دق ؛تلق ام ىلع رمألا :نينمؤملا ريمأل لق :لاق لوسرلا

 . ىنينعُي ديل يناتأف هنع تدعقو

 يفوتست ىتح تومت نل ًاسفن نأ يعور يف ثفن سّدقلا َحورنإ :٠ هِيَ يبنلا لاق

 .( بلطلا يف اولمججأو هللا اوقتاف . اهقزر

 نم ةّبح لاقثم كت نإ اهنإ يب ايإ» :مكحلا ناقل نع ىّكح ايف ىلاعت لاقو

 فيطل هللا نإ عدلا اهب تأي ضرألا يف وأ تاومّسلا يف وأ 5 ةرخص يف نكتف لّدَرَخ

 , #20 ٌريبخ

 ىلع بولغم الو . كلمأ غلابب الو , كّلجأ قباسب تسل .مدآ نبا : نسحلا لاقو

 .؟ كسفن لتقت مالعف ؛كل سيل ام قوزرمب الو «قزر

 :تلقف يرعش يف هتمظنف ىنعملا اذه تذخأ دق :هّير دبع نبا لاق

 رقز لا ىلع ب بولغمب الو

 لمعلاو اقهشلاب ير بغ َقزر ى طه عع الو

 يل ش يف ىنلخدأ يذلا ام يرعش تبلف

 يل ردلآ يذلا

 :رخآ لاقو

 يضق يذلا نوّكيس

 : قارولا دوم لاقو

 ىضر مأ ءرلا بصضغ

 مُهضعب ساّنلا لفكي نأ ّبَجع امأ

 هسفنب ّىلكا هللا لفك دقو

 هدعوب ٍفوُم هللا نأب ّملع
 هيلعب َريصي نأ آلإ لهجلا ىَبأ

 )١( ةيآلا نابقل ةروس 1١5:

 ا7/ ١6

 ُبِلاطملا ليفكلاب ىضْرَيف ضعبب
 ُبئاجع هيف ٌناسنإلاو ضْري ملف
 ُبئاد بلقلا ىلع كلش هبلق يفو
 ٌبراجّتلاو ُهمْلع هنع ِنْمُي ماف



 : ًاضيأ هلو

 هريغ دنع نم هللا قزر ُبّلطتأ

 ًاكرشُم ناك نإو فاّرصب ىضرتو

 : ًاضيأ لاقو

 ًاعناق تنك اذإ اهينغُي سفنلا ىتغ

 ًاعماج رْيَخْلل مهلا َداقتعا ْنإو

 : ًاضيأ هلو

 ىنغلا اهيفو سفنلا يف ٌرقفلا

 :دامح نب ركب لاقو

 هيلعب رومألا ساس نَم كرابت
 هدابع نيب قازرألا مسق نمو

 ةديزي اهيف صرحلا نأ نظ نمف

 : مزاح يبأ نبا لاقو

 ةعاس لك يف توملل رظتنُمو

 ُهمْلع لهجلاكو ءراكنإك ُنايع

 : ًاضيأ ٍلاقو

 مح يذو ىَرُ يذ لك نع نتسآو

 .ًاليفك :ًايمض )١(
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 بقاوعلا فّوخ نم حبصتو

 !ًانماض كبر ىضرت الو ,29ًانيمض

 ٍصرجلا نم ٌريثكلا كيِنْغُمم سيلو

 صّقتلا ىلإ وعدي ءرملا مه ةّلقو

 رسعملا رسوملا كاذف عنقي

 ٌرثكملا وهف .القُم ناك

 رَبكألا ىنغلا ٍسفنلا ىنغ يفو

 ضررألاو تاومّسلا لهأ هل َلذو

 ٍضعب ىلع اهيف سانلا ضعب لضفو

 ! ضرشلاو لولا يف هادي هل ووقف

 نسصحُيو ًابئاد ينلبيو ديشي

 نقوي سيل نم لاعفأ ٌةلاعفأو

 نَقِيتُي ام لك يف هب كش

 ٍسايلا يف ٌرعلا ْنإف ٍسأيب عتقأو
 ٍسانلا نع ىنغتسا نم ينغلا نإ



 :ًاضيأ هلو

 .اهّريداقم هلإلا فكب ٌرومألا نإف نصرحت الف
 اهيومأم َكنع رصاق الو اهّيهْنَم كينآب سيلف

 :ًاضيأ هلو

 ؟دِبَع لامآلا»و ص ٌريجلل تنأ م ىلإ م

 دج كي مل اذإ يْعسٌتلاو ُصرحلا يدسجي سيل
 كريم رشأل نَم َُكللَرَدُق دقاّملام

 دعس رِيخلاب ىرجو سن ٌرشلاب ىرج دق
 كد عبو لست اب  ٌرَجَج ىلع سسانلا ىرجو
 دهع مايألاو رهدلل امو َرهَدلا اونمأ

 (0ودعأ ام ىقفأو علكجلا َمَطص ف مهلاغ

 ٌكدمو ٌرزج اب ل قجت الف - اييتألا اهنإ

 :عيرق نب طبضألا لاقو
 ةعّقن هِشْيعِب ًاموي َضْرَي ْنَم هب كاتأ ام رهدلا نم َضزا
 هَعمَج َنَم ٌرْيَغ لالا لكأيو هلكآ ٌرِيغ لاما ٌممحي دق

 : ديلولا نب ماسم لاقو
 ()دقتُم ٌقْفر هيف كناعأ اذإ هتّبوأ تْلَمْأ ام ٌرْمألا ءيطُبُي نل
 ِدَنِب هل ىّرهأ ام ٌدِسْفُمو . ىفصأ ام ٌُرّدكُم .ىطعأ ام ّذخآ ٌرهدلاو

 : يباتعلا موثلك لاقو

 (”دلاتو ِفْرِط لك اهنع ٌرهدلا ىَوَل  ةَيلهاب ىنغلا كرت ىلع ٌمولت
 .لهمتم :دئتم (؟) .ديبأ :مطصاو ؛مهكلهأ :مهاغ )١(

 .ثيدحلاو فراطلا :فرطلا (؟)
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 اسّكلا يف نْلفْرَي ناوسنلا اهوح تأر

 ىلَعلا بّنرلا ىلإ وّمسي يذلا نإف
 ٌةَبوُشَم ةايحلا تاذاذل تدجو

 :لاقو

 لاحرتولح يف انأ ىتم ىتح
 ًابرتغُم كفنأ ام رادلا حزانو

 اهبرغم مث ًاروط ضرألا قرشمب
 ةعد يف قزرلا يناتآ تعنق ولو

 دئالقلاب اهُدايجأ َةدَّلقُم 000

 دلاخ نب - ةايحلا يف - ىِْحَي لان امو
 "”دئادحلا تافمرُلاب اًهّضَعم
 دراوملا كلت لوه مشجتأ مو

 ("دياكملاو ىرفلا ناولأب ىّمرُيس

 دواسألا نوط يف تاعّدوتسُم

 لابقإو رابدإب لغش لوُطو
 يلاح ام نوردَي ام ةّبحألا نع

 يلاب ىلع صرح نم توملا رطخَي ال
 لاملا ٌةرثك ال ءىَتغلا عونقلا نإ

 قزرو ءهبلطت قزرف :ناقزر قزرلا ,هنع هللا يضر بلاط يأ نب ىلع لاقو

 . كاتأ هتأت مل نإف كبلطي

 (9ًالوسر هيلإ ثعبت ملو يتأي هنإف هيلع ٌدمكت ال قزرلاف

 هب يذلا فافكلا الإ شيعلا نم سمتلي نأ سمتلملل ىغبني ال : دنهلل باتك يفو
 .همغو هبعت يف ةدايز وه امثإ كلذ ىوس امو .هسفن نع ةجاحلا عفدي

 !ىفكي ال اهرثكأو ىفكي ايندلا لقأ :ءامكحلا تلاق اذه نمو

 :بيؤذ وبأ لاقو

 .هب هبرض اذإ :فيسلاب هضعأ )١(
 .ركملاو ثبخلا يهو .ةديكم اهدرفم : دياكم 20

 .هؤاضمإ عاطتسي ال نزحو مه :دمكلا :دمكت (؟)

 لحل



 عنقت ليلق ىلإ ٌدرث اذإو اهتبٌعر اذإ ةبغار ٌسفنلاو

 الب اهيف نوقزرت متنأو ايندلل نولمعت مكنإ ! مكنم ًابجع : مالسلا هيلع حيسملا لاقو
 .لمعلاب الإ اهيف نوقزرت ال متنأو ةرخآلل نولمعت الو .ءلمع

 .متيتأ ىنغلا نم :لاقف ؛رقفلاب مالسلا هيلع ىسيع دوهيلا تربع : نسحلا لاقو

 :لاقف قاّرولا دوم ىنعملا اذه ذخأ

 ربتعت ول ٌرثكأ ىتغلا بيع ٌرجدزَت الأ رقفلا بئاع اي

 :رظنلا كنم ّحص نإ ىنغلا ىلع هلضف نمو رقفلا فّرش نم

 رقتفت يك هللا ىصعت تسلو ىنغلا لانت يك ىصعت كّنأ ...

 : مهاربؤل

 .ضرألا فراطأ يف بلطلا نوهركي اوناك :لاق ميهاربإ نع ةريغُم نع نايفس

 ,مهاربإ تلأسف ءءام ىلإ اهب جرخأ ")هبراضم ّيانُبلا يناطعأ : شمعألا لاقو
 .مايأ ةرشع ةفوكلا نيبو ءام نيبو بلطلا ذه ايندلا نوبلطي اوناك ام :يل لاقف

 :بيبح نب سنويل

 .رقف هدعب الو ىنغ ناميإلا نود سيل :لاق بيبح نب سنوي نع يعمصألا

 ال لولمم بر :لاق !قلخلا بوثلا اذه ىلع كربصأ ام :ناوفص نب دلاخل ليق

 . هقارف عاطتسي

 ةتامز هفصنأ دحأ نم سيل هنإ :هرهد هيلإ وكشي مكح ىلإ ٍمكح بتكو
 مّدقُم امإ :نيلجر دحأ الإ سانلا ىرت ال كنإو , هقاقحتسا بسح لاحلا هب تفّرصتف

 نود تناك نإو .اهيلع تنأ يتلا لاح لاب ضراف ؛هُّدَج همّدق رخأتم وأ «هّظح هرَّخأ

 .ًارارطضا اهب تيضر الإو «ًارايتخا كقاقحتساو كلمأ

 .طاطسفلا وهو .برضملا عمج :براضملا )١(

1١1١ 



 هيلع ٌربَص ام قحأ :لاقف ؟بوثلا اذه ىلع كربصأ ام :سيق نب فنحألل ليقو
 .ليبس هتقرافم ىلإ .سيل ام

 :ةيبارعأو يعمصألا نيب

 هللا ةمأ اي :اهل تلقف :ىنمب لأست لاجج تاذ ةيبارعأ تيأر : ىعمصألا لاق

 ؟ مكشاعم نيأ نمف :تلق ؟ عنصأ امف هللا رّدق :تلاق ؟لاهجلا اذه كلو نيلأست

 ترظنف ؟ نيأ نمف جاحلا بهذ اذإف : تلق . مهبايث لسغنو مهيقسن ,جاحلا اذه : تلاق

 !انشع ام معن ثيح نم شيعن انك ول .نيبجلا "7 َتَلص اي :تلاقو لإ

 . ىلع ارَبص امههتيل :لاق !رمتلاو زبخلا ىلع كربصأ ام :ةنيدملا لهأ نم لجرل ليقو

 هللا ءاضقب اضرلا

 .هللا نع اضرلا دهزلا لصأ :ءابكحلا تلاق

 ًارمأ دبعلا راتخا اعرف ؛ هيلع اوريختت الو هللا اوريختسا : ضايع نب ليضفلا لاقو

 .هيف هّكاله

 ,.هؤافش وه مقس نم موحرمو ,هؤاقش وه ءاخر ىلع دوسحم بر : ءاركحلا تلاقو

 .هؤالب ىه ةمعنب طوبغمو

 :رعاشلا لاقو

 معنلاب موقلا ضعتب هللا ىلتبيو تمّظع نإو ىَولبلاب هللا معني دق

 .ةياغ دعبأ ىلإ رهدلا نم عجر «ةيافكلا قوف بلط نم :اولاقو

 .حضاولا :تلصلا )١(
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 هثراول لاما كرتو

 :كلال

 هسفن نأل ؛هريغل ريخ هيف نكي مل هسفنل ريخ هيف نكي مل نم :لاق كلام نع دايز

 ىقبأو اهطاح هسفن بحأ نمو ؛ عيضأ اهاوس امل وهف اهعّيض اذإف ؛ اهلك سفنألا ىلوأ

 ةفاخع انزلاو « عطقلا ةفاخع ةقرسلا اهبنجف ؛ ؛اهصقني وأ اهبيعي ام لك بنجتو اهيلع

 .صاصقلا فوخ لتقلاو .دحلا

 :ةلقره قيرطبو ديشرلا

 «مايأ ةثالث اهحابأو ةلّقره ديشرلا نوراه حتتفا امل :لاق بتاكلا يلع نب دواد

 هيف رادج ىلع ًالبقم ديشرلا هيلإ رظنف ؛ يمورلا « ليسف » هيلع جراخلا اهقيرطب ناكو

 ىلإ رظنلا تكرت مل :هل لاقو هب اعدف .هيف رظنلا ليطي وهو ةينانويلاب باتك.

 تارق «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ هيف رظنت رادجلا اذه ىلع تلبقأو ةمينغلاو باهتنالا

 ؟وه ام : ديشرلا هل لاق .اهيف امو )ةلقره نم ّلِإ بحأ وه ًاباتك رادجلا اذه يف

 لكو ءاهناكمإ دنع ةصرفلا "صفاغ ءمدآ نبا .نيبملا قحلا كلملا هللا مسب » لاق

 كلجأ نم نكي نإ ؛دعب تأي ملو موي َّمه كبلق ىلع لمحت الو .اهيلو ىلإ رومألا

 عماج برف « نيرورغملا ةوسأ لاملا بلط يف كيعس لعجت الو ؛هيف كقزرب هللا كتأي

 نم ديعسلاف .هريغ ىلع هنم ريفوت وه هسفن ىلع ء ءرملا ريتقت نأ ماعاو ,هتليلح لْعَبل

 هيلع اهداعأف .ليسف اي لع اهدعأ : ديشرلا هل لاق « اهعيضي ملو تاملكلا هذهب ظعتا

 . اهظفح ىتح
 نمو « يضقني امب اهتذل نم تيضر ءايندلا يف ريسأ تنأ مدآ نبا : نسحلا لاقو

 «لاومألا كلهألو « كسفنلَر اذوألا عمجت الف . دفني امب اهكلم نمو . يضمي امب اهميعن

 .كلهأل .كلاومأ تكرتو كربق ىلإ رازوألا تلمح تم اذإف

 .ةرغ ىلع ذخألاو ةأجافملا :ةصفاغملا (؟) .مورلا دالب ةنيدم :ةلقره )١(
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 ::لاقف ىنعملا ذه ةيهاتعلا وبأ ذخأ

 ؟لاما كل ىقبأ ام يرعش تيلف هثراول ًاثاريم كلام تّيقبأ
 ؟لاحلا كب تراد مهّدعب فيكف مه#وست لاح يف كدعب ُموقلا

 !لاقلاو ثاريملا يف ليقلا مكحّتسأو 2دحأ نسم كيكبَي اف ةاكبلا اولَم

 ريغ نم الام بسك لجر ةمايقلا موي ةرسح سانلا دشأ »:عوفرملا ثيدحلا ينو
 .«ةنجلا هب لخدف هللا ةعاطب هيف لمع نَم هثروو «رانلا هب لخدف هلح

 :ةثراح نبا ةافو يف رمع نبال

 ال اهنكل :لاق .فلأ ةئام كرتو ةثراح نب ديز ىفوت :رمع نب هللا دبعل ليقو

 . هكر تت

 :هضرم يف ممهألا نباو نسحلا

 يف هرصب ٌدَعصُي هآرف .هضرم يف هدوعي ممهألا نب هللا دبع ىلع نسحلا لخدو
 فلأ ةئام يف لوقت ام . ديعس ابأ :لاقف نسحلا ىلإ تفتلا مث ,هبوصيو هتيب يف قودنص
 نملو ! كّمأ كتلكث :هل لاقف ؟ ًأحَر اهنم لصأ ملو ةاكز اهنم ّدؤأ مل قودنصلا اذه يف
 ءتام مث .ةريشعلا ةرئاكمو .ناطلسلا ةوفجو .نامزلا ةعورل :لاق ؟ اهعمجت تنك

 :لاق مث ربقلا ىلع هديب برض هنفد نم غرف ايلف .هتزانج نسحلا دهشف
 ةرئاكمو .هناطلس ةوفجو .هنامز ةعور هرذحف هناطيش هاتأ ءاذه ىلإ اورظنا

 ًامومذم اهنم جرخَي هيلإ اورظنا .هيف هرمغو ءهايإ هللا هعدوتسا |رع .هتريشع
 , 9ًاروحدم

 لاملا اذه كاتأ .سمألاب كّيِحيَوص َعدُخ ارك نعدخُت ال «ثراولا اهبأ :لاق مث
 نم ؛ًاعونَم ًاعومج هل ناك نمم .ًاوفص ًاوفع كاتأ ,ًالابو كيلع َنتوكي الف ًالالح

 هيف حدكت مل ؛رافقلا زوافمو .راحبلا جل هيف عطق ؛هعنم قح نمو .هعمج لطاب

 .اموزهم :اروحدم )١(



 مظعأ نب نإو .ةمادنو ة ةرسح موي ةمامقلا موي نإ ؛ نيبج هيف كل قرعي مو 2« نيميب

 .لائت ال ةبوتو «لاقت ال ةرسح اهلايف ؛ كريغ نازيم يف كلام ىرت نأ ًادغ تارسحلا

 :ةافولا هترضح نيح كلملا دبع نب ماشه

 داج :لاقف هيلع نوكبي هلهأ ىلإ رظن ,ةافولا كلملا دبع نب ماشه ترضح ام

 ام ؛ لمح ام هيلع مكرتو .عمج ام مكل كرتو ,ءاكبلاب هل متدُجو ايندلاب ماشه مكل

 .هل هللا رفغي مل نإ ماشه بّلقنم مظعأ

 رشلا ةدايزو ريخلا ناصقن

 «ةنتفو «ًءالب الإ ايندلا نم اورت نل مكنإ :لاق لبج نب ذاعم نع ديمح نب مصاع
 ام هرقح الإ مكلوبم ْرمأ مكيتأي امو «ًاظلع الإ ةمئألا الو ,ةّدش الإ رمألا ديزي الو

 .هذعب

 :رعاشلا لاق

 ُدادزُم رشلاو صقتنُم ٌريخلاف  ُصقتنُمو ٌدادْرُم رشلاو ريخلا

 "اوداب دق لبق الإ لئاضف يوذ ُمُهَتْفَرَع موق نع لئاسأ امو

 سانلا نع ةلزعلا

 .« ءوسلا ءاسلُج نع ةدحولاب اوسنأتسآ :: ِهِكَم ينلا لاق

 .أدب اك ًابيرغ دوعي ىتح ةعاسلا ٌموقت الو ًابيرغ أدب َمالسإلا نإ :لاقو
 .ةشحولا عم الإ سنألا الو ,ةولخلا عم الإ ةحارلا تيأر ام :يلاتعلا لاقو
 اوباغ اذإو اوفرعُي مل اورضح اذإ نيذلا ءايفصألا ءايقتألا ىريخ»: هلع يبنلا لاقو

 .« اودقتفُي مل

 .( ةدابع مكل ةلزعلا نإف ؛ ةلزعلا نم مكلفح اوعدت ال » :لاقو

 .اوضرقناو اوكله :اوداب )١(
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 :هنبا ظعي نارقلل

 .رذح ىلع مهرايخ نم نكو .سانلا رارش نم .هللاب ذعتسآ :هئبال نابقل لاقو

 .دسألا نم كّرارف سانلا نم ّرِف :مهدأ نب ميهاربإ لاقو
 :لوقي أشنأف ؟ سانلا بنتجت مل :مهدأ نب ميهاربإل ليقو

 ًاِبناج َسانفلا رْثو ًاّبحاص هللاب ضر
 ابراقع مهدجت تسقش فيك سانلا بَل

 :تايزلا نبال

 ؛ ءاكذلا لهأ نم شحوتسيو ةدالبلا لهأب سنأي تايزلا كلملا دبع نب دم ناكو

 !ةديدش ظفحتلا ةنؤم :لاقف كلذ نع لكسف

 يشمتو .لأسُت الو لأستو «فّرعُت الو فرعت نأ تعطتسا نإ :زيريحُم نبا لاقو

 .لعفاف «كيلإ ىشمُي الو
 .هب رعشي ال نأ بحأ الإ ًادبع هللا بحأ ام :ينايتخسلا بويأ لاقو

 :هل ليق !بضغي الو ههجو يف قّصبأ نم :لاق ؟ مويلا سلاجت نم :يباتعلل ليقو
  .طئاحلا :لاق ؟وه نمو

 :لوقي أشنأ مث ! سانلا ىلإ رظنلا :لاق ؟كدنع ةشحولا ام :رعاشلا لبعدل ليقو
 مُهَّلقَأ ام لب ال َسانلا َرثكأ ام

 اًَسفن ةرمإلا نع بط

 ىَوْسَي دحأ اهيلع ام

 :رخآ لاقو
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 (")ادتف لُقأ مل ينأ معي هللا

 ًادحأ ىرأ ال نكلو ريثك ىلع

 اسْنأ ةشحّولاب َضرأو

 اسسلق ةرللا ىلع



 ارح سانلا يف دذجأ مل  ًاَرُّط سانلا َتْوَلَب دق

 ارم قيذ ام اذإ نّيسلسقلا يف سانلا ىتخأ ٌراص

 هلمعب لجرلا باجعإ

 ءرملا باجعإو «عّبتم ىّوهو .عاطُم حش ,تاكلهم ثالث :باطخلا نب رمع لاق

 .«ةعاط يتأت ال نأ ,ةعاطلاب ٍبجُعلا نم ريخ» : ثيدحلا يفو

 .هبر ىلعلدُم كاب نم ٌديخ .هبنذب فرتعم كحاض :اولاقو
 .كبجعت ةنسح نم ريخ ,كئيست ةئيس :اولاقو

 نم يكزُي هللا لب مهسفنأ َنوُكَرُي نيذلا ىلإ َرَث لأ :ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 , #27 ءاشي

 .ةريرسلا يف امل حدم ةينالعلا يف هسفنل لجرلا َّمذ :نسحلا لاقو

 .اهاكز دقف هسفن بيع رهظأ نم :اولاقو

 زجتحاو مهقالخأب َسانلا 0قلاخ ءدواد اي : دواد هدبع ىلإ هللا ىحوأ :ليقو

 . كنيبو ينيب ناميإلا

 .كروزأ «تلق ؟كب ءاج ام :يل لاقف دواد ىلع تلخد :ينانُيلا تباث لاقو
 مث !هللاو ال ؟ داهزلا نم مأ !هللاو ال ؟انأ دابُعلا نمأ ؟ ينروزت ىتح انأ نمو :لاق

 هللاو ؛ ايئارم ترصف تبش مث .ًاقساف ةبيبشلا يف تنك :لاقف .اهخّبوي هسفن ىلع لبقأ

 . قسافلا نم رش يئارملا نإ
 : نيدباع نيب

 ول هللاو :لاق .هللا يف كبحأ ينإ هللاو :هبحاصل اههدحأ لاقف ,ادباع دباع يقل

 .هللا يف ينتضغبأل قريرس ىلع تعلطا

 . مهقالخأ ىلع مهرثاع : سانلا قلاخ 0 .5 ةيآلا ءاسنلا ةروس )1(
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 :لاجرلا ضعبو ةيواعم

 تنك ول :لاق !انأ :لاق ؟كموق ديس نّم :لجرل نايفس يبأ نب ةيواعم لاقو
 .هلقت مل كلذك .

 ٌمعيدب سايقلا يف لاحم اذه هّبْح ٌرهظت تنأو ةلإلا يصعت
 ٌعيطُم ّبحأ نمل ًبحلملا نإ هّتعطأل هّبُح رمضت تنك ول
 عسيضم م كاذ ركشي تنأو هنئم ةمعنب كنلتس .لتمي موي زك يف

 :نيريس نبا عضاوت

 انبجع اَّنأ نظف .ىلصي هاندجوف نيريس نبا ىلع انلخد :ثعشألا وبأ لاقو
 .فاخأ ةايرلا :لاقف انل تفتلا اهنم لتفنا الف .هتالصب

 كْرَشلا امو :اولاق .رغصألا كّرّشلاو ىايإ »: مَع يبنلا لاق :لاق كلام نع دايز
 .« ءايرلا:لاق ؟هللا لوسر اي رغصألا

 ْس 229ةعمس الو ءايرال »:لوقي هلع يبنلا تعمس : دوعسم نب هللا دبع لاقو

 ارش نإو .ريخف ًاريخ نإ : اهءادر هللا هسبلأ آلإ ةريرس ٌورما ٌرسأ ام :٠ ِهُْيَع لاقو

 :هنبا ظعي نابقلل

 :لاق ؟ىه امو :لاق .رذحلل لهأ ىه ةدحاو رذحا :هنبال ممكحلا نارقل لاقو
 .رجاف كبلقو هللا ىثخت كنأ سانلا يرت نأ كايإ

 .هوعمسي و سانلا هاريل :ةعمسو ءاير كلذ لعف لاقي )1(
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 .« هتينالع هللا حلصأ هتريرس حلصأ نم .١» ثيدحلا ينو

 :رعاشلا لاقو

 رست ام هنم نسحأ نكيلف ًانسح ًائيش تّرهظأ اذإو

 ٠ :ةالصلا فيفخت يف ثعشألل

 اهطلاخي مل هنإ :لاق !كتالص فخأ ام :هل ليقف «ةالصلا ففخف ثعشأ ىلص

 . ءاير
 يفإ كلذ عمو :لاقف !كتالص نسحأ ام :هل ليقف ءنيئارا نم لجر- ىلصو

 ! مئاص

 | :يزورملاو رهاط نيب

 : لاق ؟ قارعلاب تلزن ذنم كل م :يزورملا هللا دبع يبأل نيسحلا نب رهاط لاقو

 نع كانلأس هللا ديع ابأ :لاق . ةنس نيثالث ذنم رهدلا موصأ انأو .ةنس نيرشع ذنم

 ش .نيتلأسم نع انتبجأف ةلأسم

 ش :باطخلا نبا

 باطخلا نب رمع رمأ :لاق مكح نب عاقعقلا نب مهاربإ ينربخأ :لاق يعمصألا

 !سيكلا عض :رمع لاق ؟طينخلا ذخآ :لجرلا لاقف «سيكب لجرل

 :مهضعبو نسحلا نيب

 اي :لاق ؟ كطئاح بارت نمّلح يف ينلعجتأ :ًاباتك ..انع بتكو نسحلل لجر لاق
 .ركني هل كغرو .ىلب , يخأ نبا

 :قارولا دوم لاقو

 اورد اربسّلا ىلعو ًانيد سانلل اورّمظأ

 الملح



 اوّلَصو اوماص هلو

 اَيرّثقلا قؤف ادب ول

 :قارولا رواسم لاقو

 لئاقل ّدعتسآو كّبايث رمش

 هدنع سلجاف ىولغلاب كيلعو

 ًاَلَسُم عيبرلا ىلع تلخد اذإو

 :لاقو

 نيمأ هل لاقي يك فّوصت

 نكلو هب هلإلا دري مو

 :لازغلا لاقو

 ًارواشُم ْذاَعُم ىضاقلا يل لوقي

 ًالعاف ةرملا بسحت اذامه كديعق

 امَدُهَش لكأيو امايالخ َقّدي

 نم ضعبل ينزاملا ناثع وبأ لاقو
 ًاربعتسم دسم ىتبوت يف انأ انيب

 ًارهظتسُم معلا تلمح دقو

 ٌةرْطَخ يل ناطيشلا رطخ ذإ

 : فوصتمو ةيهاتعلا وبأ

 اورازو اوّجَح هلو

 ! اورد ب طل شير مهو

 موثب ءاضقلل كنئيبج ككحاو

 لكم ةعيدو بيصت ىح

 يلْستلاب كنم ةبابس صصخاف

 هنامألاو فَّرصَتلا ىلعم امو

 هنايخلا ىلإ قيرطلا هب دارأ

 : . سر ما

 |ء لدعلا يوذ نم ىري اهف أرما ىلوو
 () لحنلا يف رْبَّدلا لعفي اذامو تلقف

 لضف نم ناك ام ناّبذلل كرتّيو

 :هرتس لجو زع هللا كتهف ىءار

 داود يأب يننوهش دق

 دانسإب ىنع اوثّدحو

 () داج يبأ يف اهنم تئكت مكن

 نع هلأسأ هينيع ىدحإ 'ارّيَق دق فوص ىلإ يلأ ينلسرأ :ةيهاتعلا يبأ نبا لاقو
 « كلذ يف هل ادب مث :لاق .فارسإ ّينيع اتلكب ايندلا ىلإ رظنلا :لاقف ؛ كلذ يف ىنعملا

 :هيلإ بتكف يلأب ربخلا لصتاف

 )١( ريبانزلا :ربدلاو هللا كتدشن :كديعق .

 .راقلاب الط :رّيق (؟) : .ةباتكلا نم يبصلل معي ام :داج وبأ )١(
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 اعدبلا كلذب تدرأ ًاعَرو هنئيعرقُم
 ل

 "0اعلَخ اذإ يفوص نع ديلقثلا ثلخأو تعلخ

 : ةروفصعلاو ٍليئارسإلا خف

 ركب يبأ أ دلو نم لجر «ليعاسإ نع معن ينئدح :لاق زيزعلا دبع نب ىبحي

 تءاجف اخف ليئارسإ ينب نم لجر بصن :لاق .هبنم نب بهو نع .قيدصلا

 تينحنا يتالص ةرثكل :لاق ؟ ًاينحنم كارأ يلام :تلاقف هيلع تعقوف ةروفصع

 يلإف :تلاق !يماظع تدب يمايض ةرثكل :لاق ؟كّماظع ةيداب كارأ يلإف :تلاق

 هذه (ف : تلاق !فوصلا تسبل ايندلا يف يتداهزل :لاق ؟كيلع فوصلا اذه ىرأ

 يف ةبحلا هذه [ف :تلاق .يجئاوح اهب ىضقأو اهيلع أكوتأ :لاق ؟كدنع اصعلا

 :لاق !ةنيكسم ينإف :تلاق !هايإ هتلوان نيكسم يب رم نإ نابرق :لاق ؟ كيدي

 :لاق ! يعق يعق :لوقت تلعجف !اهقنع يف خفلا اذإف ةبحلا ىلع تضبقف .اهيذخف

 .ادبأ كدعب ِءاَرُم كسان ينرغ ال :هريسفت :ىنشخلا

 ءاعدلا

 .«نمؤملا حالس ءاعدلا » : متلي يبنلا لاق

 .«رمعلا يف ديزي ٌربلاو ردقلا ٌدْرَي ءاعدلا »: لاقو

 .« دري ال ةماقالاو ناذألا نيب اعدلا ,:لأقو

 .« ءاعدلاب ةالبلا اولبقتسا »: هت يبنلا لاقو

 ."!#مكل بجتسأ ينوعدآ» :ىلاعت هللا لاقو

 4 مهبولق ْتَسَق نكلو اوعّرضت انْسْأَي مهءاج ذإ الولف :ىلاعت لاقو

 يبنلا ىلع ةالصلا كئاعد يف لعجاف هللا توعد اذإ : سابع نب هللا دبع لاقو

 )١( .ناجلاو سنألا :نالقثلا 1

 ةيآلا رفاغ ةروس (؟)  .7٠ةيآلا ماعنألا ةروس (؟) 4 .
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 .ًاضعب دريو كئاعد ضعب لبقي نأ نم مركأ للاو . ةلوبقم هيلع ةالصلا نإف ؛ هِي

 مهللا :لوقي ًالئاق تعمسف ءربنملاو ربقلا نيب ًاسلاج تنك : بيسملا نب ديعس لاقو

 .ًادحأ رأ مف تفتلاف .ًازاق اشيعو ءاراد ًاقزرو ءآراب ًالمع كلأسأ ينإ

 : هلل ينلا يف ةشئ

 بل ل لوس عم شن تنك تاق ةغئاع نع هيأ ع ةيع ب ماع

 هلع هللا لوسر اذإف ,تهبتنا مث ؛تيفغأ هدلجب يدلج قصل املف ,نابعش نم فصنلا
 ام هللاو امأ _ "يطرم تففلف .ةريغلا نم ءاسنلا كردي ام ينكردأف ؛ يدنع سيل

 ؟نينمؤملا ّمَأ اي ناك ايف :ليق .ًاناتك الو ًانطق الو .ًاجابيد الو ءّآَزق الو ًاَرَخ ناك

 ىتح هبلطأ هيلع تونحف :تلاق - لبإلا رابوأ نم هتمحلو ,رعش نم هادس ناك :تلاق
 :هدوجس يف لوقي دجاس وهو ضرألا يف ههجو ىلع طقاسلا بوثلاك هتيفلأ

 ىلع اهب تينج امو يدي هذه ؛ يداؤف كب نمآو .. يداوّسو يلابيخ كل دجس»

 لوسر اي يمأو تنأ يبأب :تلقف «َمظعلا بنذلا يل رفغاف , ٍيظع لكل ىَجْرُت . سفن
 كهجوب ٌدوعأ ::لاقف ًادجاس داع مث هسأر عفرف .نأش يفل ينإو نأش يفل كنإ «هللا

 لّوحتو .كتمقن ةأْجَف نم .عبسلا نوضرألاو ٌمبسلا تاومسلا هل تءاضأ يذلا
 نم كوفغبو .كطخس نم كاضرب ذوعأو ؛قبس دق باتك رش نمو ؛كتيفاع

 .« كسفن ىلع تينثأ امك تنأ ,كيلع ءانث ىصحأ ال ,.كنم كبو ,كتبوقع

 :لاقف ,لاع سفن يلو تيبلا تلخد ىتح همامأ تمدقت هتالص نم فرصنا ملف
 !ةليللا هذه يف اتيقل ام نيتبكرلا نيتاه حيو :لاقف ءربخلا هتربخأف ؟ةشئاع اي كلام
 لاقف .معأ هلوسرو هللا :تلقف ؟ ةشئاع اي هذه ةليل يأ نيردتأ :لاق مث ؛ اهيلع حسمو

 .«لابعألاتبثتو لاجآلا تقؤت اهيف ,نابعش نم فصنلا ٌةليل ةليللا هذه ٠ : هتك

 .هب رزتؤي ناتك وأ فوص وأ زخ نم ءاسك :طرملا )١(

 و١



 :هل ءاعدو رذ نبا

 دحأ ْأبلُي م ىّبل اذإ ناكف «ةكم ىلإ ره نب رمع عم تجرخ :لاق هيبأ نع يتعلا

 .ةمكأ دعصنو ةدّهو طبهت انلز ام ءبر اي لاق َمّرحلا ءاج (ملف ؛هتوص نّسُح نم

 , اهروهظ ("!ةربد , اهفافخأ ("ًةبقن اهم كانئج ققح ٠ .مّلع انل ودبيو ًارشن ولعنو

 نأ انيلع ةنؤملا مظعأ نكلو ءاننادبأ باعتإ انيلع ةنؤملا مظعأ سيلو ؛ اهتمنسأ ًةلباذ

 .نولزانلا هب لزن نم َريخ اي ,كتمحر نم نيبئاخ انعجرُت

 عم لع ىخرملا كرتسب رارتغالاو .كوفعب ةقثلا نكلو ؛كتبوقعب ًافافختسا

 مصتعأ نم لبحبو ؟ ينذقنتسي نم كباذع نم نآلاف ؛قباسلا رّدَقلاو ةبلاغلا ”ةوقشلا
 , اوزوج نيَفْحّملل ليق اذإ , كيدي نيب فوقولا ىلع يفسأ ايف ؟ ينع كلبح تعطق نإ
 .اوطح نيينذمللو

 : هتاجانم يف ريبزلا نب ةورعل

 تامو هّلجر تعطق نأ دعب هتاجانم يف لوقي ريبزلا نب ةورُع ناك :لاق نسحلا وبأ

 ينعي - ًاعبرأ نكو هن الث تْيقبأو ًادحاو تذخأف هينب .ىنعي - ةعبرأ اوناك : هنبا

 نثلو «تيفاع املاطل تيلتبا نئلف ؛ًاثالث ت تيقبأو ةدحاو تذخأف - هيلجرو هي هيدي

 تنأو موجنلا تراغو ,نويعلا تمان :لوقي ليللا فوج يف اعد اذإ دواد ناكو

 تعفر كيلإ ؛ٌميظعلا الإ ّيظعلا بنذلا رفغي ال هنإف ,مظعلا يبنذ يل رفغا : مويق يح

 .ليلجلا هديس ىلإ ليلذلا دبعلا رظن .يسأر

 يئايغ ايو « يتبرغ يف يبحاص ايو « تبرك دنع تدع اي :فسوي ءاعد نم ناكو

 ةبقن )١(

 ع :ةوقشلا (+) .حورجلا ةريثك :ةربد (؟)
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 .ًاجرخَمو ًاجرف يل لعجا ,ىتليح تعطقنا اذإ ىئاجر ايو ءيتدش دنع

 ال كنأكف ىّصعُت كملح نم تنأ مهللا :لوقي يرصبلا ةبلعث نب هللا دبع ناكو

 هيف كصعت مل نامز يأو ,ىصْعت ال كنأكف ىطعت كلضفو كدوج نم تنأو « ىرت

 .ًاداوج لضفلابو ءاداّوع وفعلاب مهيلع تنكف كضرأ ناكس

 يف نسُحت نأ كب ذوعأ ينإ مهللا : امهنع هللا يضر نيسحلا نب َّللع ءاعد نم ناكو

 تنسحأف تأسأ امك مهللا ؛يريرس بولقلا تاّيفخ يف َحّبقتو « يتينالع نويعلا ىأرم

 .ٍلع تعّسو ام هيلع ترتق نم ةاساوم ينقزراو .لع ْدْعف تدع اذإف ...لإ

 : مهضعبل ءاعد

 دجسملا يف لجر ىلإ تيهتناف «ةملظم حير دادغبب سانلا باصأ :لاق ينابيشلا

 نم انءادعأ انب تمشت الو ,هتمأ يف ًادمح ظفحا مهللا :هدوجس يف لوقي دجاس وهو

 !كيدي نيب يتيصان هذهف .يبنذب ماوعلا تذخأ تنك نإف ؛ممألا

 يلق نم كبح جّرخي مل رانلاب ينتبذع ول ,يهلِإ :لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو
 !ايندلا راد يف يدنع كيدايأ سنأ مو

(0 

 ينع اهوزت الو ءاهيف يندهزو ايندلا يف ىلع عسو مهللا : دوعسم نب هللا دبع لاقو

 . اهيف ينبغرتو

 :ةدوجس يف لجرو ءادردلا وبأ

 ةعس نم ينئغأف ٌريقف لئاس ينإ مهللا :هدوجس يف لوقي لجرب ءادردلا وبأ ّنم

 ايندلا يف محرا مهللا :هئاعد يف لوقي حابر يبأ نب ءاطع ناك :لاق ىعمصألا

 . كيدي نيب ًادغ يماقمو «يتدحو روبقلا يفو ( يتعرص توملا دنعو ١ يتبرغ

 .اهدعبت :اهوزت 01(
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 :هللا دبع نب ركب وبأو دايز نبا

 نب ركب يلأ ىلإ بتكف يلأ ىكتشا :لاق دايز نب نمحرلا دبع ىنثدح :لاق ىبتعلا

 فاخو «هيف هل رذع ال ًابنذ لمع نمل قح :هيلإ بتكف .هل وعدي نأ هلأسي هللا دبع

 .بنذ نم ةءارب الو «لمع يف ةوقب يل

 :ناورم نبا كلملا دبع ءاعد نم

 دق يبونذ نإ ؛بر اي :ربنملا ىلع وعدي ناورم نب كلملا دبع ناك :لاق ىبتعلا

 .ىنع فعاف « كوفع بلج يف ةريعص ىمهو « فصوت نأ نع تلجو ترثك

 ءاعدلا نوكي فيك

 :سابع نبال

  اذكه صالخإلا :لاق سابع نبا نع ةمركع نع دبعم ينأ نع ةنييع نب نايفس
 ىلإ هتحارب راشأو  اذكه ءاعدلاو  ىنميلا هدي نم هعبصأب راشأو ىرسيلا هدي طسبو

 .ههجو ىلإ اهروهظو هسأر قوف هيدي عفرو .ءاذكه لاهتبالاو - ءامسلا

 :يروثلا نايفسو دمم نب رفعج نيب

 اي :يل لاقف اهنع هللا يضر دمج نب رفعج ىلع تلخد :لاق يروثلا نايفس

 اذإو « مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نم رثكأف كّمومه ترثك اذإ ,نايفس

 نم رثكأف قزرلا كنع أطبأ اذإو «هلل دمحلا» نم رثكأف معنلا كيلع تكرادت

 .رارصإ عم ةريغص الو ءرافغتسا عم ةريبك ال :سابع نب هللا دبع لاقو

 امو :هل ليق !هعم ٌةاجنلاو كلبي نمم ًابجع : هنع هللا ىضر بلاط يلأ نب ىلع لاقو
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 لع ينلا ءاعد

 (هيلع هللا ناوضر رمعو قيدصلا ءركب يبأو

 : هل ينلا ءاعد

 ىلع يبلق تّبُث بولقلا بلقماي ,: ِهَِكِع هللا لوسر ءاعد رثكأ ناك : تلاق ةملس مأ

 .( كنيد

 الإ هلإ ال :لوقي ةالصلا نم ماس اذإ ِهَتَِع هللا لوسر ناك :لاق ةبعش نب ةريغملا

 .ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا

 :ركب يىبأ ءاعد

 ينامز َريخ لعجا مهللا : هتبطخ يف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ءاعد رخآ ناكو

 . كئاقل موي ىمايأ َريخو  ةمتاوخ لمع ريخحو هرخآ

 :رمع ءاعد

 الو ,ةرمغ يف ينعدت ال مهللا هتبطخ يف هنع هللا يضر رمع ءاعد رخآ ناكو

 .نيلفاغلا عم ينلعجت الو ,ةرغ يف ينذخأت

 بركلا دنع ءاعدلا

 :لاقف مه هباصأ دبع نمام :لوقي ِهَِكَع هللا لوسر ناك :لاق دوعسم نب هللا دبع

 لدع ,كّمكح يف ضام ,كديب يتيصان . كتمأ نباو كدبع نباو ,كّدبع ينإ مهللا

 هتمّلع وأ .كباتك يف هتركذ وأ ,كسفن هب تيمس مسا لكب كّلأسأ ؛كؤاضق ّيف

 ءايض نآرقلا لعجت نأ ؛كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ .كقلخ نم ًادحأ

 ناكم هلّدبو همه هللا بهذأ الإ . يمه باهذو .ينزح ءالجو . يبلق عيبرو . يردص
 .« احرف هنزح

 نشأ



 هللا ناحبس «ميلحلا مركلا هللا الإ هلإ ال» برك لك نم جرفلا تاملك :اولاقو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو . مظعلا ىشرعلا بر

 هبر نم مدآ ىقلت يتلا تاملكلا

 يلع ْبتف ,يسفن تملظو !ًءوس َتْلِمَع .كدمحبو كناحبس تنأ الإ هلإ ال مهللا

 ميحرلا ُباوتلا تنأ كنإ

 0 هللا مسا

 يا لا 12 د عب مودل و يذلا مصل ةحلا لا تأ كلا

 . ىطعأ هب لكس اذإو باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا همساب هللا تلأس دقل : هل

 : نيتيآلا نب ايف مظعالا هللا مسا : لاق هنأ 2 يبنلا نع ديزي تنب ءامسأ

 هللا ملا نارمع لآ ةحتافو 274 محّرلا ْنَحَّرلا وه الإ ةلإ ال ّدحاو لإ مُكهْلإَوط
 . 94 موّيقلا ّيحلا وه آلإ هلإ ال

 رافغتسالا

 م

 ال يبر تنأ مهلا :ل وقت نأ رافغتسالا ديس :لاق ِهَلَِك ينلا نع سوأ نب دادش

 كب ذوعأ ,تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انأو كّدْنع انأو نتقَلَخ «تنأ الإ هلإ

 رفغي ال هنإ يل رفغاف ينذب وبأو ء يلع كتمعنب كل 27غ وبأ ءتعنص ام رش نم

 . تنأ الإ بونذلا

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس 1١5.

 ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟) *. )١( اهب فرتعأ :كتمعنب كل ءوبأ .
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 :دوعسم نبال

 باصأ ام نيتيآ هللا باتك يف نإ : دوعسم نب هللا دبع لاق :الاق ةمقلعو دوسألا

 اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو# :هل رّفغ الإ هللا رفغتسا مث (هأرقف ًابنذ دبع

 ام ىلع اوُرِصُي ملو هللا الإ بونذلا ٌرِفْعَي نمو مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهّسفنأ

 هللا دجي هللا رفغتسي مث هّسفن ٌملظَي اًءوس َلَمعَي نَموإ» , "74 نوملعي مهو اولعف

 ."' # ابحر ًاروفغ

 مويقلا ّيحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا ٌرفغتسأ :لاق نم :لاق يردخلا ديعس وبأ

 .فحزلا نم ّرف ولو هل رفغ - تارم سمخ .هيلإ بوتأو

 رفاسملا ءاعد

 تنأ مهللا »:لاق ًارفس دارأ اذإ ِهَِلي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع ةمركع

 ةباكو رفسلا ("ِءابْعَو نم كب ذوعأ ينإ مهللا ؛رضحلا يف ٌةفيلخلاو .رفسلا يف ُبحاصلا

 .«لاملاو لهألا يف رظنملا ءوس نمو ءروكلا دعب روحلاو بلقنملا

 :ةملس مأل

 ينإمهللا :لوقي رفس يف جرخ اذإ ِهتَِي يبنلا ناك :تلاق ةملس مأ نع يبعشلا

 . 0 َلَهْجُي وأ َلَهْجَأ وأ مظأ وأ ماظأ وأ «لضأ وأ ليغأ وأ ؛لزأ وأ لزأ نأ كب ذوعأ

 الو “0 ارطَب وأ *”ًارشأ جرخأ مل ينإ مهللا :لاقف .هللا ةعاط يف جرخ نم :تلاقو

 )١( ةيآلا نارمع لآ ةروس ١0.2 )+( ةيآلا ءاسنلا ةروس ١١١.

 .اريكتسم :ًارشأ (1) .هتقشمو هتدش :رفسلا ءاثعو (؟)

 ) )6.وهزلاو حرملا يف الغ :رطب

 74و1١



 ىلع كقحب كلأسأف ؛ كطخس ءاقتاو كتاضرم ءاغتبا تجرخ ىنكلو «ةعمس الو ءاير

 .هللا نذإب هل بيجتسا- .فاخأ

 ثاطلسلا ىلع لوخدلا دنع ءاعدلا

 : سابع نبال

 نأ فاخت بيهملا ناطلسلا ىلع تلخد اذإ :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 تاومسلا ببر مهللا ءرذحأو فاخأ امن ٌرعأو ٌربكأ هللا «ٌربكأ هللا :لقف كيلع وطسي

 ,هعابتأو هعايشأو هدونجو نالف كدبع نم ًاراج يل نك .ميظعلا شرعلا برو عبسلا

 .كّريغ ةلإ الو «كراج زعو .كؤانث لجو .كّمسا كرابت

 :دمخ نبا رفعجو روصنملا

 لع : عيبرلل لاقف «ةنيدملاب رم روصنملا رفعج وبأ جح امل :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 | فشك اللف ؛رفحف هيف حلأ مث هب ''َلطُمَفَ هلتقأ مل نإ هللا ينلتق ءدمم نب رفعجب

 ملس ال :لاقف « مّلسو برقت مث ,هيتفشب رفعج سمه ءهيدي نيب لثمو هنيب و هنيب رتسلا

 هل لاقف ! كلتقأ مل نإ هللا ينلتق ؟ يكلُم يف لئاوغلا ىلع لمعت !هللا ودع اي كيلع هلل

 نإو ءربصف يلتبا بويأ نإو .ركشف يِطْعَأ هلي نابلس نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :رفعج

 رفعج وبأ سكنف .مهب ىّسأت نم ّقحأو .مهنم ثرإ ىلع تنأو ؛رفغف ٍماظ فسوي

 «ةبارقلا بيرقلا تنأف هللا دبع ابأ اي [ّيلإ ] :هل لاقف هسأر هيلإ عفر مث ءًايلم هسأر
 هقناعو .هنيميب هحفاص مث .ةلئاغلا ليلقلا «ةيحانلا ٌيلسلا ,"7ةجشاولا محرلا وذ تنأو

 هلئاسي ههجوب هيلع لبقأو ءهضعب نع هل فرحناو هشارف ىلع هعم هسلجأو «هراسيب

 جرخ الف : عيبرلا لاق . هتزئاجو هتوسكو هّنذإ هللا دبع يبأل اولجع :لاق مث ؛ هثداحيو

 .نيدلاو ةدعلاب ةعفادملاو فيوستلا :لطملا :هب لطم )١(

 .ةلصتملا ةكبتشملا :ةجشاولا (؟)

 ليحل



 !انسبح دقو الإ عيبر اي انارأ ام :لاقو .عاتراف .هبوثب تكسمأ رتسلا "١فرطخو

 عفادأ ثالث ذنم ينإ : تلق . كتجاح لق ؛رسيأ كلذف :لاق .هنم ال ينم هذه :تلق

 لجنا رمألا تيأر مما« كيتفشب تسْمَه تلخد ذإ كتيأرو ؛ كيلع يرادأو كنع

 ءمعن :لاق ...هينملعت نأ كنم بحأف ؛هنع يب ىنغ الو ناطلس مداخ انأو ؛ كنع
 كلهأ الو ماري ال يذلا كفنكب ينفنكاو .مانتال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا :لق

 ةيلب نم ىو ,ينمرحت مف يركش اهدنع لق لع اهتمعنأ ةمعن نم مكف ؛ يئاجر تنأو
 نم كريخب ذوعأو .هرحن يف أردأ كب مهللا , ينْلَدَحَت مف يربص اهدنع ّلق اهب ينتيلتبا
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 .ةرس

 ماعطلا ىلع ءاعدلا

 عم رضي الو « ءامسلا يفو ضرألا يف . ءامسألا ريخ هللا مسي » :هماعط ىلع لاق نم

 .ناك ام ًانئاك ماعطلا كلذ هَّرضي مل « ءافشلاو ءاودلا هيف لعجا مهللا ؛ ءاد همسا

 ءانادهو انيلع 27 يذلا هلل دمحلا ٠:لاق هماعط نم غرف اذإ ا ىبنلا ناكو

 .«انالبأ نسَح ءالب لكو ءاناورأو انمعطأو

 ناذألا دنع ءاعدلا

 ترفغ .ًايبن دمحمبو « ًانيد مالسإلابو . ابر هللاب تيضر :ناذألا عمس اذإ لاق نم

 ش هبونذ هل
 .نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ناذألا معمس اذإ : ِهُدَِع ينلا لاقو

 (”ةريطلا دنع ءاعدلا

 , كّريط الإ ريط ال مهللا :لاقف ههركي ًائيش ريطلا نم ىأر نم »: ُهَْيْيَم يبنلا لاق

 .( هرضي ل . كّريغ هلإ الو 2. كّريخ الإ ريخ الو

 .عسوو عرسأ يأ :هيشم يف ريعبلا فرطخ لاقيو ,ىخرتسا :فرطخ )١(

 .هنم مءاشتي وأ هب لءافتي ام :ةريطلا (؟)



 ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا

 .ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ ءاعدلا اهيف باجتسُي يتلا ةعاسلا نأ .اوعمجأ مهنأ « هلع

 ذيوعتلا

 « عفني ال ماع نم كب ذوعأ ينإ مهللا ::لوقي هِي ينلا ناك :لاق كلام نب سنأ
 ذوعأ ينإ مهللا , عبشت ال ٍسفنو , عمسُي ال ءاعدو , عمدت ال نيعو  عشخي ال بلقو

 .« عبرألا هذه نم كت

 يتلا تاكرابملا تاّماتلا هللا تاملكب ذوعأ : حبصأو ىبسمأ اذإ لاق نم :٠ ِهََع لاقو

 نمو .اهيف جرعي ام رش نمو « ءامسلا نم لزني ام رش نم .رجاف الو ْرَب نهزواجُي ال
 .« َماوهاو نيطايشلا نم ءيش هرضي مل .اهنم جرخي امو ضرألا يف (0أرذ ام رش

 :نيسحلاو نسحلا ِهَنِلَِع ىبنلا هب ذوعي ناك ام

 نسحلا ذّوعي هلم هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع قورسم

 نيع لك نم .ةماتلا هللا تالكب ا(كّذيعأ :تاملكلا هذهب امههنع هللا يضر نيسحلاو

 .ةّماهو ناطيش لك نمو .2"ةّمال

 .قحسإو ليعامسإ اهب ذّوعي هَ مهاربإ ناكو

 :ةوعد فصي يبارعأ لاقو

 مطاق َديبلا اهب مطقَي ملو الحم يغتبت ضرألا يف رست مل ةيراسو

 (”عنام ديقلا اهل ٌرصقي ملو درول خنت ملو باكرلا رست مل ثيح ترس
 (0ءجاهو ٌريمس هيف هقاورأب طقاس ليللاو ليللا ءارو لظت

 ءوسب ةبيصملا :ةماللا نيعلا (؟) .رذب :أف )١(
 . هتملظ :ليللا قاورأ (1) >> .ءاملا ىلع فارشإلا :درولا (؟)

 ١ما



 اا

 اهدفّول ءامسلا ُباوبأ حَتفَت

 اهَلْوُس هللا دُدرَي مل تلأس اذإ

 :ىنعملا اذه .يف انلوق نمو

 رلسُم نبا بيبطلا ايعأ نئل يتب
 ةوعدب مالظلا تحت نهلتبأل

 اعد نمل بيجملا بركلا جراف ىلإ
 عمتساف كتوعد وعدم ريخ ايف

 .نّيزملا يأ :عشوملا )١(

 م١

 عراق نهنم باوبألا َعَرَق اذإ

 عماسو عار ُهللاو اهلهأ ىلع

 عناص هللا ام نظلا ليمجب ىرأ

 () عّشوملا نايبلا اذ ايْغَأو كانض

 عمسي هللا ىلإ عاد اهُعْدَي ىَتم
 عوضتو ٍةربَع نم ٌمفاش اه
 ٍْزَفَم ريخ هنإ ءيبزكب تعزف
 عفشاف كِلضف ريغ عيفش يلامو



 نحنو : نيروهشملا هلاجرو دهزلا يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دم نب دمحأ لاق
 نطفلا نم هاندجو ام غلبأب , يزاعتلاو يناهتلاو « يثارملاو بداونلا يف هللا نوعب نولئاق

 عم «ةدماجلا عومدلا بيذتو .ةيساقلا بولقلا قرت يتلا ,ةيجشلا ظافلألاو , ةيكذلا

 دجولا ثعبتو ,هتضبر نم نزحلا ريثت ةبدانف ؛ بئاصملا لوزن دنع بداونلا فالتخا
 بولقلا يف ًاعدص كرتتو , 27 آملا سافنأ عطقتو .ريطلا عيجرتك توصب «.هتدقر نم

 ربصلا بهذم بهذتو ءاهبيحن يف دصقتو .ءاهجيشن نم ضفخت ةبدانو ؛ دمالجلا
 .باوثلا ليزجب ةقثلاو ,مالستسالاو

 كريغ مهظعو اذإو ءاؤكب مهتظعو اذإ سانلا لاب ام :يبأ تلأس :ّرذ نب رمع لاق
 .ةرجأتسملا ةحئانلا لثم ىلكثلا ةحئانلا تسيل يب اي :لاق ؟اوكبي مل

 اهوقن انأل :لاق ؟ كراعشأ فرشأ يئارملا لاب ام :ينارعأل تلق : يعمصألا لاقو

 .ةقرتحم انبولقو

 . ءاجرلا عاطقنا اهلك بئاصملا مظعأ : ءامكحلا لاقو

 .رغصت مث ةميظع ودبت اهنإف ؛ةبيصملا الإ ؛ مّظعي مث ًاريغص ودبي ءيش لك :اولاقو

 .توملل ءاسنلا عاتجا :متآملا )١(

 م١



 توملا دنع لوقلا

 مهوعدف اهولاق اذإف .ةداهشلا ماتوم اونقل :لاق ؛هيبأ نع رمّتْعُم نع 31

 ٠ . مهورجضت الو
 نظلا نسح وهو هبر ىقليل ؛هورّشبف توملا يف لجرلا ىلع متلخد اذإ : نسحلا لاقو

 .هوفوخف ًايح ناك اذإو ؛هب

 :ةحلطو ركب يبأ نيب

 كارأ يلام :لاقف .هنول ًارّيغتم ًافساك هآرف .هللا ديبَع نب ةحلط ركب وبأ يقلو

 امو :لاق .اهنع هلأسأ ملو هِيَ هللا لوسر نم اهتعمس ةملك :لاق ؟ كنول ًاريغتم

 ولو «هبونذ تصَحَم توملا دنع اهلاق نم ةملك ملعأ ينإ »:لوقي هتعمس :لاق ؟كاذ

 ال :ىه ؟ اهَكمَّلعأو :ركب وبأ لاق .اهنع هلأسأ نأ تيسنأف .«رحبلا دبز لثم تناك

 ْ .هللا الإ هلإ

 :هراضتحا يف ذاعل

 .ال :تلاق ؟ انحبصأ له ! كحيو : هتمداخل لاق ذاعُم رضتحا امل :لاق بابحلا وبأ

 ! رانلا ىلإ حابص نم هللاب ذوعأ لاق .معن :تلاقف . يرظنا :اهل لاق مث ,ةعاس اهكرت مث

 ماعت كنإ مهللا : مدن نم حلفأ ال !ةقاف ىلع ءاج رئازب ًابحرم !توملاب ًابحرم :لاق مث

 ليللا ةدباكمل نكلو ؛راجشألا سرغو ءراهغألا يركل ايندلا يف ّبحأ [نكأ] مل ينأ
 .ركذلا سلاجم يف بكّرلاب ءاملعلا ةمحازمو . ديدشلا ٌرحلا يف رجاوملا ,امظو «ليوطلا

 :هلثم يف ةبتع نب رمعل

 مهللا !هل بهأتأ ملو توملا يف لزن :هقيفرل لاق ةبتُع نب رمع ةافولا ترضح امو
 ترثآ الإ ىوه رخآلا يف يلو ًاضر اهدحأ يف كل نارمأ يل حنس ام هنأ معت كنإ

 .ياوه ىلع كاضر

 لي



 ,. :هلثم يف باطخلا .نبال

 ىلع يدخ عض :رمع نب هللا دبع هدلول لاق باطخلا نب َرمع ةافولا ترضح املو

 : هلثم يف ىشساقرلل

 ينقبس :يل لاقف .توملا يف وهو يشاقرلا ديزي ىلع تلخد :لاق كاّمسلا نبا

 . .هافهلاو :؟يف عطقو نودباعلا

 *  :هراضتحا يف درمدازآو يراوسألا

 قبي مل شافخلاك وه اذإف «ليقث وهو درمدازآ ىلع تلخد :لاق يراوسألا ىسوم

 ريغب ًاديعب ًارفس ديري نم لاح امو :لاق ؟كلاح ام اذه اي :هل تلقف ؛هسأر الإ

 .! سنؤم ريغب ًاشحوُم ًاربق لخديو .ةجح ريغب لذع كلم ىلإ قلطنيو ءداز

 :ةبالق وبأو زيزعلا دبع نب رمع

 هتنفكو هتلسغ اذإ : كلملا دبع هنبا لسغ يلوو ةبالق يبأل زيزعلا دبع نب رمع لاق

 . كل رفغيو ينب اب هللا كمحري :لاقو هيلإ رظنف «لعفف .ههجو يطغت نأ لبق ىّنْذآف

 : دمحم هنبا تومو جاجحلا

 هومتنفكو هومتلسغ اذإ :لاقو . ًاديدش ًاعزَج هيلع عزج جاجحلا نب دمه تام املو

 : ًالثمتم لاقو هيلإ رظنف ءاولعفف .ينونذآف

 (7حراقلا ةابش نع كّبان رتفاو ىثم نَم َلَمْكَأ تنك الل ّنآلا
 .حلاصلا لاعقلاب كلذ تنعأو اهلك ٌةءورملا كيف تلماكتو

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف .عجرتساو هللا قتا :هل ليقف

 )١( هيا : سرفلا نم حراقلاو .هفرط دح : ءيشلا ةابش .
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 :كلملا دبع هنباو زيزعلا دبع نب رمع

 لاق ؟ئنب اي كدجت فيك :كلملا دبع هنبال زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 . 000 ينب اي هللاو :لاق . ينم كل ريخ هللا باوث نإف ؛ ينبستحاف توملا
 نم ّيلِإ بحأ بحت ام نوكي نأل .هللاو انأو :لاق كنازيم يف نوكأ نأ نم لإ بحأ
 .بحأ ام نوكي نأ

 :هراضتحا يف زيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبع نب ةملسم

 نذأف .كلملا دبع نب ةملسم هيلع نذأتسإ هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع رضتحا امل
 ريمأ اي هللا كازج :لاقف هسأر دنع فقو لخد الف ؛ةفقولا ففخي نأ هرمأو هل

 نيحلاصلا يف انل تلعجو ,ةيساق انيلع تناك ًابولق انل تنلأ دقلف ؛ ًاريخ انع نينمؤملا
 .ًاركذ

 :هضبق يف هَ لوسرلا

 دنع ةسلاج ةمطاف تناك :لاق . كلام نب سنأ نع تباث نع .ةملس نب دامح

 تكبف !هابركاو .لاقو هسأر عفرف ؛توملا ُبَرُك هيلع ١" ت تدكاوتف ؛ ِهُدَِِع هللا لوسر
 .!مويلا دعب كيبأ ىلع بركال .لاق !هاتبأ اي كبركل هابركاو :تلاقو ةمطاف

 نب لاهنملا نع ,بيبح نب ةرسيم نع ليئارسإ نع رمع نب ناهثع نع يشايرلا
 نم ًادحأ تيأر ام :تلاق اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع .ةحلط تنب ةشئاع نع .ورمع

 هيلع تلخد اذإ تناكو ,ةمطاف نم ٍهّنَِي هللا لوسرب ًامالكو ًاثيدح ةبشأ هللا قلخ

 هيلإ تماق اهيلع لخد اذإ ناكو ؛هسلجم يف اهسلجأو اهب ّبَّحرو اهلبقف اهديب ذخأ
 رّسأف ءهيف يفوت يذلا هضرم يف هيلع تلخدف .اهتلبقف هديب تذخأو هب تبحرو
 ىلع ًالضف ةأرملا هذه بسحأ تنك :تلقف ,تكحضف اهيلإ رّسأ مث .تكبف اهيلإ
 هللا لوسر يفوت |لف !كحضت يه ذإ يكبت يه اهيب ؛نهنم ةدحاو يه اذإف « ءاسنلا

 .هتدصق يأ .هيلع تدكاوت )١(
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 لهأ لؤأ ينأ لإ رّسأ مث ؛تّيكبف تيم هنأ ينربخأف ّيإ رّسأ أ :تلاقف ؛ اهتلأس مَنِ

 . تكحضف هب ًاقوحل هتس

 :هراضتحا يف اهيبأ عم ةشئاع

 يف اهيبأ ىلع تلخد اهنأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع دم نب مساقلا

 يف كيأر ذفنأو ,.كتصاخ يلإ دهعا ,تبأ اي :هل تلاقف .هيف تام يذلا هضرم

 ىلقب لصتمو روضخ كنإو ؛ كماقم راد ىلإ كزاهج راد نم لقناو 2, كتماع

 باوث هيدلو ,كنع يتيزعت هللا ىلإف ؛ كنول عاقتناو ,كفارطأ لات ىرأو . كتعول

 .ىّكشأ الف وكشأو أقرأ الف أقرأ ءكيلع ينزح

 نإ ,يئازج نياعأو ؛ يئاطغ نع هيف َلَحُْي موي اذه ةينّب اي :لاقف هسأر عفرف
 صوكنلا ناك نيح .موقلا ءالؤه ةمامإب تعلطضا ينإ ؛مقمف ًاحون نإو , مئادف ًاحرف

 .مهتفُحّصب تغّلبتف ؛هايإ الإ ىبلقب ناك ام هللا يديهشف ؛ًاطيرفت رذحلاو , ةعاضإ

 ءًارطَب ًارباكم الو ءارشأ الاتخُم ال مهعم يالّص تمقأو ,مهتحقل ةّردب تللعتو

 هل بجتو ءاشحألا هل وفم صخغمُم ىّوط «ةروعل ةيروتو .ةعوجل ادس دغأ ١

 تم انأ اذإف ,نجآلا 2فيعملا ىلإ ""ضرجلا رارطضا كلذ ىلإ تررطضاو ؛ ءاعمألا

 ىذأ اهب - َتيَقَّنا يقوف ام ةراثدو , مهاحرو مه دبعو مهتحقلو مهتفحص ! يّدْرَف

 .فعسلا عطق امهوشح ناك «ضرألا ىذأ اهب تيقتا ىتحت ام ةراثدو ؛ دربلا

 :هراضتحا يف ركب يبأ عم رمع

 . ابعت كدعب موقلا تفلك دقل « هلع هللا لوسر ةفيلخ اي :لاقف رمع هيلع لخدو

 .كب قاحللاب فيكو !كرابغ قش نم تاهيهف .ًابصن مهتيلوو

 :ضّمْعُي اهوبأو ةشئاع تلاقو

 .رهظلا طسو :الصلا )١(

 .هوركملا :فيعملا (9) .دهجب هقير غلتبي يذلا :ضرجلا )١(
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 لمارألل ٌةمصع ىماتيلا ٌعيبر ههجوب ماغغلا ىقّسَْسُي ضّبأو

 :تلاقف هيلع ىمغأ من . هلع هللا لوسر كلذ : : لاقو , اهيلإ ركنف
 يم

 رْدّصلا اهب قاضو ًاموي تّجرشَح اذإ ىتفلا نع ارْثلا ينغي ام كرمعل

 ام كلذ قحلاب تؤملا ٌةركس تءاجو# :يل لاقو نابضغلاك ّيلإ رظنف :تلاق

 يحلا نإف ؛ امهيف ينونّمكو امهولسغاف ّيّتءالم اورظنا :لاق مث . 274 ديحت هنم تنك

 .تيملا نم ديدجلا ىلإ جوحا

 :ةافولا هترضح نيح ةيواعم لاقو

 (9رظاوتلا ىشْعَأ تاَّدلّلا يف كأ ملو ةعاس كللملا يف نغأ مل ينتْيل لأ

 ("رباقملا كْنَض راز ىتح يلايل ٍةْغْلُبِب شاع نيرُمط يذك تنكو

 . ًاسلاج نايفس نب دم نب نامثع دجوف ديزي لبقأ ,بئاغ ديزيو ةيواعم لقث امل
 , ديزي ىكبف .هملكي مف ديزي هملكف ,هسفنب دوجي وهو ةيواعم ىلع لخدو هديب ذخأف
 عنصأ تنك ام هيف هللا فاخأ ام َمظعأ نإ «ينب يأ :لاق مث ,ةعاس ةيواعم ('لرّوضتو

 بصأ أضوتو هتجاحل ىضم اذإ ناكف « هيي هللا لوسر عم تجرخ ينإ .َّينب اي كب
 الأ ةيواعم اي : : يل لاقف « ىقتاع نم قرخنا دق يل صيمق ىلإ رظنف ,هيدي ىلع ءاملا

 .يدنع وهو ,ةدحاو ةسبل الإ هسبلأ مل ًاصيمق يناسكف .ىلب :تلق ؟ًاصيمق كوسكأ
 ,ةروراق يف كلذ تلعجف .هرافظأ ةمالقو .هرعش ةَزاُْج تذخأف موي تاذ زتجاو

 مث «يمفو يرخنمو ينيع يف رافظألاو رعشلا كلذ لعجا مث ينلسغاف ينب اي تم اذإف

 .اذه عفت يش عفت نإ .ينفك تحت نم ًاراعش ِهّْقَِي هللا لوسر صيمق لعجا

 هللا رمأ نم ينع نونغُت ام يب اي :لاقف هينب عمج « صاعلا نب ورمع رضتحا الل
 .ينودنسأ :لاقف . انسفنأب كانيقول هريغ ناك ولو .توملا هنإ .تبأ اي :اولاق ! ًائيش

 )١( ةيآلا ق.ةروس  .1١9اليل هرصب ءوسي يذلا :ىثعألا (؟) .

  20.عجو نم يولتلا :روضتلا (8) .اهنع لضفي الو تاجاحلا دسل يفكي ام :ةغلبلا
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 يوق ال مهللا ءرجدزأ ملف ينترجزو ءرمتأأ مف ينترمأ كنإ مهللا :لاق مم ءهودنسأف
 هلإ ال «كيلإ بوتأو كرفغتسأ !رفغتسم لب ربكتسم الو ,رذتعأف ٌيرب الو ءرصتنأف

 .تام ىتح اهرركي لزي مف !نيملظلا نم تنك يفإ كناحبس تنأ الإ

 يفإ : هتوم دنع هينبل لاق صاعلا نب ب ورمع نأ ةنيدملا لهأ نم لاجر انربخأو :لاق

 هيلع تم ول يذلا مالسإلا يف الو رانلا تلخْدُأ هيلع تم ول يذلا كرّشلا يف تسل

 ءهديب اهيلع ضبقو هلا الإ هلإ الب كسمتسم ينإف هيف ترصق |ههمف ؛ةنجلا تلخذأ

 . ضيقنتف «كرتت ُم حتفت هدب تناكف ؛ هتقول ضيفو

 قلل

ام ينعبتي الو لع اوكبت الف تم انأ نإ : : هينمل لاقو
 يلع اوئشو «حئان الو حد

 شح يربق يف اواعجت الو ءرسيألا نم بارتلاب ىلوأ نييألا يبنج - سيلف « انش بارتلا

 اهليصفتو ."اروزج رحت ٌردق يربق دنع اودعقاف ينومتيراو اذإو ءًارجح الو

 توملا نم عزج ا

 نايفس عزج .ام توملا دنع انباحصأ نم ٌدحأ عزج ام :لاق ضايع نب ليضفلا

 تررفو هتدبع نم ىلإ بهذت تسلأ ,عزجلا اذه ام هللا دبع ابأ اي :انلقف . يروثلا

 .هرأ مل بر ىلع مدقأو ءهفرعأ مل ًاقيرط كلسأ يفإ !مكحيو :لاقف ؟ هيلإ كندبب

 :هيخأ ىلع نسحلا يبأ نب ديعس نزح

 يف ملكف ٠ ءادي ديدش ًادجو نسحلا هوخأ هيلع دجو نسحلا يبأ نب ديعس يوت املو

 .ًاقرفتم اشر هيلع هشر يأ .ءاملا هيلع نش :لاقي :اونش )١(
 .لبإلا نم حبذي نأل حلصي ام :روزج (؟)
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 :هراضتحا يف نسحلا

 ؛عاجرتسالا رثكي وهو .توملا يف وهو نسحلا ىلع تلخد :يّرملا حلاص لاقو

 يتلا يسفن ىلع الإ عجرتسأ ام ,ينب اي :لاق ؟ ايندلا ىلع عجرتسي كلئثمأ :هنبا هل لاقف

 .طق اهلثمب ْبّصأ م

 :هتوم يف ربدألا نب رجح

 نأب رمأو مهنافكأ مهيلإ ثعب ,هباحصأو ربدألا نب رْجُح لتقب ةيواعم رمأ امو

 ًاعزج عزج فيسلا ىلإ ربدألا نب رْجُح مّدق الف .اهيلع اولتقُيو مهروبق حتفت

 ًافيس ىرأو عزجأ ال فيكو :لاقف ؟توملا نم عزجي كلثمأ :هل ليقف «ًاديدش
 .ًاروفحم ًاربقو ًاروشنم ًانفكو ًاروهشم

 تيم ا ىلع ءاكبلا

 : مهاربول

 بهذ نزحلا دتشا اذإف «لضف نم الإ ءاكبلا نوكي ال :لاق ميهاربإ نع يبعشلا
 : دشنأو . ءاكبلا

 رِبّصلِل َكاَذ انكرت ْنِيلَو انقل ّقحل ٌةانّيكب نِفلق

 :ةيكابو فنحألا

 ًادهع بدنت اهنإف اهعد :هل لاقف ءاهاهني .لجرو ًاتيم ىكبت ةأرماب فنحألا رم

 .ًاديعب ًارفسو ًابيرق

 :ميهاربإ هنبا ةافو يف هَ ىنلل

 عمدت :لاقف كلذ نع لئسف ؛ هيلع ىكب ِهَنَِع دمحم نب ميهاربإ ىفوت امل :اولاق

 .برلا طخسُي ام لوقن الو ,ْبلقلا ْنَرَحَيو نانيعلا

 الحلل



 :راصنألا نم تايكابو ِهَنِلَم يبلا

 نباص 3 ١ 71 ١ ةوسنب ملا

ف اتيم نيكبي راصنألا نم ةوسنب هيَ يبنلا رمو
 : هليَع ينلا هل لاقف ءرمع نهرجز

 ْش .«بيرق دهعلاو ةعماد نيعلاو ,ةباصم َسفنلا نإف ءرمع اي نهعدو

 :دحأ ىلتق تايكابو ِهَتَِع ىنلا

 هل ةيكاب ال ةزمح نكل ؛ : هِي يبنلا لاق دُحَأ ىلتق ىلع ةنيدملا لهأ ءاسن تكب الو

 ءاكبلا هيف نأدتبا الإ مويلا ىلإ متأم مه مقي ملف .ةنيدملا لهأ كلذ عمسف «!مويلا كلذ

 .ةزمح ىلع

 لصاوح نم ٌرْشَْحُي ىتح هتنفد ام ؛ةيفص ىلع َقشي نأ الول » : هن يبنلا لاقو

 ْ . عابسلا َنوُطُب و ريطلا

 :ثنرقم نبا هيلإ ىعن نيح باطخلا نبا

 اي :حاصو هسأر ىلع هدي عضو باطخلا نب رمع ىلإ نّرَقُم نب نابعنلا ىعن املو
 .نامعنلا ىلع افّسأ

 :ديز هيلإ ىعن نيح باطنخلا نبا

 :لاقو هائنيع تعمد رمع هآر املف «ةئيدملا ىلإ عجرف

 "0!ينتبنأو ًايواث دير تفلح
 . ديز ميسن تدجو الإ ابّصلا تبه ام :باطخلا نب رمع لاقو

 و #َ 01

 .تربصف ًاديز تدقف دق :لاق ةبيصم هتباصأ اذإ ناكو

 .رقتساو ماقأ :ىوث )١(

 الملل



 :دلاخ ةافوو رمع

 عنتما - ةرجه اهنيب ناكو  باطخلا نب رمع مايأ ديلولا نب دلاخ يفوت املو

 نأ ةريغملا ينب ءاسن ىلع امو :لاق ءرمع ىلإ كلذ ىهتنا (ملف ءهيلع ءاكبلا نم ءاسنلا

 . 9ةقلقل الو 20ٌمقن نكي مل ام نايلس يبأ ىلع نهعمد نم نقي

 : ءاسنلا ىف ةيواعمل
- 

 نهلثم ىتوملا بدن الو ىضرملا َّضّرَم ام :ءاسنلا هدنع ركُّدو ةيواعم لاقو

 : شايع نبال

 : ةمرلا يذ لوق تركذف ينتعجوأ ةبيصم يب تلزن :شايع نب ركب وبأ لاقو
 ةَحار ْبقعُي عملا ٌرادحنا لعل

 .تولسف 2. تيكبف .تولخف

 :ىنعملا اذه يف قدزرفلا لاقو

 ةقيوس وج موي ينايرت ىلا

 ةحاّرل ءاكبلا ّنِإ اف تلقف

 هلل اتنأ يذلا هللا مطديعق

 ةتيبو ينيب لْمَّرلاو اعد ُبيبح

 : هانعم هللا كدعقو ءهللا كديعق : لاقي

 لبالبلا يجش يفشي وأ دجولا نم

 ايام ةَدينُه ىنتداتف تيكب

 ايقالت ال نأ ْنَظ نم يِفَتشي هب
 (”ايدانملا نيتضْيَبلاِب اعّمسَت ملأ

 ايعاد كلذل ًايقُس ىنعَمسأف

 هللا كتلأس

 رباقملا دنع لوقلا

 ىلإ انرصو جابنلا انغلب الف .جخلا ديرن ىلع نب ديز عم انجرخ :مهضعب لاق
 :لاقف انيلإ تفتلا ءاهرباقم

 .بويجلا قش :عقنلا )١(

 .ةيربلا نم نيرحبلا لوح ام :نيتضيبلا )١( .بارطضاو ةركح يف توصلا :ةقلقللا (؟)

 ادد



 '"ديزت ٌروُبقلاو نوصقني ٌمُهَف مهئاقفب ريَقَم سانأ كب
 ديدَج تويّبلا ءانفأب ٌربقو تبرخأ دقيح ٌُراَد لازت نإ (ف
 ديعبف ىَقتلملا اَمأو نادذف ُمُمُراَرَم اَمأ ءايحألا ةريج مُه

 : يشاقرلل

 كسلجأ ام :هل تلقف «ةربقملاو ةنيدملا نيب سلاج وهو يشاقرلا ديزيب تررم لاقو

 مقتلي ركسعو .ءايحألا فذقي ٌركسعف «نيركسعلا نيذه ىلإ ٌرظنَأ :لاق ؟انهه
 ءاهؤانف بارخلاب قطن دق يتلا ةشحوملا روبقلا لهأ اي :هتوص ىلعأب ىدان مث !يقوملا

 لصاوت نولصاوتي ال ؛برتغم اهنكاسو ,برتقم اهلحمف .اهّؤانب بارتلاب َدُهُمو

 لدانجلا مهلكأو . ىلبلا "'هلكلكب مهنحط دق ؛ناريجلا روازت نوروازتي الو ,ناوخإلا

 . ىرثلاو

 دقف لزانملا امأ :لاق ةربقملا لخد اذإ ههجو هللا مرك بلاط ينأ نب ىلع ناكو

 ءاندنع ام ربخ اذهف ؛تحكن دقف جاوزألا امأو ء.تمسُق دقف لاومألا امأو ء تنكس

 نإ :اولاقل مالكلا يف مهل نذأ ول هديب يسفن يذلاو :لاق مث ؟ 5دنع ام يرعش تيلف

 . ىوقتلا دازلا ريخ

 رايدلا لهأي مكيلع مالسلا : :لاق ةريقملا لخد اذإ بلاط يبأ نب لع ناكو

 زواحتو مشو انل رفغأ مهللا ؛تانمؤملاو نيئمؤملا نم « ةرفقملا لاحملاو , ةشحوملا

 ًءايحأ "ًاتافك ضرألا انل لعج يذلا هلل دمحلا :لوقي مث .مهنعو انع كوفعب

 ركذ نمل ىبوط ؛ انرشحم اهيلعو ءانُداعَم اهيلإو .انقلخ اهنم يذلا هلل دمحلاو .ًاتاومأو

 .لجو زع هللا نع يضرو .فافكلاب عنقو «تانسحلا لمعو «داعملا

 نإ انإو ,نينمؤم موق راد كيلع مالسلا » :لاق ةربقملا لخد اذإ ِمَتِلِع ىبنلا ناكو

 .روبقلا عضوم :ربقم )١(
 . نيتوقرتلا نب ام وه ليقو .ءيش لك نم ردصلا : لكلكلا : هلكلك 0(

 . اهنطب يف اناومأ انزرحتو اهرهظ ىلع ءايحا انظفحت يأ ضرألا انتفكت لاقي :اتافك ()
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 ١. نوقحال مكب هللا ءاش

 ,ةيلابلا داسجألا هذه بر مهللا :لاق ةربقملا لخد اذإ يرصبلا نسحلا ناكو

 كنم ًاحور اهيلع لخذأ ,ةنمؤم كب ىهو ايندلا نم تجرخ ىتلا ءةرْخَنلا ماظعلاو

 .انم ًامالسو

 امم مهل ًةاجن مهتافو لعجا مهللا :لوقي ةربقملا لخد اذإ لضفلا نب ىلع ناكو ..

 .نوبحي امم مهل ةدايز مهباسح لعجاو ,نوهركي

 ىتوملا نيب امو روبقلا ىلع فوقولا

 : ِهلَِم لوسرلا ربق ىلع يبارعأل

 ءانظفحف ترمأو انلبقف تلق :لاقف « هِي هللا لوسر ربق ىلع ينارعأ فقو

 هللا اورقغتساف كوءاج مُهَسْفنَأ اوملظ اذإ مهنأ ولو# :انعمسف كبر نع تغّلبو

 كانئجو انسفنأ انملظ دقو ,#22 ابحر ًاباّوت هللا اوُدجَول لوسرلا مهل َرَفْغتساو

 .تلاس الإ نيع تيقب اف .انل رفغتساف

 : هلع اهيبأ ربق ىلع ةمطافل
 :تلاقف ِهَّْم اهيبأ ربق ىلع مالسلا اهيلع ةمطاف تفقو

 (7ُبتكلاو يحولا اًنع تبغذُم باغو اًهلباو ضرألا َدّقف َكاَنْدقف انإ

 ُبتُكلا كنود تلاحو تيعت اَل  انفذاص ٌتوملا ناك كلبق َتيْلَف

 هللا لوسر نفد نم انغرف امل :لاق كلام نب سنأ نع تباث نع ةملس نب داّتح

 هجو ىلع اوُنت نأ مكسفنأ تباط فيك «سنأ اي :تلاقف .ةمطاف لع تلبقأ هن

 هَبر نم !هاتبأ اي ؛هاعد ابر باجأ !هاتبأ اي :تدانو تكب مث ؟ بارتلا متل هللا لوسر
 ٍسئودرفلا ةّنج !هاتبأ اي ؛ هاعنن ليربج ىلإ !هاتبأ اي ,هادان هّبر ْنَم !هاتبأ اي ؛هاّندأ ام

 .رطقملا مخضلا ديدشلا رطملا :لباولا (؟) .5 ةيآلا ءاسنلا ةروس )١(
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 . ًائيش تداز اهف تتكس مث :لاق .هاوأم

 :باطخلا نب رمع ربق ىلع دوعسم نبا

سم نب هللا دبع لبقأ .هنع هللا ىضر باطخلا نب ٌرمع َنِفُد امو
 هتتاف دقو دوع

 ةالصلا ينتتاف نئل هللاو :لاق مث ؛هءادر حرطيو يكبي هربق ىلع فقوف ؛ هيلع ةالصلا

 هللا كازجف ؛ًاحاّدم الو ًاباّيع تنك ام .طَخّتلا نيح طخستو ءاضرلا نيح ىضرت

 .ًاريخ مالسإلا نع

 :بابخ ربق ىلع بلاط يبأ نب يلع

 ! اباّبخ هللا محر :لاقف باّبخ ربق ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لع فقوو

 عيضُي نلو ؛ ربصف همسج يف يلتبآو , ًادهاز شاعو «ًاعئاط دهاجو « ًابغار ماسأ دقل

 :يلع ربق ىلع نسحلا

 اههنع هللا يضر يلع نب نسحلا ماق ,هيلع هللا ناوضر بلاط يأ نب ىلع ىفوت امو

 ,نورخآلا هكردي ملو نولّوألا هقبسي مل لجر ةليللا مكيف ضِبُق هنإ .سانلا اهيأ :لاقف.

 ينثني ال .هلامث نع ليئاكيمو هنيمي نع ليربج هفنتكيف هثعبي ِهَِلَع هللا لوسر ناك دق

 نبا ماكت يئاطلا ُدواد تام ا :لاق بعصم نب دمه نع نيسحلا نب نمحرلا دبع

 رصب بلقلا ٌرصب ىثغأف .هترخآ نم هيدي نيب ام ىلإ رظن دواد نإ :لاقف كاّمسلا

 هنم متنأف ءرظني هيلإ ام ىلإ اورظنت مل مكنأكو ,نورظنت هيلإ ام رظني مل نأكف نيعلا
 .مكلوقع ايندلا تلهذأ دق ,نيرورغم نينوتفم كار الف ء.بجعَي مكنم وهو نوبجعت
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 طسو ًايح هتبسح هيلإ ترظن اذإ تنكف ,مكنم شحوتسا .مكبولق اهبجب تتامأو
 ديرت امنإو كسفن تنَهَأ ,كنامز لهأ نيب كنأث بجعأ ام ءدواد اي ؛تاومأ

 تنشخأو ,ةبيط ديرت امنإو معطملا تنشخأو اهتحار ديرت امنإو اهتّعتأو .اهماركإ

 اهتبّذعو ءربقت نأ لبق اهتربقو ,تومت نأ لبق كسفن تمأ مث نيل ديرت امنإو سبلملا
 الو .كعم سيلج الو .كل ثّدحم الف كتيب يف كسفن تنجس ؛بذعت نأ لبق

 اهيف نوكي ةَفْحّص الو ,كؤام اهيف ُدّرَبُي ةَلُق الو , كباب ىلع رتس الو , كتحت شارف
 نم الو هبيط ماعطلا نم الو ,هدراب ءاملا نم يهتشت ام .دواد اي ؛ كؤاشعو كؤادغ

 ام رقحأ امو تلذب ام رغصأ مف ؛ كيدي نيب امل هيف تدهز نكلو ,ىلب ؛هنيل سابللا
 ءادر كسبلأو ؛كلضفب كبر كرَهَش تم الف «تلّمأو تبغر ام بنج يف تكرت
 .كفّرشو كمركأ دق كبر نأ تملع كرضح نم تيأر ولف .كلمع

 :هيخأ ربق ىلع فنحالل

 :دشنأف هيخأ ربق ىلع سيق نب فنحألا فقو

 ()ضرألا ىلع تّيشم ام ىَسْوَق بناجب ٌةهقئزر ًاليتق ىّسنأ ال هللاوف
 يضمَي ام لج نإو ىّندألاب َلَكَوُن امنإو ٌمولككلا وفعت اهنإ ىَلب

 مث ةربعلا هتقنخف اههنع هللا يضر ىلع نب نيسحلا ربق ىلع ةيفنحلا نب دمج فقوو
 مْعبلو ,كئافو تّده دقلف كتايح تِّزع نئلف .دمح ابأ هللا كمحري :لاقف قطن
 كلذك نوكي ال فيكو ,؛كنفك همض ندب ندبلا معنلو ,كندب همض حور حورلا
 فكأ كّنذغ , "ءاسكلا باحصأ ٌسماخو . ىدهلا ٌليلسو .ءايبنألا دلو ٌةيقب تنأو

 ريغ انسفنأ تناك نإو .ًاتيم تبطو ًاَيح تبطف ؛مالسإلا رجح يف تيبرو .قحلا
 . كل رايخلا يف َةّكاش الو .كقارفب ةبيط

 .ةارسلاب دلب :ىسوق )١(

 .مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ىلعو ةمطافو ديم هللا لوسر مه ءاسكلا باحصا (؟)
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 :ركب يبأ ربق ىلع ةشئ

 حلا كل ركشو ؛ كيج هلا رقت :تلاص ركب نأ رق ل ةلقاع تفر

 اهيلع كلابقإب ًازعُم ةرخآلل تنكو ءاهنع كرابدإب ًالذُم ايندلل تنك دقف ,كيعس

 كّدقف هدعب بئاصملا مظعأو ءكْؤْرُر ُهَلَي هللا لوسر دعب ثداوحلا لجأ ناك نئلو

 ةدوعوم ٌرجنتأ انأف ؛ كنم ٍضوعلا ٍنسحو « كيف ربصلا نسحب دعيل هللا باتك نإ

 ملل ةمحرو مالسلا كيلعف ؛ كل رافغتسالاب كنم هضيعتسأو . كيلع ءازعلا نسحب هللا

 .تفرصنا مث !كيف ءاضقلا ىلع ةيراز الو .كتايحل ؟ةيلاق ريغ عيدوت

 :ركب يبأل يلع ءاثر

 مويك موقلا شهدو هيلع ءاكبلاب ةنيدملا تحتراف بوئب َىَّجَّس ركب وبأ ضبق ال

 فقو ىتح ًاعجرتسم ًاعرسم ًايكاب بلاط يبأ نب ىلع ءاجو « هِي هللا لوسر ضبُق
 مهصلخأو ,ًامالسإ موقلا لَو هللاو تنك ءركب ابأ هللا كمحر :لوقي وهو بابلاب
 "مهب دحأو « هيَ للا لوسر ىلع مهظفحأو ءانغ مهمظعأو «انيقي مهّدشأو . ًاناعإ

 ًايدهو ًالضفو ًاقلخ هلع هللا لوسرب مههبشأو .هلهأ ىلع مهانحأو «مالسإلا ىلع

 لوسر تقّدص «ًاريخ نيملسملا نعو هللا لوسر نعو مالسإلا نع هللا ءازجف «ًاتمسو

 يف هللا كامس ءاودعق نيح هعم تمقو ءاولخب نيح هتيساوو ,سانلا هبّذك نيح هللا

 تنك ,كديريو ًادمه ديري «هب قّدصو قدّصلاب ءاج يذّلاو ٠ :لاقف « ًاقيدص هباتك

 «كتريصب فُعضت ملو ءكّتجح للْقُت مل «ًاباذع نيرفاكلا ىلعو « انصح مالسإلل هللاو

 امك تنك «فصاوقلا هليزت الو ,فصاوعلا هكرحت ال لبجلا تنك ,كّسفن نبت ملو

 دنع ايظع ,كسفن يف ًاعضاوتم .هللا رمأ يف ًايوق ,كندب يف ًافيعض هللا لوسر لاق
 دحأل الو « عمطم .كدنع دحأل نكي مل ,نينمؤملا دنع ًاريثك «ضرألا يف ًاليلج هللا

 يوق كدنع فيعضلاو .هنم قحلا ذخأت ىتح فيعض كدنع ٌيوقلاف «ةداوه كدنع

 .ةضغبم :ةيلاق )١(
 .هب ةفأر هيبأ دعب جاوزلا نع تعنتما يأ اهدلو ىلع ةأرملا تبدح لاقي :مهبدحأ (؟)

 ةا/ ١



 :ةيواعم ربق ىلع كلملا دبع

 تملع ام تنك نإ هللات :لاقف ةيواعم ربق ىلع ناورم نب كلملا دبع فقو'
 :لوقي أشنأ مث .ماحلا كنكْسُيو ؛معلا كقطنُيل

 بيبح قارف وأ لام ةئيزر ىرت امك لإ ُمايألاو ٌرهدلا امو

 : دايز .يف كاحضلل

 (لف ؛ةفوكلا ىلع كاحضلا ةيواعم لمعتسا دايز كله امل :لاق يدع نب مثيلا

 :لاق مث هب فقو ىتح هاتأف ؛هيلع لّدف دايز ربق نع لأس اهلخد

 ٌرورغمل ايندلا تّرغ نم نإو ًةعّجفُم اينّدلاو ةريغملا اَبأ

 ريخلاو مالسإلا كدتلخل ًاذإ مّدق اذ ٌمالسإلاو ٌريخلا دَّلَخ ول

 .ًادايز ىثري ردب نب ةئثراحل تايبألاو

 :ةمطاف يف يلعل

 لثمت «مالسلا اهيلع ةمطاف ههجو هللا مّرك بلاط يأ نب لع نفَد امل :لاق ينئادملا

 :لاقف اهربق دنع

 ليلق تاملا نود يذلا لكو ةقّْرُق نِيِليلخ نم عاهتجا لكل 0
 | ليلخ ٌمودَي ال نأ ىلع ليلد ٍدحاو دعب ًادحاو يداقتفا نإو

 :هربق ىلع نسحلا ةأرما

 تماقأو هربق ىلع ًاطاطسف هتأرما تبرض مالسلا |هيلع لع نب نسحلا تام ال
 : بيجي هباجأف ءاوبلط ام اوكّردأ :لوقي ًالئاق تعمسف ؛ اهتيب ىلإ تفرصنا مث ًالوح

 .اوفرصناف اوُلم لب
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 :نايثع ربق ىلع ةلئان

 م هيلع تحت نانع بق ىع يللا ةصن ةصفارفلا تنب ةلئان تفقو : :لاق يبلكلا نبا

 : تلاق

 ورمع يبأ لوضُف انع تسهذ دقو يتباحص يكبتو يكبأ ال يلامو

 تفخ دقو .بوثلا لبي اك ٍلبَي نرُخلا تيأر يفإ : تلاقف ءاهزنم ىلإ تفرصنا مث

لاقو اهاف تشمهف ؛ ”رهفب تعدف !يبلق يف نامثع نزح لي نأ
 ينم دَعَف ال هللاو : ت

 ! ادبأ ناثع دعقم لجر

 :ردنكسإلا ربق ىلع نوثارلا

 ناك ردنكسإلا : : موق نم ناكف « .هسأر ىلع ء ءابطخلا تماق :ردنكسإلا كله امل

 !سمأ هنم ظعوأ مويلا وهو ءمويلا هنم قطنأ 'سمأ

 هل نبا يف ةيهاتعلا يبأل

 :هل ًادلو هنفد دنع لاقف .ةيهاتعلا وبأ ىنعملا اذه ذخأ

 ايدي نم كربق بارت تضفن ينإ مث كِنفدب ًانّرَح ىفك

 اّيح كنم ًظعوأ َمويلا تنأف ثتاظع يل كتايح يفو تنكو

 نزحلا نع كل نزلا ينلغش ءّرذ اي :لاقف ءّرذ هنبا ربق ىلع ينادمهلا َرذ وبأ فقو
 هتءاسإ كل تبهو دق ينإ مهللا :لاق مث !كل ليق امو تلق ام يرعش تيلف . كيلع

 دق ءَرذ اي :لاقف هربق ىلإ تفتلا هنع فرصنا املف !كيلإ هتءاسإ هل بهف لإ
 1 !كانعفن ام انمقأ ولو .كانكرتو انفرصنا

 .ةيودألا يلديصلا هب قحسي بلص معان رجح :رهفلا )١(

 ل



 : هلثم يف تايلس نبال

 ؛ هيلع كفاخأو هل كوجرأ ينإ مهللا :لاقف هنبا ربق ىلع نابلس نب دم فقو
 ش .يفوخ نمآو يئاجر ققحف

 :اهيبأ يف ةيبارعأل

 كدبع كب لزن مهللا :تلاق مث .ةوسأ كتبيصم نم ُهَِلَي هللا لوسر يفو .ًاضوع
 اي كيدي يف ام ىلإ ًاريقف « دابعلا يديأ يف امع اينغ .داهملا نشّوشْحُم « دازلا نم ًارفقُم
 يف جلوو .نوُلقملا هلضفب ىنغتساو .نولمؤملا هب لزن نَم ٌريخ بر يأ تنأو « داوج

 مث . كتنج هداهمو «كتمحر كنم كدبع ىَرق نكيلف مهللا ؛نوبنذملا هتمحر ةعس

 . تفرصنا

 : اهتنبا ءاثر يف ةيبارعأل

 ءاهل ءابخ يف ضرألا ىلعأب دجن نم ةأرما ىلع تلخد :رمع نب نمحرلا دبع لاق
 ' :تلاقو ,هتّجسو هتيصعو هتضمغأف هيلإ تماقف , توملا هب لزن دق اهل نب اهيدي نيبو
 «ةرظنلا هب تليطأو .ةمعنلا سبلأ نم قحأ ام :تلاق ؟نيئاشت ام : تلق . يخأ نب اي

 نيبو هنيب ةلاحملاو ,هبر وفعب لولحلاو ,هتدقع لح لبق هسفن نم قثوتلا عدي ال نأ
 هللاو :تلاقف هيلإ ترظن مث .ًاباستحاو ًاربص .ةعمد اهنيع نم رطقي امو :لاق !هسفن

 . تدشنأ م . هسرعل هرمأ الو هنطبل هلام ناك ام

 ًاعْرذ اهب ءاشحفلا تناك نإو هنئيشت ال يتلاب عارذلا ُبيحَر

 :هنبا ربق ىلع زيزعلا دبع نب رمع

 دقلف .َّىب اي هللا كمحر :لاقف كلملا دبع هنبا ربق ىلع زيزعلا دبع نب رمع فقو
 !ينتبجأف كتوعد ينأ بحأ امو .ًائشان اراب ءادولوم ًاراس تنك



 :هل راج ةزانج رذ نبا

 نب رمع غلبف ؛ هتزانج سانلا ىفاجتف «بونذلاب هسفن ىلع ًافرسُم ناك لجر ئفوت

 هدهشو ءاولعفف .ينونذآف متغرف اذإف هزاهج يف اوذخ نأ هلهأ ىلإ ىصوأف ؛هربخ َرذ

 :لاقف هربق ىلع ٌرذ نبا رمع فقو هنفد نم غرف الف ءهعم سانلا هدهشو ٌرذ نب رمع

 ءدوجسلاب كهجو هللّترَّمعو . ديحوتلاب كرمُع تبحص دقلف !نالف ابأ هللا كمحري

 :اهيبأ ربق ىلع ةيراجل

 !هّرأ ل كموي لثم تبأ اي :لوقت يهو اهيبأ ربق ىلع ةفقاو ةيراج نم نسحلا عمس
 ! كوُبأ هموي لثم ري - هللاو - يذلا :لاق

 :هربق ىلع ديلولل يصخ

 وهو ديلولا ربق ىلع ًافقاو كلملا دبع نب ديلولل ًايصخ زيزعلا دبع نب رمع عمسو
 مالكلا يف هل نذأ ول هللاو امأ :رمع هل لاقف !كدعب انيقل اذام .يالوم اي :لوقي

 .هدعب متيقل امم رثكأ كدعب يقل هنأ ربخأل

 :هيخأ ربق ىلع ةيواعم

 :لاقف هعم نم ىلإ تفتلا مث ,هيلع محرتو هل اعدف ةبتع هيخأ ربق ىلع ةيواعم فقو

 .ًادبأ ةبتع تيسن ام ةبحألا نايسن ىلع تينُب ايندلا نأ ول

 يثارمل
 ربقلا ىلع بتكي امو هربق فصوو هسفن ىثر نم

 :قاذخ نبال

 نب ديزي :هرعش يف توملا ركذو هسفن ىلع ىكب نم لّوأ نأ ينغلب ةبيتق نبا لاق

 :لاقف قاَّدَح



 يقار نم رهدلا تانب نم ىتفلل له
 | تعش نم رعشلاب امو ينولجر دق

 ! لجر اّيأ اولاقو ينوبّيطو

 ًابسح مهريخ نم ةيتف اولّسرأو

 مهدئاوع تضفرآو لاملا اومّسقو
 قافشإب عّلوت الو كيلع نوه

 : هترفح هفصي يلذهلا بيؤذ نبا لاقو

 إو اهوطني مل ةأطأطم

 اولّبقأ مث اهمر نم اوضق ام اوضق
 تَحلت اَك رئبلا بونذ تنكف

 ' يقاو نِم توملا ماهح نم هل له مأ
 ()قالخأ ريغ ًابايث ينوسبلأو

 () قارخم ّيط ينأك ينوجردأو

 "7 يقابطأ ربقلا حيرض يف اودنسيل
 !قاّدخ نبا تام مهّلئاق لاقو

 يقابلا ثراولل انّلام امنإف

 (“دحاو ل اطار اهب ىضريل

 دعاوسلا ربع ع يشملا ءاطب يلإ

 يدعاس تدسوو ينافكأ تجردأو

 .توللا هب لزن امل مازح نب ةورع لاقو
 ًادبأ ًايكاب يتاوخأ نم ناك نَم

 :مكح نب حاّمرطلا لاقو
 تنتأ نإ ئتافو لعجت ال بر ايف

 ةباصع يف ًايواث ًاديهش نكلو
 ىّذألا اوقّراف مهايند اوقراف اذإ

 يمّظعأب ىَمرُي مث ًاصعق لتقأف

 . ُهُليقَم ريط نطب يمحل حبصُيو

 اضورشم موقلا باقر 0 اق!

 فراطملا نكذب ىَّلعُي عَجْرَش ىلع
 فئاخ ضرألا نمّجف يف نوباصُي

 فئاحصلا يف ام دوعوم ىلإ اوراصو

 فئانتللا يف اهلاصوأ ةقّرعُم
 فكاوع روسن يف ءامسلا وجب

 نب ديعس عم جرخ ناكو - هربق فصيو هسفن يثري : :بيّرلا نب كلام لاقو

 اذإف فخ سبلي نأ دارأ قيرطلا ضعبب ناك املف ,ناسارخ يلو امل .نافع نب نامثع

 :نهظلا .راقف :قابطألا (*) .ةيلاب ريغ :قالخأ ريغ )١(
 : . اهتورفحي نيذلا طارفلاو ,ةرفحلا :ةأطأطم () .هب برضي مث فلي ليدنم وأ بوث :قارخم (؟)

 ؟ ١



 يتبحصو َدوأ لهأ نم ىّرملا يناعد

 ةربغ قباوس الإ ينَعار اف

 ىدهلاب ةلالّضلا تعب ِنَرَت ملأ

 ًاعئاط كّرتأ نيح يَِرَد هللف

 اهالك نيذللا نيريبكلا ٌردو

 ةّيشع تاحناّسلا ءابظلا ٌّرَدو

  يتلحر كشو تأر اَن يتنبأ لوقت

 كلام ٌّمَأ تَكِب له يرْعش تل الأ

 يمل روبقلا يداتعاف تم اذإ

 هقوف حيرلا تّرَج دق ًاثدج يرت

 ارفحاف تؤوملا اند ِلْخَر يّبحاص ايف

 يعجضُم ةنسألا فارطأب اًطخو

 ايكيف هللا كراب ينادّسحتت الو

 اكيلإ يدرب نار جف يناذخ
- 

 هتابل ٌرجَي بيبرغ مقدأو

 ةوسن يملغ نملعَي ول لمرلاب و

 اتبيصأ نانللا ياتخأو يزوجع

 يتَماه ناسارخ تلاغ نئل يرْمَعل

 اورداغو َءاشع يباحصأ لّمحت

 لوقي ًاشنأ مث .هافق ىلع ىقلتسا توملاب سحأ ا(ملف .هتعسلف ءاهلخاد يف ىعفأب

 ل يئاروأ تفتلاف نييسبطلا يذب

 ايئادر مالأ نأ اهنم ُتْفَّنقت

 ايزاغ نافع نبا شّيج يف تْحبصأو

 ايلامو نيمْقّرلا ىلغأب ّيَنب
 اينامن دق حصان ٌقيفش يلع

 كّيعن اًوَلاع ول تنك اك

 هلا م

 ايمامأ نم كلاه ينأ نْرّبْخُي

 ايلابأ ال ١ يكرات اذه كرافس

 ايكاب كّبعن 7

 'ايداوقلا باحتلا نيقسأ َنهِيلع
 "اايباه ئنابنإلا قحتتك اب
 ايلايل قُم يلإ ةيبارب
 انيئادر لضفف ّيَنِيَع ىلع ارو

 ايلاعس وت ْنَأ ضْرَعلا تاذ ضرألا نم

 ايدايق ًابعَص مويلا لبق تنك دقف

 ايكاب ينيدرلا حمرلاو فيَّسلا ىوس

 (”ايقاس تّوملا هل كرتُي مل ءاملا ىلإ

 ايوادملا بنيبطلا نيّدفو نيكب

 ايكاوبلا جيِهّت يل تنبو يتم
 ايئان ٌناسارخ ْيَباِب نع تنك دقل

 ايوان راّدلا ةَصْرَع يف ةقث اخأ

 ..ناسارخ اباب نانبطلاو ؛ممت ينب رايد. يف عضوم :دوأ )١(
 .ارشتنم + ايباغو ؟زخ نم ءاشك :ينابنرملا (؟)

 .هتحاس :رادلا ةصرع (1) .كلاح :بيبرغ («)

 مم



 ايناكم الإ دْعُبلا ناكم نيأو يننونفدُي مُهودَعِبَت ال نولوقي

 :هسفن .ءاكب يف نونفأل

 نب رّشعُم نب مرض همساو ,هبقل وهو ,نونفأ هل لاقي بلغت ينب نم لجر لاقو

 يف ًانهاك يقلو , بلغت نب منغ نب رمع نب بيبح نب كلام نب ورمع نب ميت نب لهذ
 يف رفاس مث هللا ءاش ام ثكمف .ةهالا هل لاقي ناكمب تومت كنإ :هل لاقف .ةيلهاجلا

 فيك :لجرل اولاقف «قيرطلا اولضف اوفرصنا مث ءاهوتأف ماشلا ىلإ هموق نم بكر
 - ةهإلا متيأرو قيرطلا مكل رهظ اذكو اذك ناكمب متنك اذإ ىتح اوريس :لاقف ؟ ذخأن

 وهو يعترت هتقان انيبف ؛لزني نأ ىبأو هباحصأ لزن اهوتأ املف - ةوامسلاب ةّراق ةهالإو
 لاقف .هقاس تغدلف اهرفشمب ةقانلا تكتحاف .ةيح هتقان رفشمب تذخأ ذإ اهبكار

 يكبي تومي نأ لبق ىَّنغت مث تيم ينإف يل رفحا :ةيواعم همساو .هعم ناكو هيخأل
 : ةسفن

 ايواعُم نَحورف .ءيش ىلع تسل

 ةسفن كْرملا بدك امف َرّيخ الو

 ءيرمأ نم لاح َرْهَّدلا كتبجعأ نإو
 هب ام َنَرِيغُي وأ هيلع نحري
 ةريثك فوتحلا ْنِإ ًاضرعُم أطتف

 يقتي فيك ٌؤرمآ يردي ام كرمعَل

 ٌةودَغ ُبكّرلا لحري نأ ًانْرَح ىفك

 .اهب هوئفدف تابيف :لاق

 :توملاب نقيأ ال يرذعلا ةبده لاقو

 حئاوتلا حون لبق ٍنالّلَع الأ

 ٍدغ ىلع يسفن فهل اي دغ لبقو

 ()ايزاوخلا َنْعبت ْذِإ تاقفشملا الو

 ايل اذ تيل اي ءيشلل هلاوقتو
 ايلايللاو ةلاح لكاوو ةعدف

 ايناو يلا هفْرخ يف ْنُكِي مل نإو
 اسيقاب كسفنب يقبت ال كنإو
 ايقاو ُهَللا هل لعجَي مل وم اذإ

 ايواث ةّهالإ ىلعأ يف لزنأو

 حئاوجلا نيب سفنلا عالطا لبقو

 حئارب تسلو يباحصأ حار اذإ

 (0١0) نهاوكلا : يزوحلاو ؛ ةقفشلا تاوذ ءاسنلا : تاقفشملا .

. 
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 مهعومذ ضيفب ينلاحصأ حار اذإ

 مكيخأل متحّلصأ له نولوقي

 :ريشب نب دمحم لاقو

 هللا محري مل نمل ليو
 ىتأ موي لُك نم يل ليولاو

 سلجم يف ليق دق هنأك

 هر ىلإ يريشبلا رص

 يحئافص يلع دحل يف تزدوغو

 حلاصب ءاوقلا ضرألا يف ُسْمَّرلا امو

 ةاوثم ٌرانلا نوُكت نمو

 ةاسنأو توملا ينركْذُي

 :هاشغأو هيتآ تنك دق

 هاييإو هللا اَمَحرِي

 :هربق ىلع بتكت نأ ىصوأ تايبأ يف ةيهاتعلا يبأل

 ىلع بتكي نأب ىصوأ . مساقلا نب ليعامسإ همساو ,ٌةافولا ةيهاتعلا ابأ ترضح امو

 : ةعيرألا تايبألا هذه هربق

 يعرصم لثشم يىرذحاف

 .رفقلا : ءاوقلاو ء ضرألا هجو عم ًايوتسم ريقلا :سمرلا )١(

 .كالملا وهو ءفتحلا هدرفم :فوتحلا (؟0(



 ساون  يبأل .اهنإ ليق تايب

 يبأ لوق نم اهنإ ليقف ؛تايبأ ةثالث ساون يبأ ربق بنج ىلإ ةيراج ربق ىلع دُجو

 :يهو .« ساون
 )١( ربقلا ةبحاص وفعلا درب هللا ىقس التم ةترز ربقل لوقأ

 ("رفعلاو حئافّصلا نيب ىحضلا سمشو  ىجّدلا َرَمَق ىرثلا تحت اوََّغ .دقل

 ربصلا ةحار يجري اهيلع بلقو اكببلا تلم اهدْعب نيعل تبجع

 :ساون نبال

 اهيف بوتكم ةعقر ساون وبأ هيلع تام يذلا شارفلا تحت تدجو :لاق يشايرلا

 : تايبألا هذه

 مظعَأ َكوُفَع نأب تملع دّقلف َةَرثك يبوُنُذ تمظع نإ براي

 مرجملا ٌريجتسيو دولي نمبف ْنِسحُم الإ كوُجْرَي ال ناك نإ

 محري اذ نمق يدي تْدَدَر اذإف اعّرضت ترمأ اك بر كوعدأ

 ملسُم ينأ من كوفع ليمجو اجرلا الإ ةليسو كيلإ يلام

 :يدايإلا ربق ىلع تايبأ
 ىلع تيأر : :لاق يشايرلا سلجم ىشغي ناك نمم انباحصأ ضعب انربخأ : لاق ينشخلا

 :طساوب يدايإلا مشاه يأ ربق

 يفيرشت دعب نم ينعرضأ توملو يتكلمم راد نم ينجرخأ تملا

 فيراضتلا بير هرهد نم فاخو ٌهرّبعأف يربق ىأر دبع هلل

 اذإف ,ةريح اب ربق ىلع ينفقوأف كمرب نب دلاخ نب ىبحي يديب ذخأ :لاق يعمصألا

 بيهارلا ةعيبلا داش ثيحب اًوضهقْنا ان رذنلا يب نإ

 .بارتلا :رفعلا ١ )١( .همثل ًايغاب يأ :املتم )١(
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 (0بطاق ةبضطقت ٍرسّبنعو مهيرام كسلاب حفنت

 "ببكاس اهقووار ٌةوهقو نهار مه محللاو ربخلاو

 ُبلاج مه فوّصلا بِلجَي مل مهُباوثأ ناتكلاو ْنطقلاو

 بحاص هل يقي ال ٌرهدلاو يىرشلا دودل ًاتوق اوحبصأف

 بكار اب نيب ىلإ ىَّرَس ةبُأ مهتاييح انأك

 .لايل ثالث ىلع ةريحلا نم عضوم :نيب :متاح وبأ لاقو

 :روبقلا ضعب ىلع ًابوتكم دجُو :لاق ينابيشلا

 تيسنف ىَلبلا راد يف تنّكسو تيفُجف ِقرْوَز ةّبحألا لَم

 تومي نيح تام قُدْممَي ناك ول تيأ قيدص ال بذكي حلا

 تيلب تيلب ذإ قّدصأ تنك ول 2 ثتيقبو ىرثلا نَكَس ًاسنؤُم اي

 9َتِيمَع كيلع ىكبأ ام لوط نم ٌعَّجفُم ءاكبلل ىمعَي ناك وأ

 :هللا دبع نب دمحم لاقو

 يركذ نع ضرعُي ويكبي نمكحضّيس انل ًايكاب ىرت نأ ليلق امعو

 يربق ىلع يبايَّللا لوط نم كحضّيو يتقرُفل ًاليلق يكبي يبحاص ىرت

 يركذ نعو ينع ُبابحألا هلْغْشَتِو تدوم ىَسنَيو ًاناوخإ ثدحُيو

 هدلو ىثر نم

 :يدلو يف يلوق نمف

 ُدَقَنَي الاكبلاو دفنُي ربصلاو ٌدَدلجتي ىسألاو يماظع تيل
 دعوم ةمايقلا نود هئاقلو هبايإل ىجتري ال ًابئاغ اي

 ةحألا كاذ كابأ مَن ناك ول هتنمض ًادَحْلُم نّسحأ ناك ام

 دلجت نيزخلا نم نيأ تاهيه يِدّنجتب ال كنع ولْسأ سأيلاب

 .ىفصيف هب قوري يذلا بارشلا دوجان :قووارلا (؟) .هجزمي :هبطقي )١(
 . ةييصملل ملأتم : عجفم (؟(



 : ًاضيأ هيف يلوق نمو
 يدبك تعّطُق دق ادبكاو

 ًاثدج يرواج هللا ةمحر اي

 ىلع روبقلا ةملظ ىرونو

 ةقئاب لك نم ًاوُلَخ ناك نم
 هب تّبهَذ دقل ىبحي ,تّوم اي
 هترثع تلقأول هتوم اي

 هلجاعُت نكت ملول تّوماي
 هل نانعلا يف تّيخار تنك وأ

 هقنور تبلس ماسح يأ

 مدق نم تّئطَق قاس ّيأو
 هب ْفوسُملا فّحجأ ًارمق اي

 ًافَسأ هل بذي مل ىّشح يأ
 هج الو هدعب يل ربص ال

 ًادّمك هتوم دنع تممأ ملول

 اهجعال لازي ال ةعول اي

 :ًاضيأ هيف تلقو

 اديقف تاف هل نولملا دصق

 هتدرفأ اكلاه ىمأو يبأب

 هب اضيب تحبصأ رباقملا ُدوُس

 دقمكلا جعاول اهتقّرحو

 دلو ىلع ٍدلاو نم ٌرذعأ
 يديب يتشاشح هيف تنفَد

 دحأ ىلإ ُهْمْلَظ لصي مل نم
 دسجلا رهاط حوُرلا بّيطو

 ا"”دكت الو ةلبيرب سيل

 ٍدَقل هتكرتول هّمْوي اي
 (”دلبلا ةضّيب كش ال ناكل
 (9دمألا ىلع ىوتحاو العلا زاج

 دسج نم تنتّس حفر يأو

 دّضع نم تلزافك ّيأو
 (ددقغلا يف ءاوسلا غولب لبق

 امتدت مل هيلع نع يأو
 دّلجلاو هيف ربصلاب تْعجُف

 يدّمك نم توُمأ نأ يل قحل
 يدك ىلع ىسألا ران ٌحدقي

 اديمح بوطخلا فرص ىلع ىضمو
 اديرف مولعلا لك يف ناك دق

 ادوُس رئامفلا ضيب هل تدغو

 ديسلا : دلبلا ةضيب )١( .فيعضلا نابجلا :ليمزلا )١(

 .لمتكي مل هنأ يأ :ءاوسلا (4)
 .اهرحو اهب :اهجعال (1)

 . ةياغلا : دمألا (ع)

 .عمدلا فرذت مل :دجت مل (0)

 الل



 هدحو انيزُر اك هْرْرن م

 دمحم نب مساقلا اننيزر نكل

 اربخُم قئاقّرلا يف كرابملا نباو

 ةغالبو ةحاصق نيشتخألاو

 ةّيصو ُتْدرأ اذإ يصولا .ناك

 ًاظفاح ةّمذألا يف ًاظيفح ىلو

 دلاو ةّيْرّرلا يف ىلثم ناك ام

 العلا يف قباوّسلا ذب اذإ ىتح
 اهّلَّوُم ءاكبلا يف دّنفُي نم اي

 هتمب ٌرورٌَّسلا داب يذلا نإ

 ًارثآم تئيّوح نأ الل نآلأ

 الئاإث حالصلا نم كيف تيأرو

 تبَّرَط ةمامحلا اذإ كيلع يكبأ

 ةعدبي ترَأ نأو ءايحلا الول

 ًاقأم حئانملا يف كّموي تلعجل

 : ًاضيأ هيف تلقو

 انكّسلا قّراف لإ نكسُي

 هب رورسلا تام تّم ىلع يفمل

 ٌةَدَّدَرُم ركب ابأ كيلع ًاهاو

 انزَحاو ْتلُق ًاموي كتّوكذ اذإ

 تسال

 يدسج يف حورلا حارمو يدّيس اي

 ا)اديحو نونملا هب ّلقّتسا نإو

 اديزي نب دوسألاو هلضف يف

 اديعس ثيدحلا يف بّيسملا نباو

 اديشنو ةياور نيشغألاو

 اديفُم تْلط اذإ دافتسلاو

 ()ادودوم ىرولا يف ًادودو ىضمو

 ادولوَم هلثمب هادي تّرفظ

 ادوحلم ه هولش نّمض ملعلاو

 (9ادينفت اكبلا يف عمسي ناك ام

 اديدحو ةراجح نوكت نأ نم ْ

 ادذيبيل هدعب ٍفْرُح ناك ام

 ادوسحو ىرولا يف اَودَع تيغأ

 ادوهشو ًالئالد حالا نمو

 اديرغت تدّرَغو حابّصلا هححو

 (ا'اديدغٌعت ىرولا ٌهدّدعُي امم

 اديع دلاوملا يف كموي تلعجو

 انزَح التُما الإ ًاحرف التُما الو

 انتّسلاو نيدلا ايحأل ًاّيج ناك ول

 اًنزحاو لوقلا كيلع ّكُّرَي امو

 !اند كنم نيح ينم ُثوملا اند ًاله

 .ةلافكلاو. نامألاو دهعلا وهو ءمامذ عج : ةمذألا (؟) .ةبيصملا : ءزرلاو .ءزرب هباصأ :هأزر )١(

 .مهتأ :نزأ (1) . هيلع فكعي : ءاكبلا يف دنفي ()
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 ندب ُهَّمض ًاحور سانلا بيطأ اي
 ةضّواعُم اينّدلا هب. ىطعأ تنك ول

 انفك دحاو يف انسليو دل

 اندّبلاو َحورلا كاذ هللا ٌعدوتسأ

 اَنُم هل ايندلا تناك اَمَل هنم

 : مهيثري لاقف .الفط الا. مهلك اوتايف ةعبس دالوأ هل ناكو , يلذهلا بيؤذ وبأ لاقو

 عجوتت هبيرو نونا نمأ

 ًابحاش كمّسجل ام ٌةمامأ تلاق

 ًاعجضُم مئالُي ال كمسجل ام مأ

 ُهنِإ يبمْنجل ام نأ اهتبجأف

 ةرسح ينوبقعأو ينب ىدوأ

 مُهاوُهِل اوقتعأو يوه اوقبس
 م.م« .٠

 امهّرافظأ تبّشنأ ٌةَّينملا اذإو
 اهقادح نأك مّمّدعب نيعلاف

 ٌةورَم ثداوحلل ينأك ىتح

 معبأ نيتماقشلل يدجتو

 :هل ىقب يذلا لفطلا يف لاقو
 اهتتْبَغر اذإ ةبغار َْسفنلاو

 نجي م بتعب سيل رهدلاو
 عفني كلام لشمو تلذتبا نم

 (9ةّجضملا كاذ كيلع ضقأ لإ

 اوُعَّدوف دالبلا نم يب ىّدوأ

 علقت ام ةربعو داقّلا دعب

 وسم بنج لكلو اومّرختف
 عبتتسم قحال ينأ لاخإو

 مفدت ال تلبقأ ٌةّينملا اذإو

 عَقْنت ال ةّميمَت لك تييفلأ

 (9عَمدت اروع ّيهف كّوشب تلمس

 ملقت ليياق ىلإ ٌدرث اذإو

 .برعلا هتلاق تيب عدبأ اذه :يعمصألا. لاقو .

 ١ :هينب يثري ّيلارعأ لاقو

 .كعجضم .ىلع كبنج تحت راص :كيلع ضقأ )١( .رهدلا :نونملا )١(
 .تتعقف :تلمش (:) .:اضعب مهضعب عبت : : اوقنعأ 0(

 .فئاطلاب .قوس :قرششملاو ؛ ضيبلا ةراجحلا :ةورملا (5)'
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 ادفلا لبقُي ول ضرألا نطب ناَكّسأ
 نم تيلو اهيلع اهيف نَم َتْيِلايف
 هرطشب َّيِنَب يرهد ينمَساقو
 نكي ملو ايانمُلل ًانوُيد اوراصف'

 مّمريغ توما فرعي م ٌمُهنَأك
 مهتافو لبق فوخلا يح تنك دقو

 (")رّهَظلا ينكاس مكب انيطعأو انّيدف

 ربشحلا ىلإ ًابقُم اهيف ىّوث اهيلع

  يرطش يف لام ُهَرطش ىّضقت الف
 | ٍمُص ىلع ٌةوضق نْيد اهل مهيلع
 .ربق ىلإ ٌربقو ٍلكث ىلع لكثف

 رهدلا نم ينوخ تام اوُقوناَملف
 ربّصلاك ةّيْرَرلا ماّيأل سيلو

 لك يننمآ هايإ ىدقف نإ :تلاق ؟كءازع نسحأ ام .اهنبا تام ةيبارعأل ليقو

 ابلاو , لزاشلا تنيل 0
 ات 2 . يريغو يفإ 00

 :: لوقت تأشنأ ُ ! هدعب بئاصملا يلع تنوه هب ا يقربصم نإو: 0 دقف 2 00

 | رضاحأ كحك كيس

 :نيمألا يف لاقف «لوألا تييبلا اذه م ىلا ءيقاه نب نسحلا ذخأ ِ

 ٌةددخو تول ةذحأ هيلع تنكو

 | هّيحأ ال نمب رود تّرمع نِل

 :هل نبا يثري ممألا نب هللا دبع لاقو ْ

 2 تاَدذَلْلا تام كرسي

  2٠يقوش لوطو كيلع افسأ ايف |

 )١( ءايحألا زهظلا ينكاس ... ْ

 اع ًاسأي يتوعد ترف

 ش زيان هيلا يرطت امل ل سيلو

0. 

2 

 اّيح تمداام َةّيح تناكو

 ايش ةر كلذ نآ ول كيلإ

 قلل



 :هل نبا ءاثر يف ةيهاتعلا يبأل

 . ١ :لاقو هربق ىلع فقو هنفد الف هل نباب ةيهاتعلا وبأ بيصأو

 ايدي نم كربق بارت تضفن ينإ مث ككفَدب ًانْرُح ىفك

 :هل نبا ءاثر ف يبارعأل

 ول : :هل' ليقف هبا , نكي يبارعألا ناك.و. ,هيلع هنزح دتشاف يبارعأل نبأ تامو

 ظ ا ا :لاقف ! كباوثل مظعأ ناكل تربص

 ْ هبابش اع ينقرافو يدب ةطونخح تأبع نم يمأو يبأب ش

 هبا ب ىقدأ امإف تيعُدن اذإو ُهَّركذ ىّسنأ فيكو رسل فيك

 :هل ًانبا دقف يبارعأو باطخلا نب رمع

 نيب يلارعأ اذإف « . 60 دقرغلا عيقب ىلإ ًاموي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع جرخ

 | | ثالث ذنم انه اه يل ةعيدو : لاق ؟.قحلا راد كلخدأ ام .يبارعأ اي : :لاقف هيدي

 :رمغ لاق .! هبدنأ انأف هتدقف .مرعرت نيح يل نبا : :لاق ؟ كتعيدو امو :لاق .نينس

 1 1 :لاقف :هنف تلق ام ينعمسأ

 ةرغضص ىلع ف ُهلَجاَع ُءرَّمس نم بوثي ام ًايئاغ اي

 هربّصق ينو ْمَعَن ليل لوط يف ًانكس يل تنك نِدعلا ةَرق اي
 ربك ىلع هل اسوي دب ال اهيراش كوبأ اسأك تنرش

 ”!هرضح يفو هودب .يف ناك .نم مُهلُك مانألاو اهّيرشأ

 هردنق يفوهيكح يف .توملا هل كيرش ال هلل دمحلاف
 هرُمُع يف ديزي قلخ ردقي ايف مانألا يف توملا مسق دق

 '  !هنم كل ٌريخ هللا نأ ريغ ءيلارعأ اي تقدص :رمع لاق

 )١( .ةئيدملا لهأ ةربقم : دقرفلا عيقب )١( ةنفيرلاو ىرقلاو ندملا :رضحلا ١

 اندلاو



 .محللا .لكأي :محلا (1)

 :هدلو تام نيح عيطل رعشو روصدنملا

 غرف املف .هنزح هيلع دتشآ ,روصنملا رفعج يلأ نب رفعج تام امل :لاق .ينابيشلا

 ؟ دايز نب ىبحي يف سايإ نب عبطُم لاق فيك « عيبر اي :لاقف عيبرلا ىلإ تفتلا هنفد نم

 حجرفقلا يبلقل ءاود له اي

 لا ينعواطت ولو ىحيب اوحار
 دهر ل 2

 لا هب ءاكبلا ْنَّسْحَي نم ريخ اي

 دقو رورّسلاب نزحلا رفظ دق

 : اهل ًائبا بدنت .ةيبارعأ ٠ ,تلاقو

 دحللا ا لحلا : بأ

 :هيف تلاقو

 ةرقوأ نعل الليل تنك تنك نك

 :راطخلا هنبا يئري رخل وبأ لاقو

 [ىكيف هللا كراب يفاربخ الأ

 ةمينغ ءاشعلا مون ئري ال ىّتف

 :ةداوس هدلو يثري ريرج :لاقو

 مه تدقف رجأ نم كبيصن اولاق

 ىريصب نم رهدلا ضغ نيح هتقراف

 اردلالا

 . ةيلايلا ماظعلا :ةمرلا- (؟)

 حفتلا فراوُذلا عومّدللو

 حمي مو ركبت مل ٌرادقأ
 حدِملل سمأ ناك نمو َمْوي

 جرسفلا نم ُهُّموركم 1

 ددجتي اشحلا يف كنزحو ىلبت

 حئاحّصلا بولقلل ًاقُس ترص دقل

 حئارضلا كلت لهأ نم ًادغ يفأو

 نايتق اي راطخلاب ٌدهعلا ىتم

 نائدحلا ةلوص نم ىنثني الو

 يلابشأ تقراف دقو ءازعلا فيك

 ("يلاعلا بقرملا قوف ٌرِصْرِصُي زاب
 ("7يلابلا ةّمّرلا مظعك ترص َنيحو



 : ابغش هنبأ يثري بغشلا وبأ لاقو

 هَرّمع هللا نآ ول بش ناك دق

 هعّرصم لبق تعادت لابجلا تيل

 ربك نم تسوق دقو ايغش تقراف

 هر سك

 ٌرَضُم اهزع يف هب ُداْزَت ًارِع
 وما له - 00

 رجح اهراجحأ نم قبي مف اكد

 ©)ةدكلاو نزحلا لوط ناطيلخلا سعب

 :نايلس نب بويأ ءاثر يف ىلعألا دبع نبال

 ربكأو هدهع لو ناكو .ناملس ةايح يف كلملا دبع نب نابلس نببويأى فوت الو

 :هيف لاقف .هتصاخ نم ناكو ىلعألا دبع نبا هاثر ؛هدلو

 ىأر ذإ ةتاّشلا يذل لوقأ دقلو
 يتوْرَم ثداوحلا عرق دقف ٌرْشْبَأ

 مهلك : ةّبحألاب م ' عجن تشع نإ

 قِطُي مل كتومب تمشي نَم !ُبويأ

 :هنبا ءاثر يف بأل

 ىعمصألا

 عَرْجَي ثداوحلا قدي نمو يعزج

 " عّرقت مل يتلا كور حرفأو
 ٍعجْفُت م ميب نإ كب اوعَجْفَي وأ

 ؟ عَقْدَم نم لهو ًاَعْفَد هسفن نع

 هل لاقي خأ انل ناكو .ةوخإ ةرشع انك :لاق بارعألا نم لجر نع

 :هيف لاقو ؛هرصب َّفُك قح هيلع يكبي نيتنس ىقبف ءانيبأ ىلإ عنف .نسح
 و

 نسح َتْمَي ل ناك نإ ْتحَلْفَأ
 ًانسح ىَعَت نَم هللا بّذكأ لب

 نرحلاو ءاسكبلا ينع اففككو

 نبع مهُراوج سانأ ردلا يفو كارأ ١ل ال رادلا يف لوسجأ
 الثا سا

 مهُرِفانأ ام دنع اوملع دق

 .ناجيزملا :ناطيلخلا )١1(

 .ءيشلا هيف يفخي يذلا عضوملا :نبغلا (؟)
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 نبأ الو عدَص يلاتق يف ام

 01 مهنيبو ينيب لاز ام

 .ناوصلا ةراجح :ةورملا (؟)
 .نئاغضو داقحأ : نحإ 2ع



 ملا ىرب دقف تسعن ْذَم

 كتايح ىتُلاف شعت نإف

 نإو شيع ريخب يحت ىحت نإ
 اعم مالسلاو دمحلا كّديرَب

 ْثدَج يف تنك نإ يسفن حيواي

 نيه كتيقل نإ هلل يلع

 انل تيقَب اذإ يلابث الف

 ْنِإ كدعب ةايحلا يف يل يخ ال

 :هنبا يثري يلارعأ لاقو
 ىسألاو كدعب َربصلا توعد الو

 هنإف ءاجرلا كنم عطقني نإف

 :هنبا يثري يلارعأ لاقو

 اهئاب نوفج تنض نئل ّينب

 تبصأ لفط يف يلوق ريظن اذهو

 ريصلا كناخ ةعجف نم اهلثم ىلع

 ىسألا ٍدَي يف ٌةروطشم دبك يلو
 هدعب كداؤف ٌرَبص يل نولوقي

 فلا 3 ردي 0 ص ل 0
 نفس ةعبن عرف ىرب |" 2 انل

 )نيّسولاو ثيدحلا تنأو دلخ لاو ف 1) 00 1 ١)

 نتّسلاو ليبسلا كلتف ضْمَت
 نهَتْرُم تولابيح ّلكف
 نفكلاو ُبارتلا هيف كتود

 ندبلاو مايصلا تاملا لق

 (”نَمّسلا اهّظك دق ًاناجه امْذأ

 نمزلا هب ىدُؤأ نم وأ تام نم

 نكس هلهأ نميح لكل
 نمسح اي بارتلا تحت تحصأ

 رمدلا ّيِقَب ام ْنْرخلا كيلع ىقُبَيس

 (”نوفُج كيلع ينم تحرق دقل
 نيفدو نفاد اهنم سيفنللو

 ٌرشحلا هتَبوأ نود بيبح قارف'

 رطش ىرثلا قوفو طش ىرثلا تحتف

 ربص الو داؤف يلام مهل تلقف

 اجلا :نسولا (؟) .هوحنو مودقلاك ءيشلا هب تحني ام :نفس )١(

 .تلخب تنض (:4) .اهيلع دتشاو اهلقثأ :اهظك (؟)

 .ةج

>30 



 ىستكا ام لصاوحلا رمُحلا نم خيرُ

 لبالب تّجاه هنع ولّسأ تلق اذإ

 هربق ريغ ىرأ ال يلوح ٌرظنأو

 يتَجْهُم ترِط دلخلا نانج َعَرَفأ
 :اهدلو يثرت ةيبارعأ تلاقو

 دبكلاو ءاشحألاو بلقلا ةحرق اي

 نفك ف تجرد دق كتيأر ا

 ةيقاب ريغ ينأ كّدعَب تنقيأ

 :هل نينبا يف ىبارعأل
 : ًائيح هيلع ىكبف يبارعأل ْنِبا ىفوت

 :كلذ ىف

 *«ا 0 61 07
 نزح جاه نزح نم قفأ نإ

 ىرتلا يف هوجو ىلْبت اكو

 :كلذ يف لاقو

 تاعجوُم كنيكب دق نويع

 عسمد دعب ًاعمد نْدَقَنَأ اذإ

 ربقلاو توملا هّمض ىتح شيرلا نم
 ركذ هُددجُي ٌركف اهُدَدجُي
 ربق هل يدنع ,ضرألا عيمج نأك

 ركَو اه حيرضلا رفق ىوس سيلو

 دلت مو لَبْحَت مل َكَمُأ تيل اي
 دبألا رخآ اياضملل ًابّيطم

 © دضع نع لاز ٌعارذ ىقبي فيكو

 لاقف ءرخآ نبا هل ىفوت هنع ولسي نأ مه الف

 نكس مويلا هلام يداؤفف
 (9 نزلا 1 1 آني اذكف

 مما (”انيني امو ٌءاكبلا ا ّرضَأ

 انيقتسيف نوكئشلا نعج نعجاري

 :تلاقف ءرماع هل لاقي اهل نبآ ربق ىلع ةيبارعأ تفقو :لاق ىلجبلا ديبع وبأ

 ةشْحو يل رادلا يف ينتكرت

 ش : هيف تلاقو

 اضرلاو هلل ملستلاو ربصلا وه

 .فتكلا ىلإ قفرملا نيب ام :دضعلا )١(

 .مغلا :نزحلا (0)
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 .فعضيو رتفي :يني ()

  ٌرماعاي كدعب نِم يف نم
 رصان هل سيل نم لذ دق

 اهؤاشأ ال ةطخ يب تلزت اذإ



 اهؤاجر باخف ًارمأ تعجر مارك 2سفنأب نيملاس انْبَأ نحت اذإ

 اهؤايحو اهؤام ىقبيو بوُتت اهنإ ةمينغلا ريخ اَنُّنأف

 اهؤاقب مودي ال ًاسفن ّنكلو رماع رب ام نود الإ ّرب الو

 اهؤالو هيلإ بر هسفن ىلع ينّرعو يل هّرجأ ىّممأ ينبآ وه

 ""اهؤاكُب ًاتْيِم يحي مل ةيكابك نكأ هكبأ نإو ٌرِجوُأ بستحأ نإف

 :نباو ةوخإ ءاثر يف ةيليذه

 ؛مابعأ ةرشعو ةوخإ ةرشع ال ناكو ,ليذه نم ةأرما تناك :لاق ينابيشلا

هبطخف ؛ ؛ جوزتت مل ًاركب تناكو ؛ نوعاطلا يف ًاعيمج اوكلهف
 مف .٠ . اهجوزتف هل مع نبا ا

 هتجوزف , غلب و هتيصانب ّدمُي امنأك اتابن تبنف .هتدلوف مالغ ىلع تلمتشا نأ ثيلت

ف : هلجأ هاتأ ("' ءانملا الإ قبي مل اذإ ىتح ,هزاهج يف تذخأو
 عمدت ملو ءابيج اهل قشت مل

تعفر مث «ةعاس هيلع تّيكأف « هعيدوتل تيعُد هزاهج نم اوغرف املف ؛ نيع ال
 اهسأر 

 :تلاقو هيلإ ترظنو

 يعنلا رهدلا ىلع ىقبي الو مووت ال ةّرسلا كلتت الأ

 "”موُمر مآ هل ةقهاشب  رْفُع ناثحلا ىلع ىقبي الو

 . ًاعيمج انفدف ءاهسفن تضاف ىتح اهبيحن عطقت مف ,ىرخأ هيلع تبكأ من

 :اهلهأ ىلع اهنزح يف ةينابيشل

با لق «ناييش ينب نم ةأرما نم ًادمك دشأ تيأر ام :لاق طاتخ نب د ةفيلخ
 اهن

 ةكحاض طق اهتيأر اف ؛ ّيرورحلا كاحضلا عم اهتلاخو اهتمعو اهمأو اهجوزو اهوبأو

 : مهيثرت تلاقو «ءايندلا تقرافخ ىتح ةمسيتم الو

 نكس الام سفنلو ُنَرحلاهَّيش بلقل نَم

 .فاخأو قفشأ :رجوأ )١(

 . ةبورألا دلو :رفَغ (+) ..اهب لخد يأ اهيلعو هتجوزب ىنب لاقي : ءانبلا (+)
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 ()اونعظ رشعم نم مهّريخ اوبلقناف ٌراربألا نعظ
 نّسح اومّدق دق ام لك ا اوضق رشعم

 اونبغ ام تيبلا برو ءال2 مهّسوفن اوعاب ٌةِيتفا
 نتئتماهدعبام ةنم اوبلط ام ٌموقلا باصأف

 ١ :هل ادلاو ىثري ةبلعت نس هللا درع لاقو

 ُبيلَس تنأو سومرم كسأرو 2يقرفَم بيطأ مأ يسأر بضخأأ
 بيسن بارتلا تحت نمل سيلو هفّرط كيجانُي ىسمأ نم كّبيسن

 :هل نبا يثري هللا ديبع نب دمي يبتعلا لف

 "موك داؤسفلا يفو كيلع ًافَسأ موُسر عيسدلل يدخب تحضأ

 :هنبا ءاثر يف بأل

 هوبأ لاقف «تارف ىعفأ هتغدل ذإ رئاس وه اهيبف ,نوعاطلا نم ًابراه ّيلارعأ جرخ
ُ 

 : هيثري
 كلف كاله نم ةوجت ىغغبي فاط
 كلَ ثكيح ىتفلل  دصَر ايالثاو
 : ف ءيش يأ ًةَلض يرش تيل

 )١( اولحترا :اونعظ .

 .تفع نأ دعب رادلا نم يقابلا رثألا وهو .مسر هدرفم :موسر (؟)

 نيل



 :نيمألا ءاثر يف ةيهاتعلا .يأل 0

 يبأ ىلإ رفعج ةنبا ةديبز همأ تلسرأ « ةديبز نب دمح هاخأ نومأملا هللا دبع لتق املا ©

 ش :لاقف .«نومأملل .اهناسل ىلع ًاتايبأ لوقي ةيهاتعلا :

 ٌدِعِبُيو ينْذُي رهدلا بير نإ الأ
 دي تبهذ نإ رهدلا بيرل لوقأ

 يل ديشرلاف يل ُنومأملا يقب اذإ
 :هلوق نم هيلإ تبتكو'

 ا ا مامإ ريخلا ٠ ش

 ومد لهتست ينيعو تبتك
 9 كنم .سانلا ىندأب انعجف

 ارهاط هللا رهط ال ٌرماط م

 : (0ُنمْخَتو ْمَدَت ٌمايأ نهدللو

 دي يل هلل دمحلاو تيقب دقف >

 دمجو ءاكلهي مل ءٌرفعج يلو

0 

 ٍربنم دوع ىلع ماب مركأو
 ")يرجحُمو يعومد نم ىْعي نبا كيلإ
 يربصت لقف يدبك نع لز نّمو
 0 رهطُم هلعف يف رهاط امو

 يروذأ بّرخو يلاومأ بهنأو

 روسعأ قلخلا صقان نم :

 مودقلا اهأسي اهيلإ بتكو « ليزج ءابحب اهيلإ هجو اهباتك ىلإ نومأملا رظن (لف

 كلذ دعب هيلإ تراص املف ؛ اهيلإ هب هّجو ام هنم تلبقو تقولا كلذ يف هتأت ملف ؛ هيلع
 نيرشع :تلاق ؟هل ترمأ كو :لاق . ةيهاتعلا وبأ : تلاق ؟ تايبألا لئاق نم : اهل لاق

 دم هيخأ لتق نم اهيلإ رذتعاو . كلذ لثمب هل انرَمأ دقو :نومألملا لاق .مهرد فلأ

 ناعمتجت ًاموي اكل نإ « نينمؤملا ريمأ اي : تلاقف .هلتاق الو هّبحاص تسل : : اه لاقو

 ينبان امو. ثقل دق ام نوراه ىلع رو

 .هللا ءاش نإ اكل هللا رفغي نأ وجرأو هيف

 000 ١ : اسأش هنيا يثري سأش وبأ

 بَسنلو يتيبرت هلف نامزلا بيرل ًآانأش تير
 !بهذ نميف كناكم تنكو ىقب نميف أش اي كتيلف

 ' ا . اهب طاحأ ام :نيعلا يف رجحملا 0( رع دلا فرض .:بيّرلا )١(

 ضلحا



 هتوخإ ىئر نم

 :ةريون نب ممتل

 ىلاعت هللا يضر قيّدصلا ركب يأ عم حبصلا ةريون نب مّمتُم ىلص :لاق يشايرلا

 : دشنأ م ِءةنع

 روزألا نباي تلتق تويبلا نيب تحواتت حايرلا اذإ هللاب معن

 ردغي مل ةّمذب كاعد وه ول هتلتق مث هللاب هتوعدأ
 ٠ 1 .٠ ف هلئاش 030 9و هئادر تحت 2ا 5 لا , ضر ل

 لاقو .هتلتق الو هتوعد ام :ركب وبأ لاق . ءاروعلا هنيع تلاس ىتح ىكب مث :لاق“

 كحاضب نيزحلا وجشلا وخأ سيلو يتبيصمك ىعّدا ينم كحضتسمو

 (0كداكدلاف ىولُلا فارطأب ربقل اهتيأر روبق نم يكبتأ لوقي

 (9كلام ربق اهلك يذهف ىنغدف ىبمألا تعبي ىسألا نإ هل تلقف

 ش : يثارملا ّمأ ىّمست ينلا يهو ءاكلام هاخأ يثري ممتم لاقو

 (0اعجوأف 1 امن عزج الو كلاه نيبأتب يرهد امو يرمعل

 هئادر تخن لاهنملا بيغ دقل

 هسرعل ءاسنلا يدهت امري الو

 ىدتلل ٌرَثهَي فيسلا لصنك هارت

 (9[عوُرأ تاّيشعلا ناطّبم ريغ ىّتف
 (*اعقعقت ءاتشلا درب نم عشقلا اذإ
 اعطم ءَوّسلا ءيرمآ دنع دجت مل اذإ

 امرا فيلا حبلا ته اذإ
 (0اعّرمت دق هشير ىرابخلا خرفك لقحم ثعشأب وعدت ةلمرأو

 .ىوتساو سبكت ام لمرلا :كداكدلا (1)
 .يتياغو يمه ام :يرهدامو (؟) .نزحلا :ىسألا (؟)

 .هلامجو هتسحب كبجعي يذلا : عورألاو ؛نطبلا مخضلا :ناطبملا (5)

 .سبي اذإ دلجلا توص : عقعقتلاو ؛ دلج نم تيبلا : عشقلاو ؛رسيملا يف موقلا عم لخدي ال يذلا :مربلا (0)
 . ءاذغلا ءيبسلا :لثحملا (1)

 سر



 تمجخحأ لّيخلا اذإ افاَقو ناك امو

 هودنع نع هفيس ماهكي الو 0 0

 يننإو اهارأ تايآ ٌربصلا :ىَبأ:

 ْبجت مل كساب ٌعْدأ ام ىم إو ظ

 ًايئات ناك نإو ينم هتيحت 0

 اننب نفرق ُمايألا نكت: نإف. لا

 انلبقو ةاسيحلا: يف ريك انشعو ١

 ةبقح ةيذج ىتامدتك انكو :
 ًاكلامو ىتنأك انقرفت ملف

٠ 

 :تعّجَرو ًانينح تنَح فراش اف ظ

 مئاور ثالث رآظأ ُدُجو الو
 كلامي ماق موي يتم دجْوأب 0

 كلام ٌربق اهّلح ًاضرأ هللا ىقس

 اعزفم توملا ةيشخ نم ًايلاط الو

 ()اعّئقم وأ ًارساح ىقال وه .اذإ

 اعّطقأ كلبح دعب لبح لك ىرأ

 اعَقْلَب ضرألا ةقوف ًابارث نَسْمأو

 اعّدو نيح ىخأ ًادومج ناب دقف

 اعّبتو ىرسك طهر ايانلا باصأ

 اعّدصتي نل ليق ىتح رهدلا نم
 اعم ةليل تبن ل عاتجا .لوطل

 .؟9اعّمْجَأ د كربلا اهوْجَش ىكبأف :ًانينأ

 ”اعّرصُمو ٍراَوْح نم ًاَرَجَم .َنْيأو

 اعمْسَأف قارفلاب حيصف دانم
 /”اعرمأف تانج يداوَعلا باهذ

ناك يبمصألا نإ :ظخاجلا رجب نب ورمعل ليق |
 نارا م'رعشلا اذه يمسي 

 3 :يعمصألا عمسي مل: :لاقف

 .عبصتي نيل مكيلع بولقلا يأ

 سوأ ءادتبا نم نسحأب ةيثركب ةنحأ ءىدتبي 0 : يعمصألا لاقو 3

 اعّربج يلجأ سففنلا اهتيأ

 :لْيمُذ لوق اهدعبو

 قَلغَي ثداوحلل ًانْهَر كي نمو . قرفشي 0 نم انتراجأ 0

 :رجح نب

 اغقو دق نيرذحت يذلا نإ

 . فب تكلا بحسلا . : تانج دملا 00 00

 ك8 00 0 . ليلكلا : ماهكلا 10

 لالا ص فلألا.: :كربلاو ؟لبآلا : :نم ةنسملا :: :فزاشلا 00

 . اهدلو .ىلع فطعت قوتلا مث : ئاورلاو دحاو راوح لع فطعت قونلا :راظألا 2



 :هل رضنلا تخأ ءاثر

 ْ نبا لاقو ءارفصلا ها هع هللا و لزن امل : يزاغملا بحاص قاحسإ نبا لاق

 | نب ةدلك نب ثراحلا نب ,رقنلا قع برضب بلاط يفأ نب لع رمأ - ل مالم

 ملا م

 هيثرت :٠

 ةحوفسم ةريعو كيلإ .ئتم

 هُتيالن ْنِإ ٌرضنلا يّنعمسي له
 ةيرك ءنسيف بخ اي دمحُمأ

 يعور َنإ ابكار اي
 ةيحت نأب اقيم اهب غببأ

 قفوم تناو ةسماخ حبا نم

 0 (7قفخت بئاجنلا :اهب لازت نإ ام

 ون ىربخأو اهفكاوب تداج

 . 9اقيظط لحف لحفل هيرت نم
 0 7 ١( ظيغملا وهو قفلا َّنَم 3 -

 (0قققشت كانه ٌماحرأ هلل ع هيبأ ىنب فويس تّلظ

 0قتوم ناع وهو دّيقملا فْسَر 00 ملا ىلإ ٌداَقُي ارض

 . كنق ام هلق لبق يتغلب ول :رعشلا اذه هغلب ال هَ

 0 قَتْي اقنع ناك نإ مهُّتَحأل 1

 م ينل لاق : ماشه نبا لاق.

 : ءاموخأ يف ءاسنخملاو باطنملا نب رمع'

 ام :لاقف ءاههجو يف بودن اهو ءاسنخ ىلإ باطنلا نب رمع رظن :لاق يعمصألا ٠

 . !رانلا يف كاوخأ : اهل لاق ! يوخأ ىلع ءاكبلا لوط نم : :تلاق.؟ ءاسنخ اي بودنلا هذه 1

 | يعبأ ويلا انأو « لتقلا نم اهيلع قفش أ تنك يفإ ؛ اهيلع نزحلا لوطأ كلذ :تلاق

 ١ :تدشنأو ىرانلا نم م

 . ..لئاسلا :فكاولا ([)
 .هلوانتت :ةشونت (4)

 ) )1١عرست ةميركلا لبإلا :قفخت بتاجنلا .

 .لسنلا .: ءنضلا (؟)

 ) )0.هيشم :ديقملا فسر

 ايري



 رخص ىلع يسفن َفْهَل اي ُهَكرْدُتل اهّوُطَخ تاف دق شعنلاو ةلئاقو

 ربقلا ىلإ نولمحي اذام ربقلا ىلإ هب اًودغ نيزذلا 1 تلكت لأ

 :هسبلت تناك رادص يف ءاسنخلاو ةشئاع

 رعش نم زادض اهيلعو اهنع اهنع ىلاعت هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىلع ء ءاسنخ تلخد

 هللا" لوسر يفوت دقل هللاوف ؟ ءاسنخ اي اذه ام : : اه لاقف ؛ اه دلج ىلإ هت هترعشتسا دق

 ديس ينجّوز يأ نأ كلذو ؛هسابل ىلإ يناعد ىنعم هل نإ :تلاق !هتسبل اف ِهتَِ

 هدفنأف يلام يف عجر مث «هدفنأ ىتح هلام يف فرسأف ,ًافالتم ًالجر ناكو .هموق

 هانيتأف : تلاق .رخص يخأ ىلإ :تلق. ؟ ءاسنخ اي نيأ ىلإ : :لاقف ّيلإ تفتلا مم .ًاضيأ

 يجوز لزي ملف .ءهدنع نم انعجرف « نيرطشلا نسحأ يف انرّيخ مث «نيرطش هلام مسقف
 !رخص يخأ ىلإ : : تلق ؟ ءاسنخ اي نيأ ىلإ : يل لاقف لإ تفتلا مث ,هعيج بهذأ ىتح

 هل تلاقف «نيرطشلا لضفأ يف انرّيخو نيرطش هلام مسق مث .هيلإ انلحرف :تلاق

 :لاقف ؟نيرطشلا نيب مهريخت قح كلام مهرماشت نأ ىضرت امأ :هتجوز
 ”اهراخ تدّدق تكلم ولف 2 امهرارش اهُحنمأ ال هللآو

 .اهراع ينتفك دق ناضَح يهو .اهّرادص ٍرَعش :نم تّذختاو

 .١,تيقب ام يدسج رادصلا قرافي آلأ تيلآف

 : اهيوخأ يي ءاسنخلا

 ةئج هللاو رخص ناك : ؛تلاقف . .ةيواعمو ارخص كيوخأ انل يفيص ؛ ءاسنخلل ليق

 :اط ليق . لعافلاو لئاقلا ةيواعم هللاو.ناكو .رمحألا سيمخلا فاعذو. « ربغألا نامزلا

 ليق . ءاوهلا ذربف ةيواعم امأو ,ءاتشلا ّرحف رخص امأ :تلاق ءرخفأو ىنسأ ناك اههمأف

 !دسجلا ماقسف ةيواعم امأو .دبكلا ٌرمجف رخص امأ :تلاق . عجفأو عجوأ اممأف :اهل

 0 رغألا بوضغلا نمَزلا يف نارحب ةدجت بلاخملا اًدَّمَحَم نادسأ

 نضضرإ



 ٍدَتَحَم اًعيفر .يدانلا يف نارمق

 ”ءاسنخلا تلاقو

 ٌراَوع :ربعل 0 م كنيعب ر ىّذقأ

 ترطخ اذإ هاركذل يعمد َنأك

 اهل قحو ٍرغ رخص ىلع يكبت نيعلاف

 تركذأ اذإ ىتح ٠ تيسن اذإ ىعرت

 هب ةادحلا أعل أ ارخص نإو

 (ا"رّيختم ددوُس اعّرَف دجملا يف

 : ديرشلا نب رخص اهاخأ ىث

 راّدلا اهلهأ نم. تّلخ ذإ ترفقأ مأ

 راردم نيدخلا ىلع ليسي ضْيف
 ٌراتسأ ضرألا ديدج نم هنودو

 (9رابكإو ٌراغصإ نانينَح اه

 ان هسأر ىف ملع هنأك
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 ' ٌراَّرْضو ٌعاَقن ,ةقيرطلا ٍيدهَت «ةقيلخلا ُدومح ةقيقحلا يماح

 : ًاضيأ تلاقو

 اهَلابْرِس ٌممّدلا َلّضخأ دقل

  اهلاقثأ ضرألا هب تَّلَح ديرثشلا لآ نم رخص دعب ْنَمأ

 كلام ىلع ىَسآ تِيلآف

 موسما لك يسفنب تّمَهو

 : ًاضيأ تلاقو

 ادمجت الو اذوج ّييعأ

 داوجلا 2يرجلا ناييكبت الأ

 اعلا غيفر داجنلا ليوط
 مهلاغ ام موقلا هّلّمحُي

 هباب ىلإ فويضلا ٌعومَج

 اهلام ةيكاب لأسأو

 ا ىلؤوأ يسفنل ىلوؤؤ ف
 اف اّمإو اهيلع اًمإف

 ؟ىدتلا رخصل نايكبت الأ

 ؟ادّيّسلا ىتفلا نايكبت الأ

 ادرمأ هتريشع داس د

 ادلوم َمُهَرْغِصأ ناك نإو

 ادّمحُي نأ بّسكلا لضفأ ىرَي

 )١1( عبطلا وأ لصألا :دتحملا .

 .لبج :مع (8) .عفر اذإو ضفخ اذإ نينح :رابكإو راغصإ (؟)

 ضعت



 :ًاضيأ تلاقو

 ٍلوانتُم ءىرمأا فك تكردأ ايف

 ةياغ حّدملل نودُمملا غلب امو

 ابرلا ثم ىرثلا دْمج يف ْثْيغلا امو
 ةمعنو كيدي نم بيس لضفأف

 هنأك قاورلا يشم موقلا نم

 مرابض ٍنانّبلا فارطأ ثبنرَش

 :هئاثر يف فيرط نب ديلولا تخأل

 لضفأ كيف يذلا الإ اودّهج الو
  لهتملا لباولا اهيف قّكبَت
 لزجأ كيفك ْبْيَس لب ءاهب ٌدوجت
 )لمست ٌرداخ (ًيض ميس اذإ

 (9 لبشأو سرع ليغلا نيرع يف هل

 :فيرط نب ديلولا اهاخأ يثرت فيرط نب ديلولا تخأ تلاقو

 ًاقروُم كلام روباخلا رجش ايأ

 ىقتلا ْنِم الإ ّرعلا ديرُي ال ىتف
 مدْلص ةادرج لك الإ رخّدلا الو

 انتيلف عِيِبّرلا نادقف هاندقف

 ادع اذإ داوجلا رهظ ىلع فيفخ

 يننإف ًافقو هللآ ٌمالس كيلع

 :هاخآ يثري رخآ لاقو

 هركذ ينرس الايط خأ

 هرصق ىلإ ودغأ تنك دقو
 هب اع ينارأ تلكو

 ًارئاز هتنج اذإ تنكو

 فيرط نبا ىلع ٌعزجت مل كنأك
 «"فويسو ًانق نم ّآلإ لاملا الو

 "”فيلح نيترمّشلا قيقر ّلكو
 فولأب انتاداس نم هانّيدف

 بففيغخب هئادعأ ىلع سيلو
 فيرش لكب ًاعاقو توملا ىرأ

 هركذ ىلإ ىجشأ تّرص دقف
 هربق ىلإ ودغأ ترص دقنف

 هرمع يف دم ول سانلا نع

 هرمأ ىلع زوجي يرمأف

 .ةدشب ببصتلا :قعبتلاو ؛لهس :ىبرلا ثمدو ؛نيل :ىرثلا دعج )١(

 . ديلا قورعو فكلا ظيلغلا : ثينرشلا (م) .ةعاجش سباعلا : لسبتملا (؟)

 .رفاحلا ةديدشلا :مدلصلاو ؛رعشلا ةريصق :ءادرج (0) . حامرلا :انقلا (8)
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 : ارخص اهاخأ ىثرت ءاسنخلا تلاقو

 اماذق اهدّواعو ينيع تكب

 رخّصك قىتف ّيأو رخص ىلع

 تالّمعُم بهص برب تفلح

 هيلع ورمع ونب تعزج نئل

 فكو اهب ٌدشي فك هل

 ملم نم فراشلا ملا ىرت
 ممكرت مكمعطمو مكيماحأ

 لاهث تّبه نإ فيضلل نمف
 ًايدُح لاوشألا اهَدْرَب أجلأو

 رخص بابب تلزن ول كلانه
 ليخب ال تفلَد دق لّيخو

 صالد ةغباس لضف فكفكت

 :راوغملا ابأ هاخأ يثري بعك لاقو

 ًابحاش كيسجل ام : ىمّيلُس لوقت
 تعباتت بوطخ نم نوجش :تلقف

 ٌةّيَم تباصأ تناك نكل يرْمَعل
 قداصل ينإو .هيكابل يفإف

 هتْيب دنع شحاف ال !يخأ ام يخأ

 يتْئبعُي ناكو ينيفكي ناك خأ

 "'”اهارك ىبفقت اف راّوعب

 '"اهالط مأرت مل باغلا ام اذإ

 امهاهتنُم مّرحملا تيبلا ىلإ

 اهاتف ورمع ونب تئزر دقل
 اهادن ىرث فجَي اف دوجت
 اهاَحل اهعمادم تّلب دقو

 اهاجر مدهنُم ةاريغ ىدل
 اهابص اهئوانث ةعزعزُم
 (ا"اهالك ًةيداب تارجحلا ىلإ

 اهارُذ نم حش فايضألا ىَرَق
 (”اهاحر اهيشبك نيب ترادف

 "”اهاشَح قفَح ةنافّيَخ ىلع

 بيري نامزلاو رابك لع
 ””ُبوعش لاجرلل ايانملاف , يخأ
 بوذك نيلئاقلا ضعبو ءهيلع

 بوه ءاقّللا دنع عرو الو

 بونت نيح رهّدلا تابئان ىلع

 بيبط ماعطلا كيمحَي كنأك

 .همزلتو اهريغص ىلع فطعت :اهالط مأرت (؟) .دمرلا :راوعلا )١(

 . دئاقلاو سيئرلا :شبكلا () .اهعرض عفتراو اهنبل فج يتلا قونلا :لاوشألا ()

 . ةقرفم :بوعش (1) .ةعساو عرد :صالد ةغباس (0) َة : ةغباس (6



 ةسيقو انيل يالا ٌلسعلا وه
 ًايداغ حبصلا ثعبَي ام هّمَأ توه

 نكي م ينير عشا ةيلامك
 ىدنلا ىلإ بيجي نم اي اعد عادو

 ايناث توصلا عفراو ىرخأ ٌعْذا تلقف

 هنإ لعفي ناك دق اك ْكبِجُي
 ىرقلا يف توملا امنأ يناتثّدحو

 هتيرتشا ٌعابت ىتوملا تناك ولف

 ينتلخو يدي ىلُمُي وأ ينيعب

 ىتأ دقو ةايحلا ثوملا دسفأ دقل

 ُهَرمأ ىتح شيعلا وُلَح كود ىتأ

 قراش تام هاسنأ ال هللاوف

 هرم نسحأ ٌمايألا نكت نإف

 :هتوخإ يثري سيقلا ؤرما لاقو

 انيئش يل يدوج ْنيع اي الأ

 ورمع نب رخص ينب نم كولم

 ٍرلسب مهشسو#كر لسفت ملف
 اوببصأ ةكّرعم موي يف ولف

 نب ٌُدريبَألا لاقو

 القت هفأ مل ىليل لواشضت

 هموجن ماتلا ليل نم بقارأ

 هرصنب اثم ناب قلع َرّكذت

 "”ُبوطق لاجرلا ىقال اذإ ثيلو

 "'بوؤي نيح ليللا يّدؤي اذامو
 بيِخَي لاجرلا َريخلا َردتبا اذإ
 بيجم كاذ دلع هبجتسي ملف

 بيرق كنم راوغملا ابأ لعل

 بيرأ ٌعارلا بحر هلاشأب
 بيثكو ٌةبصَه يذهو فيكف
 بيطت سوفنلا هنع نكت ١ امب

 بوؤي نيح نالذجلا مناغلا انأ

 '١بيبح الإ قلع هموي ىلع

 بوكت نمهراثآ ىلع ْبوطُخ
 بيضق كارألا ٌعْرَف يب ٌرّتها امو

 در

 بونذ نف تداع دقل لإ

 انيبهاذلا كولملل يكبو

 انولتقي ةّيشعلا َنوداقُي

 ايلَّمْرُم ءامدلا يف نكلو

 انيرم يب رايد يف يف نكلو

 رمجلا هنود نم لاح يشارف نأك

 رجفلا ادب ىتح سمشلا ُنْرَق باغ ْنُدَل

 نكّذلا كلذ اذّنح اي هلئانو

 .سباعلا :بوطقلاو ؛ ضيبألا :يذاملا )١(

 . ءيش لك نم سيفنلا :قلعلا (؟) .هيلع ءاعد :همأ توه (؟)
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 انسنيب نقّرف مايألا نكت نإف
 ةعاس كقارف ًارجه ىرأ تنكو

 ًايقال تسل نأ هللا دابع اقحأ

 مهرايخ الإ نايتفلاك سيل ىف
 ىنغلا يف قّرخت ىنغتسا وه نإ ىف
 الانف رومألا تاهسج يماسو

 هنورظتني ءازعلا يف موقلا ىرت

 ًايقاب سانلا يف يحلا تنك كتيلف

 هلامب ءانثلا نّسُح يرتشي ىتف
 ةطبغب ديرب انيحاصُي مل نأك

 هّيعن يلاع هرملا معنل يرمعل
 تدلغلغت ىتح رابخألا هب تضمت

 تلّوغت ًاديرُب يعانلا ىعن (لف

 يننأك ىتح سفنلا ىَّشْعَت ٌركاسع
 يتبيصم ديرب يف وكشأ هللا ىلإ
 ىكتشا اذإ هلإلا يفعتسأ تنك دقو

 ةواشغ دعب ّىنيع يف لاز امو

 يقتأو ءاحلا يقأ يننأ ىلع

 ادب ذإ حبصلاو ليللا ينع كايّحف

 هتّيقس عيطتسأ ول ائدَّج ىقس

 رذعلا هتباحص يف انترذع دقف

 رجهلاو قّرفتلا توملا لب ال لأ

 الرفقُلا الآلام رهدلا لاو ًادْيرُ
 ("”رمُغ الو ليلذ ال َلْزَج موقلا نم
 (”رقفلا هنتَم ْدْوَي مل ٌرقف ناك نإو

 رسيلا ةرسعلا كردُي ىتح رسعلا ىلع
 (كرمألا َبَرَح وأ موقلا يأر تش اذإ
 ربقلا هًّمض يذلا تيملا انأ تنكو

 (©رطقلا اهب لق ءابهشلا ٌةَنَسلا اذإ

 رثُبلا هرابخأب ًاموي انتأت ملو

 رصعلا حنج ام دعب نيرع نبا انل

 (ةلرْدُجلا الو انع عابطألا هنثت لو

 "”رهظلا عطقنآو نزلا طرف ضرألا يب
 رمخملا هتماهب تراد ةوشن وخاأ

 ردصلا اهب شيجي .انازحأو يثَبو
 رجألا نّرس نإو هيف يل رجألا نم

 رَقَو هعمسأ تنك اع يعمّسو
 مر ؟ م0 مم و هك م ف

 رهش امتودغ حاورألا نم جوهو

 (رطقلاو دعاورلا هاورف َدوُأِب

 )١( اهبانذأ ءايظلا تكرح :رفعلا ألأل .

 .لقثي مل :دؤي ملو ؛عسوت :قرخت () .رومألا برجي مل يذلا :رمغلاو ؛يوقلا :لزجلا )١(
 . ديلجلا اهيف رثكي ىتلا ةنسلا : ءامهشلا (6)

 هب تبهذ :ضرألا هب تلوغت (0)
 .قرفت :تش (:)

 . متاوخلا : عابطألاو ؛تلخد : تلغلغت (1)

 . عضوم :دوأ (9) | . همزلأ : ءايحلا يأ 4(
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 امب ىو ٍدالب نم يَقْسُي لاز الو
 مهّفكأ نيعفارلا برب تفلح

 تفقاوت ثيح جاجخلا عمتجُمو

 بذاكب سيلو ىلآ ءيرما نيمي
 ىَوث دق رّذعملا نبا ىَسْمَأ ناك نئل

 يدّلاو نيدلاو فورعملل ءرملا وه

 اولّمحتف ُهَلهأ ىدانو ماقأ

 مكتويُب يف ُمثرداغ ءيرما ّيأف

 اهروهظ ْبدُح يهو تسمأ ٌلوشلا اذإ

 هؤانف ىشغي ردقلا دامَر ٌريثك

 ةمحلو ًائين محللا يلغي ناك ىتف

 نكي ملوم عيشي ىتح هّمَّسقُي

 مهَتْحَوَر نإ فايضألاو يحلا ىتف

 تجرذأو يِطملا موقلا َدّهِجَأ اذإ

 اولكاوتو ٌمِهداز اياقب تفَخو
 ةوقب مهيلع الضف هل تيار

 اوحبصأ مث ٌمهّليل اًورسُأ موقلا اذإ

 تلءةاضتو مهراصبأ تعشخ نإو

 ال ىفو هيلإ تلح ةراج نإو

 هب تسّبتلا ام تاةوّسسلا نع فيفع

 رضن اهب ٌعيبرلا باص اذإ تابث
 "رجنلا اهب لح ثيح ايادحلا برو
 رأج اهريبكت قافآلا نم قافر

 دزو قداص اهتَب نيمي يف امو

 ربقلا هِي ءرملا َّمُعَتل ديرب

 "ارمُع الو ٌماهك ال برح ٌرعسمو
 رجلا فلتخاو ُبابسألا تمّرصو

 رمح اهقافآ نول تسمأ يه اذإ

 ردَه ال لحفل ْعَّمسُي ملو افاجع

 رزجلا رضتحاو ٌراسيألا يدون اذإ
 ٌردقلا لزنت اذإ هّيَّمكب صيخر

 رخُذ هتبيبغ نم يِحْضُي ٌرخآك

 «هرفّسلا َلَمْرَأ نإ رفّسلا ُدازو ليلب
 ««ارفضلا َبَقَحلا غّلبي قح رْمَّضلا نم

 رفق ةلوهجب ٍموقلا لاب فسكأو

 رقعلا مهّداز ناك ال رقعلابو

 (0كنَف الو طاقس هيف ام وهو اًدغ

 ٌرقّصلا ٌرظني ام لثم ىَّلِج نيألا نم

 ٌرتس هتراجل كنه ملو تتابف

 رسك هل ِدوُعب ىفَلُي اف بيلص

 ٌرصق الو ىّدْعم َتّيقال يذلا ةارو

 قفا

 .فيعض :ماهك (؟١) . لصألاو عبطلا :رجنلا (1)
 .للب اهعم يتلا ةدرابلا حيرلا :ليلب (:) .حيرلا ريغتملا محللا :هتبيبغ ()

 .هلفسأ يف بقحلاو لمحلا ىلعأ يف لعجي روفضم لبج :رفضلا (5)
 .ريسلا يف يخارتلا : طاقسلا (1)



 :ةمامذلا )١(

 :بوطش ()

 ةمايح قالم اموي ءىرمأ لكو

 اّنِإو ةايحلا يف ًاريخ تِلبأو

 ةمامذ وذ خأ وأ كوم كدفيل

 : يلجبلا دبعم نب لبشل
 هرم ىتح ٍشيعلا ولُح نود قأ

 مُهَندَبَأ ىتح بابحألا يف نعباتت

 بناج لك نم رهدلا فورص يقترب
 ًادرفُم هللا ةحر الإ تحبصأف

 ىسألاب ْتلَلُع ٍسمشلا نرق َّنْذ اذإ

 مَن ملو ينع لابلا يلخ مانو

 انب تفّدق دقو يبلاحصأل تلقف

 مُهتكرت نيذلا لهألاب ٌدهعلا ىتم
 ةّبارق يذ نم نوعاطلا كرت اف
 ةبرغ كنم مُهّراد ال اوحّبصأ دقف

 مهيلإ بوكت نأ ىَّجرُت تنكو
 ةموي ناح نم نلْفْعُي ال ٌريداقم

 هّنيح ناح نم توملا سأكب َنْيَقِس
 لهم دراوك مهاّيإو انإو
 ةنود لاح ولو انيهانت هيلإ

 يننأ يدمج و ضعب ينع نّوهف

 انن ريغ مهنم ايحأب نأ ريغ انسلو

 . ةدعص

 فر

 رصن الو ٌءاطع ال ٍءانغلا ليلق

 ٌرْمْعلا هب لاطو ىّوعّدلا تتاب نإو
 ٌرعشلا قطني نأ ٌمويلا يدنع كّياوث
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 بوكت نمهراثآ ىلع بوكت

 بيرق رايدلا يف مهنم قبي مف

 (”ُبيسع ءاحّللا نود يربني ابك

 بك داؤفلاو ًاريص سانلا ىَدَل

 بوي نيح نزحلا يلإ يوأيو

 بيرغ ءانفلا يراع ْمَي مل ابك
 بوقر وهو نيقعأ يذلا لوطب

 "”بوطش بح نّمع ةبرغ ىوت

 بيصن قارعلاب يداؤف يف مهل
 بوؤن ٌبايإلا ناح اذإ هيلإ

 بيرق ةايحلا يف مه الو .ديعب
 بوعش كاذ نود نم ٌمُهتلاعف

 ُبيقر سوفثلا لك ىلع نه
 «0بونذ نهسافنأ نم ّيحلا يفو

 بين تايلابلاب هضوح ىلع

 بورش نهُلُك ءارو هايم

 بوؤتو يدتغت ايانملا تيأر
 بيجتف هل ىعدت لجأ ىلإ

 .هصوخ هنع ىحن اذإ لخنلا ديرج :بيسعلا )١( . دهعل

 . بيصنلاو ظحلا :بونذلا (:)



 ٌةوسأ تقال تش ام اذإ يفإو
 لزَي مف لامو لهأ اذ ناك ىتف

 هتيب لهأ نع ءرملا ءازع فيكو

 مهرك ذل يداؤف حرفي اوركذُي ىتم

 اهنأك ىتح وُجّشلا اهارم ٌعومد

 بيطت نيزحلا سفن ال ٌداكت

 (”بيرح وهو راص ىتح ٌرهدلا هب

 بيبح نيرباغلا يف هل سيلو
3 

 بيحن نهنيب عومد مُجستو

 "”بورغ نهنيب يرجت لوادج
 ُبورَط روبقلا لهأ ىلإ ٌداؤَف اكبلا يل جاه ٌرْبصلا تدرأ ام اذإ

 "”بوُلس نينحلا نيب ترّثتاو اك هلّوع دعب ىَوعْرا مث هّوْجش ىكب

 '”بوحت يُهف نآلا ّيلإ تّدرو هلاو يْهف اهقّبس نم ىوحلا اهاعد
 بيشمو ىدنلا نونيزي ٌُبابش مهنأ َريغ اهذجو لهأب يدّجوف

 اهجوز تر نم

 نب ريبزلا اهجوز يثرت اهنع هللا يضر نيقاطنلا تاذ ركب يلأ تنب ءامسأ لاق

 ةعقو نم فرصنُم وهو عاّسلا يداوب يعشاجملا زومرُج نب ورمع هلتق ناكو . ماوعلا
 يضر باطخلا نب رمع دعب اهجوزت ىتلا ةكتاع هتجوزل تايبألا هذه يورتو لمجلا

 : هنع هللا

 (5) درعُم ريغ ناكو ٍجايهلا موي ةمهب سرافب زومرج نبا ردغ

 ديلا الو نانجلا شعر ًاشئاط ال هتدّجول هتهن ول ورمع اي

 دّيعتلا ٌةبوقع كيلع تّلح السا تلتق نإ كّمأ كنك

 :هيثرت نيمألا ةجوز ةنابل

 نم تناكو .ةطير نب لع تنب ةنابث ديشرلا نوراه نب دم جّوزت :لاق يلالحلا

 هيثرت تلاقف ءاهب نبي ملو اهنع دمع لتقف ءءاسنلا لمجأ

 .اهردتساو اهجرختسا :اهارم (؟) .لاملا بولسملا :بيرحلا )١(

 . عجوتتو هل قرت :بوحت (( .اهدلو تام ةقانلا : بولسلا قرف

 .لكنو مجحأ اذإ .هنرق نع لجرلا ِدّرع (0)

 ضض



 سرفلاو حمّرلاو يلاعملل لب ٍسنألاو معَّتللا ال كك يهكبأ

 سرحلا عم هُداَوُق هتناخ ًاحرّطُم ءارعلاب ًاسراف اي

 سرُعلا ةليل لبق ينلَمَأ هب تمعجُف ديس ىلع يكبأ
 ( سلّقلا يف هلإلا ركذل نَم مأ ٍةدئاعل نَم مأَرَيِل نَم مأ
 سبق الب اهران تمرّضأ نإ اهل نوكت يقتلا بوركخلل نَم

 :اهجوز يثرت ةيبارعأ لاقو

 رجشلا هب ىمني ام ريخ ىلع ًانيح اقسب ةموئرج يف نينصغك انك
 ("رَمَّثلا رظنتسأو ارهاونق باطو (ّهعورف تلاط دق ليق اذإ ىتح

 ارّذَي الو ءيش ىلع نامّزلا يقبُي امو نامّزلا ْبْير دحاو ىلع ىتخأ

 رمقلا اننّيب نم ىوهف ىجّدلا ولْجَي رمق اهنيب ليل مجنأك انك

 :اهجوز ربق ىلع ةيراجو يعمصألا

 ىلع ةيراج اذإف ءيل بحاص يعمو بارعألا رباقم ضعب تلخد :لاق َيعمصألا

 ةريزغ نيعب يكبت يهو .هلثم رأ مل ام للحلاو ىلحلا نم اهيلعو .لاثمت اهنأك ربق
 هللاو ال :لاق ؟ اذه نم بجعأ تيأر له : تلقف يبحاص ىلإ تفتلاف ؛ يجش توصو

 تأشنأف .نزحلا يز كيلع امو ةنيزح كارأ ينإ هذه اي :اه تلق مث !هارأ ينبسحأ الو

 : لوقت
 نايتَق اي ربقلا اذه ًةنيهر يننإف ينزُح يف ينالأست نإف
 يناري نيح هييحْئسأ تنك اك اننيب ُبرَتلاو هيبحتسأل ينإو

 يناش كةوسي نأ موي ةفاخم 2ىرثلا يف تنك نإو الالجإ كياهأ

 :لوقت تلعجو ءاكبلا يف تعفدنا مم

 ٍيتاساوُم اينّدلا يف رثكيو الاب يب معني ناك نم اي ربقلا بحاص اي

 .حابصلا ءوضب تطلتخا اذا ليللا رخآ ةملظ :سلغلا )١1(

 .هيلع ىتأو هكلهأ :رهدلا هيلع ىتخأ (©) .قدغلا :ونقلا (؟)

 ضرغي



 تابيصملا لهأ نِم تسل يننأك 20للُح يفو يَلَح يف كربق تْرُز دق

 يتآيه ضعب نم هب رست دق نأ هفقرعأ تنك اهف كيتآ تدرأ

 تاومأ نيب يكبت يزلا ةبيجع ًةهّلوم ىربع ىأر ينآر نمق

 ةتو يكبت يهو ربقب اهدخ تقصلأ دق ةيراج ءارحصب تيأر :لاقو

 يّدخ يدّيس كل ٌةليلقو دحّللا ةنوشُخ كيقي يدخا
 ٍدْشَّرلا كلاسم ىلع تيمع هتافوب يذلا ربقلا ّنكاس اي
 دجولا ةقرُخ كلذب يفطأ ينّلعلو يلع كُن عمسأ

 هتيراج يثر نم

 نب دمح ينربخأف ,ةرعاش ةبيدأ تناكو .فصو اهل لاقي ةيراج يئاطلا ىلعمل ناك

 رائيد فالآ ةعبرأ فصو هتيراخب يطعأو رصمب يئاطلا ىَّلعم تكردأ :لاق «حاضو

 تكلم ول هللاو :تلاق .ّمعن :لاق !ىَلَعم اي ينتعب :هل تلاق اهيلع لخد املف ؛اهعابف '

 .هبحاص لاقتساو ريئاندلا درف !اهيف امو ايندلاب كتعب ام ينم كلمت ام لثم كنم

 : اهيثري لاقف ؛مايأ ةينامث ىلإ اهب بيصأف
 افلخ ينتكرتو اهتمّدق اافصو ىنتبلس فيك توم اي

 افّسخ ينتمُسف كادي تّرفظ دقلف ًاعم انب تهذ ًاله
 افّصَنلا يل تكرتو هترَبقف يندب نم سفنلا قش تذخأو

 ىَمْعَأ اهتافو دعب ٌتْولاف لجأ الب يقابلاب كِيِرعف
 افّضو ىّلبلا يلإ تعفر اَن ًادحأ يل تِيقبأ ام توم اي

 ()افحولا اهّرعشو ماظعلا اير ةيناغ بابش تمحر اله

 "”افّشخلا رِظانُت ضايّرلا نيب تلعج ةيبظ يَتْيع تئحرو
 (”ىفُغَأ اذإ ٌهاعرت لّظتو 2هصئارف تبّصتنا اذإ يفغُت

 .يبظلا دلو :فشخلا )١( .دوسألا :فحولا )١(

 .عزفلا دنع دعترت ردصلاو فتكلا نيب ةمحل يهو .ةصيرف هدرفم :صلئارفلا ()

 ضرشلا



 همئاوق تفّلتخا ىشم اذإف

 ًآممترُم يلا يف ارحم
 تلعج اذإ فصو اهنأكف

 يخأ لكل اذك تنأ توم اي

 اهب تبسبو ًادهرف يتتيلخ

 ثّدج يف مغرلاب اهتكرتف
 اهسّبلأ ال مّقملا نود

 ٌلحأ هراز ام اذإ ًانيب

 ةنياعُم ادبأ يفقتلن ال

 ةيراج فتحلا بايث تسبل

 ةقهاز ْسفنلاو اهنأكف

 اهنساحم ىلع قبأ ٌربق اي

 :ةلمرلاب اهفلخ هل ةيراجو دم نب ناورم

 : ةلمرلاب اهفلخ هل ةيراج ىلإ بتك ءرصم وحن جرخو دم نب ناورم ٍمْره ام
 ىرأ ام ّدصلا ىلإ ينوعدي لاز امو
 اننيبو ينيبت نأ ازيزع ناكو
 يملعآف هللاو بلقلل امهاكنأو

 ينأ هللاو نيذه نم مظعأو

 .رظنلا ةيخرتسم رفشلا ةلضاف :افطو )١(

 .ليملاو روجلا :فكولا (؟)

 .طرقلا :فنشلا (0)

 صرخت

 افْعض يوطنيف عاضرلا تقو
 افلّظلا هُفْلَظ ُبرضيف وطخي
 ""افّْطُو ًارجاحم ريحت يوحن
 افلإلا هرب نوصي فلإ

 "”افكو ًالماح كّلْبق تنك ام

 "”افنش الو اطْرُق ةنيز نم
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 افقّسلا هّبَرُت حفاصُي ًايب
 افصع ىلبلا يدُيأ هب تفصع

 اقص انبرل موقن ىتح
 افتحلا اهتود سبلأ تنك دق

 امج دق ناحُيَرلا نم نصغ
 افرّظلاو ربلا تّيوح دقلف

 يردص يف كل يذلا ينينثيو يبآف

 رشع ىلع كنم تْيسْنَأ دقف ٌباجح
 رهش ىلع تْرصف اهُيلثم تددزآ اذإ

 رمهدلا رخآ يقتلن الأب فاخأ

 ربصلا ةبقاع ربصلاب ًابلاط الو



 :ةيراج يثري ساون يأل

 , اهاق ساون ابأ نأ اوركذ ءاتايبأ ساون يبأ ربق بنج ىلإ ةيراج ربق ىلع اودجو

 :ىهو
96 

 [غلتم هنئرز ويقل وأ

 كيل حلم اهدشب نيل انيجم

 ربقلا ةبحاص وفعلا درب هللا ىقس

 رفقلاو حئافصلا نيب حض ١ سمشو

 ربصلا ةحار يِجترَي اهيلع بلقو
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 ةداغ توملاب قرشلا يف تقرش دقل

 ىسألاو نرُّخلا نم ابوث ينَسبلأو

 ةدليعب يهو برقلا يجر تنكو

 اهتومل تحارتسآ اولاق دقو لوقأ

 اهتدهعو ىرشلا تحت لزنم اه

 :اهيثري لاقو

 اهناشو يسفن تِيَلَخ نوت ملأ

 اهفورص تابئانلا ينتفوخ دقل

 سرعم يلايللا ران ىلع فيكو
 اهدعب ربغأ فّوس دوخب تّبصأ
 يدي يف ناك دق تاذللا نم نانع

 اهتانسحُم الف يرجَه اهملا تحنم

 ةديرخل ىتفلا يكبي له نولوقي

 بطخنمتحرْبأت وملاوىدّرلابطخو

 برقلا يف رادلا َةَبْرَغ اهنم تلَدبت

 برشلا نم بوث جّسن هيلع ٌلاله
 برقلاو دعبلا نع يدعب تلقُن دقف

 بركلا نم رش توملا حور بركلا نم

 (7بلقلاو حناوجلا نيب لزنم اهل

 اهتاثدح الو ايندلا لفحأ مو

 اهنامأ تلبق ام يتم ولو

 اهناخد نيضراعلا بّيش ناك اذإ

 (”اهنامز ًانامز يكبأ ىّسأ فيلح
 امنانع تّدرتسآ فلالا ىضق الف

 اهناسح يداؤف ىَّرهَي الو ديرأ
 (9اهناكم ًارشع ضاتعأ دارأ ام اذإ

 .ردصلا لي ام ةريصقلا علضلا يهو ,ةحناجلا اهدرفم :حناوجلا 1(

 .بقثت مل ةؤلؤللا :ةديرخلا (8)  كقلخلا ةنسحلا ةمعانلا ةباشلا :دوخلا )١(

 في



 هفك سمخ نم ٌءرملا ضيعتسي لهو

 : هتأرما يثري يلارعأ لاقو

 يننج ليللا اذإ يردأ ام هللاوف

 ةميرك مأ ىرث هنع لصفنمأ

 :وشن هتيراج يثري قارولا دوم لاقو
 وشن ركذ ددرب حصتنمو

 يواست تناك ام - دعو  لوقأ

 ٌرورم ىضطعأ اذإ هّّيطع

 ًارورس تدمأ يتلا هتمعنأ

 نزحب تلزت نإو ىرخألا لب

 "”امنانّب نّيجللا رح نم غاص ولو

 عجوأ وه انّيأ اهينركذو
 عجضم لك هب يبانلا قشاعلا مأ

 ابائتكآ يل ثعبيل دمع ىلع

 اباسحلا قّلخ نَم كاذ بسحّيس
 اباثأ ىطعأ يذلا ذخأ نإو

 ابايإ اهبقاوع يف نسحأو
 اباوث تدمهأ يتلا ىرخألا مأ

 اباستحآ رّبص نم ركشب قحأ

 | :تتام هل ةيراجو بحب

 ديدش ناكو ,ةليمج ةيراج هل تناكو ءراج انل ناك :لاق يدادغبلا رفعج وبأ

 هتتأ ذإ .مئان ةليل تاذ وه انيبف ,ًاديدش ًادجو اهيلع دجوف .تتايف ؛اهل ةبحملا

 :تايبألا هذه هتدشنأف همون يف ةيراجلا

 ديجلا هتاز ادخ ملأ مونلا يف 2تنفُد امدعب يداسو روزت تءاج

 دودسم ربقلا قيرطو اذ فيكف

 قف

 انل تيعن دق ىنيع ةَّرَق تلقف

 ٌةدَحلُم هيف ىماظع كانه تلاق

 ةرئاز كنءاج دق ْسفنلا هذهو

 دودلاو ضرألا ماوه اهنم شّهنت

 دوحلم ربقلا يف نَم ةّرايز لبقآف

 امايأ الإ اهدعب يقب اف .مهدشنيو كلذب سانلا ثّدحي ناكو ءاهظفح دقو هبتناف
 .اهب قحل ىتح ةريسي

 ةضفلا :نيجللا )١(
 .رباقملا فلات ليللا رويط نم ةريغص رويط :ماوطا (؟)

 نضر |'



 ةنبا يثر نم

 :ديمح ينب دحأل ةنبا يف يرتحبلا لاق

 ءازع ٍدِسسُح ينب تازعف  ةءاسأو مكيف ٌرهدلا مَظ
 ءاحَربلا حربت ام ٌرودٌّصو ًادقف ٌدقفت لازَت ام ّسفنأ

 ءاودلا ينعي لازَي ام يذلا 2 ادلاوهو مءاد فيسلا حبّصأ

 ءامددلا كلت عومدلا ءامدب انّيكبف مكيف ُلَثَقلا ىحتناو
 ءازجأ يدتلاو دوُجلاو ةدسننلا يف َمّئقملا مساقلا ابأ اي

 ()ءاش فيك ىدرلا فرّص هب ب  رحلا تراد يذلا رعزهلاو

 ءاير امإو ةّرخح ةين  امإ ّرخلا ىلع بجاو ىسألا

 ءاضضَق دابعلا ىلع ًاتح ناك مم ّرخلا عزجي نأ ٌةافّسو

 (9ءاوللا ٌرِهَي الو ًاحيشُم ف يسلاب لزاتي ال نَم يكبنأ

 ءافكألا هتانب نم هب ف اط نمل ٌروبقلا ىأر نم ىتفلاو

 ءاببالاو لاومألا اهنم هللا دعك ةايحلا ةنيز نم سيل

 ءادعُبلا يصاقألا دالتلا تل لتروو أمْدِق ءادعألا نْدلَو دق

 ءايإو ةَِمَح لب ةّلع يمت سيق نب ريدي م

 ابح ّيدألا ينطعأ دقو نه يف لذلا ل هلهُم يشغتو

 ًءانهذلا قراف نهيلع ر اعلا رذح كتاف نب ٌقيقشو

 ءاشع هوب هاج دقو ب اوقعي َنرْحأ يمهريغ ىلعو
 ةايبنألا رجأتسآف ًافْمَض ةدشولا ىأر ّسهلجأ نم بيشو

 ءابآ ْمأ نسي تاهّتأ رظنآف لئابقلا ىلإ تّفلتو
 ءاوح هب ىّرغأ ال ةّنيججلا يف َمدآ ناطيشلا ٌلزتسأو

 ءاسنلا يكبت لاجرلا تيبت نأ الإ يدنع ٌرجعلا ام يرمَعَلو

 .رساكلا دسألا :ريزهلا )١(
 .هرهظ ءارو امل عناملا :حيشملا )١(

 سضم



 فارشألا يئارم

 :نامثعو رمعو ركب ابأو هت لوسرلا يثري ناسحل

 : مهيلع هللا ناوضر ءرمعو ركب ابأو لِيَ هللا لوسر يثري تباث نب ناسح لاق

 اورشن اذإ مهّير مٌهلضن مهقّبسب اوزرب ةئالث

 اوربق ذإ تاملا يف اوعمتجآاو مُهتايح ةقرُق الب اوشاع

 اوركُذ اذإ مهّلضف مهّركُي ٌرَصَب هل ملسم نم سيلف

 :هنع هللا يضر ركب ابأ يثري ناسح لاقو

 العف اب ركب ابأ كاخأ ركذاف ةقث يخأ نم ًاوجش ترّكذت اذإ

 الّمَح اب اهافوأو يبنلا دعب اهدعأو اهاقتأ ةّيربلا َريخ

 الّسُرلا قّدص ًارط سانلا َلَوأو هّدّهشم َدومحملاو نينثآ يناثلا

 الجر هب لِدَعَي مل ةيوبلا نم  اوملع دق هللا لوسر بح ناكو

 :هنع هللا يضر باطنخلا نب رمع يثري لاقو

 قزمملا ميدألا كاذ يف هللا دي -تقكرابو ريمأ نم ٌمالس كيلع

 قس ٍسمألاب تمّدق ام كرديل 2ةماعن يحانج بكري وأ رِجَي نمف

 قتفت مل اهماكأ يف جيقاون اهدعب ترداغ مث ًارومأ تّيضق
 ©0قرطُم نيعلا قرزأ يتنَبَس يفكب 2هافو نوكت نأ ىثخأ تنك امو

 : هنع هّللا يضر نافع نب ناثع يئري لاقو

 انانع راد يف هّرَس ام تأيلف هل جازم ال ًافرص تْوملا هّرس نَم
 اناَسَح تمس امو ًايح تمد ام اودهش نإو اوباغ نإو مهنمل يفإ

 اقع نباوِلع نأش ناك ام ينربخُت ّريطلا تْيلو يرعش تيل اي
 انانع تاراثاي ٌربكأ هلأ مهرايد يف اكيشو َنَمَمسَتل
 (0انآرقو ًاحيبسن ليللا عطقي هب دوجّسلا ناونع طمشأب اوحض

 .بيشألا :طمشألا (؟) ءيرجلا : يتنبسلا (1)

 سرك



 : هنع  يلاعت هللا يضر ناثع لتق يف قدزرفلا لاقو

 تنتتظ تنئعظأ اك ةفاللخلا نإ

 اهثراوو مهنم اهلهأ ىلإ تراص

 ةّيصعمو الظ همد مكفاسلا

 () اوكلس ىدمهلا َريغ ذإ برثي لهأ نم

 اوكهتنا ام نامثُع يف هللا ىأر ان
 ع

 اوكفس مهيغ نم اًوُدُه ال مد يأ

 موي ركذيو ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع يثري يريمحلا ديسلا لاقو
 :نيفص

 هب يصولا ناد اب نيدأ يفإ

 اورضتحا اذإ اهنم تكّفَس ام كفس يف

 يقنع يف بر اي ًاعم ءامّدلا كلت

 مهلاح لثم يف مّهلثم نم نيمآ
 مهبر هللا ريغ نوديري اوسيل

 انيفصب يىقك هفك تكراشو

 انيزاومللا طسقلل هللا رربأو

 انييمآ نيمآ اهّلثم ينقسا مث

 انيراس هلل اورجاه ةيتف يف

 انوديرملا هاَخَوَت دارملا معن

 اونفَد ذإ ّدْحللا نونفاّدلا ِبِّيَغ دق

 امّرَجْفُي انيع هّمه ٠ 4 مو

 هكلهم يعن يناتأ ال لوقأ

 "' نيزاوملا ساطسق ناعمَس ريدب

 '""نيذاربلا ضكر الو ليخنلا الو
 نيّدلاو كلكا ماوق َندَعِبَت |

 :ناورم نب زيزعلا دبع يثري قدزرفلا لاقو
 هل نورفغتسي هربق ىلع اوُنظ
 همّظعأ قوف ًابارت َنوُلبقُي

 كلم نع ضاتعت ال ربانملا نإ

 () ربعلا انل تارات نولوقي دقو

 '"رجحلا ةجوجحملا يف لبقي اك

 (مقلا ةدوحلملا يف نفدُي فيكو

 رصبلا ربنملا قوف صخشَي هيلإ

 .اهموقأو نيزاوملا طبضأ :ساطسقلا (1) ١ تلحتراو تراس :تنعظ )١(
 .لاغبلاو ليخلا نم ينرعلا ريغ ىلع قلطيو «ءنوذرب عمج : نيذاربلا 2(

 .ةكم يأ .ةجوجحملا (0) .رابتعالا : ربعلا ()

 .دحللا طسو يف ناك ام :ةحيرضلا (1)

 سضرخا



 :زيزعلا دبع نب رمع يثري ريرج لاقو

 ارمتعأو هللا تيب ّجح نم ريخ اي انل نينمؤملا ريمأ ةاعّتلا ىعنَي

 ارمع اي هللا مكحب هيف تّرسو هل تربطصاف اهظع ًارمأ َتْلّمُح

 ارمقلاو ليللا موجن كيلع يكبت ةفساكب تسيل ٌةعلاط سمشلاف

 :كلملا دبع نب ديلولا يثري ريرج لاق

 ارز اهو يف ٌةدوحلم هارْبَغ هئاش تراو دق ةفيلخلا َنإ
 رمقلا اهنيب نم ىوَه موجنلا لثم مهتبيصم تلج دقو هونب ىبسمأ

 رّمُع الو حور الو زيزعلا دبع هتينم عفدي ملف ًاعيمجج اوناك

 :يرقنملا مصاع نب سيق يثري هريغ لاقو
 (ًّحرتي نأ ءاش ام هتمحرو 2 مصاع نب سيق هللا مالس كيلع

 (9اّلس كدالب طّْخَّش نع راز اذإ ًةمعن كسم هّتسْيلأ نَم ةيحت

 امّدهت موق ناينُب هنكلو دحاو َكْلُه هكلُه سيق ناك امو

 :طساوب لتق امل ةريبه نب رمع نب ديزي يئري يدنسلا ءاطع وبأ لاقو

 دومجل اهعمد يراجب كيلع طساو موي ْدَحت مل ًانيع نإ الأ
 و

 "دو متأم يديأب بويج (تققّشو نونففاّلا حار ةّيشع

 دوفُو دوفُولا دعب هب ماقأ اّيرف ءانفلا ٌروجهم كت نإف

 ديعب بارتلا تحت نم نإ ىبب دهجعتُم ىلع دعبت مل كنإو

 :ديزم نب ديزي يثري يرمنلا روصنم لاقو

 ايقالت ال نأ دعب نم دلاخ ابأ انداؤف يف يذلا ُنَرْخلا ِدْرَِي ىتم

 ايواث تحبصأ موي ادعم تباصأ ةبيصُم ىهذأ ناك ام دلاخ ابأ

 ًايلاخ كِْبرب اوس دقل اتاش اورهظأو يداعألا رس نثل يِرَْعل
 .فارحنالاو ليملا :روزلاو ؛ةيحانلا :لوجلا )١(

 . ءاسنلا ةعاج : متأملا (*)  .دعبلا :طحشلا )١(
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 اهتيول كّيدل ماوقأ ٌراتؤأو

 هّكطُهرو نينمؤملا ريمأ يزعت

 ٍديزم نب ديزي يقال ام لثم ىلع
 تكشؤأو يلايللا هتنفأ كت نإو

 :لاقو

 ضفت نإف يعومد تضاف ام كيكبأس
 مقتأ و كاوس ( يح تمي مل نأك
 اهّركذو يثارملا كيف .تنسح نكل

 عزاج لج نإو ِءْرَر نم انأ اهف

 ايه امك يهو ثادجألا اهب ترزو

 ايبان برحلا يف ناك ام مل فيسب

 ايفال تنك نإ َقلاف ايانملا هيلع
 ايلايللا ىنفيس 0 ًاركذ هل نإف

 00 ٌحناوجلا نجت ام. ينم ك

 حئاونا كيلع الإ دحأ أ ىلع
 ٌحئادملا كيف لبق نم تن - دقل

 ا"7حراف كتوم دعب رورسب الو

 : بّلهملا نب ةريغملا ىئري مجعألا دايز لاقو

 انّمض ةحاّسلاو ةعاجشلا نإ

 هب ٌرَقْعاف هربقب تررم اذإف
 اهئامدب هربق بناوج حضناو
 ىثم نم لمكأ تنك اك نآلاو
 اهّلك ٌةءورما كيف تلئماكتو

 : لكوتملل هتيثرم نم يبلهملل
 ٌدجأ ام نود هارأ الإ نزح ال

 هّنينم تناك كلاه ْنَدعَبي ال
 مهتليل دعب امض سانلا عفدي ال
 هل نارضاح يلقعو يفّيس نأ ول

 حضاولا قيرطلا ىلع َورمب أربق
 (”حباس فرط لكو ناجهلا موك
 حئابذو مد اخأ نوكي دقلو

 جراقلا ةابش نع كّبان َريتفآو
 حلاصلا لاعفلاب كلذ تنعأو

 ٌدَقتفُم يانيع تدقف نمك لهو
 (0كسألا ةيبّزلا ءاطع نم ىوه اك
 ُدَي كيلع يناجلا ىلع دمت الذإ
 دحأ هلبي ملذإ دّهجلا هثيلبأ

 .مظع :لج (؟) .رتس :نج )١(
 .قيتعلا مركلا :ليخلا نم فرطلاو ؛ًالصأ اهمركاو لبإلا دوجأ :ناجملا (؟)

 .داصيف اهيف يوهيف دسألا اهب رميف ىطغت مث دسألل رفحت ةرفح :ةيبزلا (4)
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 الدجنم كلملا ريرس قوف ّرخف

 هتزوح نومحَي هراصنأ ناك دق
 هل نوبجعُي ىضوف سانلا حبصأو

 ٌدحأهتنودال نم فايسأ كتلع

 اهب نودَعَسُي مظع ايندل اوءاج
 تأر نيح زعلا دعب كؤاسن تجض

 ةظعوم سابعلا ينب ٌديهش ىحضأ
 دحأهلانام لتي مل ةفيلخ

 ةرداه ءاهؤف نم كيدأ يف م

 لِيَهَنُم ٌممدلا نإف تيكب اذإ
 يل فلخُيو يلام يف فرسأ تنك دق
 مه مولح ال ًاسانأ ممدقتعا ام

 مكتمعن رارحألا ىلع ملعج ولف

 مكُئتبَت باسنألاو مذجلا مه موق
 اوتمص دق مث ًارط سانلا رثو دق
 كلُم دش اودارأ شيرق اذإ

 مهّسفنأ دجملل اوبهو ىلألا نم

 :رخآ لاقو

 اجلا ٌردب هتيبج نأك ىتفو

 دلتجت لاطبألاو رّعست برحلاو

 - دصر يتفلا داصرأ نود ىدّرللو

 "”دقنلا هلوح ىّرَنن ًاعيرص ثيل
 دمّضلا ٌدحاولا الإ كقوف سيلو

 اودعّس امو اؤاج يذلاب اوقش دقف

 9 دسج تراق هيلع ًايرك ًادخ

 " ديص هسأر يف ةَّرِع يذ لكل
 دسج الو حور ةلثم غِصُي مو

 ©" دّبّزلا اهقوف يلغي فئاوجلا نم
 درّطم لوقلا ْنإف تِّينو نإو

 دصتقأ فيك يللايللا ينّلعف
 دّقتعُي ناك نم ٌمَتعّيضو معض
 دشُحلا ةزوكرملا ٌةداسلا ٌمُكتمَح

 دلبلاو ٌماحرألاو نيدلاو ٌدجملاو

 دّشَر هنولتي ام ناك امنأك

 دوأهب حربي مل ناطحق ريغب

 اودمح اذإ اولان ام نولاتي اف

 سماورو بداون هيلع تماق

 .منغلا نم سنج :دقنلا (؟) .بوثولا : يزنتلا )١(

 .اربك سأرلا ةلامإ :ديصلا (4) .سبي دق مد يأ ءدسج تراق (*)

 .فوجلا غلبت ةنعطلا يهو « ةفئاج عمج فئاوجلاو ؛مدلاب فذقت ةعساو ةنعط .ديري .ةرداه ءاهوف (0)

 يني



 ةياقبل الّمؤَم ليسفلا سّرغ

 :رفعي نب دوسألا لاقو

 قرحم لآ دعب ْلَمْوُأ اذام

 قرابو ريدسلاو قتروخلا لهأ
 مهيلع ليسي ةرقنأب اولزن
 مهرايد لح ىلع حايرلا ترج
 ةشيع معتأب اهيف اونغ دقلو
 هب ىهْلُي ام لكو ٌمعنلا اذإف

 :صربألا- نب ديبع لاقو

 وركعبا الو موق نم حار ام راح اي

 تبغ الو سمش تعلط ام راح اي

 اهب ٌرَمُي حاورأك الإ نحن له

 :ةجراخ نبا يف جاجحلل

 سراغلا هلع تامو ليسفلا انف

 دايإ دعبو مهزانم اوكرت
 "7 دادنس نم تافرشلا يذ رصقلاو

 داوطأ نم 2 يحب تارفملا ّءام

 داعيم ىلع اوناك انأكف

 داتوألا تباث ِكْلُم لظ يف

 دافنو لب ىلإ ٌريصي ًاموي

 تامو ءءاش ام شاع لجر كلذ :جاجحلا لاق يرازفلا ةجراخ نب ءامسأ تام امل

 . ءاش نيح

 :رعاشلا هيف لاقو
 ديز نب ةجراخ نبا تام اذإ

 سيج ملعب ديربلا ءاج الو

 مسم لاقو

 ةحرفب موي كاداغ له ُدوعسمأ
 :يراصنألا ديلولا نب

 .ةفوكلاب عضوم :قراب (1)
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 ءامسلا ضرألا ىلع ترم الف

 ءاسنلا رُهّطلا ىلع تلج الو

 :ءاثشو معت مهدنع ريثك

 تاحَرَتلا ال ضرعت مل تيسمأو



 ةراعتسم ّسفنأ الإ نكح لهو

 ٌةبيصم ةءاكبلا كتطعأو تيكب

 ارَعلا فرعت نكت مل اهيف كنأك

 ةرفح َمظعأ ُيمسولا كحاضلا ىقس

 رئاود عسيجر ايندلا ةجهب ىرا

 كلام ٌعرصم فورعملا يديأ ىوط

 : ًاضيأ لاقو

 ٌسناوأ نهنإف ٌروبقلا امأ

 هياصم معو هلضاوف تّمع

 هتايح هيلإ هعئانص تدر

 تاودغلاو تاحروّرلا اهب ٌّرُمَت

 تاوخأ الام ٌدرف يهو تضم

 تابكنلا كّريغ دمعتت مو

 تافُر يْمو ٍدحّللا يف يدرلا اهاوط

 ”تاسعّشو ةرسم ٌعاتجا نه
 تاضيقنم لامآلا نع نهف

 روبق راييدلاو كربق راوجب

 ٌروشنم اهرشن نم هناكف

 : دايز نب روصنم يثري يملسلا ورمع نب عجشا لاقو

 هدفر لّمْؤملا كلملا ةرفخ اي

 ةّباحس لظ َنيْلظ يف تلز ال
 ام صارع داهعلا ىلع لولا ىقسو
 ىدشلا ىمح تَحَبَأ روصنم موي اي

 لُمرُمب تعنص اذام هّموي اي

 هحصُنب تئج تنك ول هموي اي

 ىلبلا اهّمَّسقت لاصأوأ هللا

 ةّسخ يف عّرذأ ةسّمخل ابجع
- 7 9 # - 2 

 ىدّتلاو مراكملا هعرصكب تلذ

 ؟ريخلاو ىدنلا نم كارث يف ام
 "روس لظو ة ةيناد ءافطو

 "”روقم نسمو ربق نم كآلاو

 روكذملا © هييلوب هتعجفو

 ككمو ىنغلا وجري

 اروبقملاو ّيحلا نيب تعمجف

 روخصو حئافص نيب .دحللا يف

 ريبك ّمثأ لبج ىلع تّطغ
 (ةرويفحم دَححلم ًالوج ٌةاراو

 روثأم ٍدَنهُم لك بابو

 رودُو ةلهأ رونشب تسعّلط

 روسأم

 .قارتفالا : تاتشلا )١(

 .لوألا رطملا : داهعلا (*)

 .بناوجلا ةيخرتسملا :ءافطو (؟)

 .ريقلا ةيحان :لوجلا (1)
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 تعّدصتل دمج ءاقب الول

 اهتافص ٌديبت ال َمراكم ىقبأ

 يتلا كترفُحب اروجهم تحبصأ

 ةديدج حافصلاو كُماظع ثيلب

 ىرت دقلف .ةرفح نكاس تنك نإ

 :روصنم نب دمحم يثري لاقو

 دوجلا ىلإ دوجلا ىتف يقنأ

 هدعب ىرثلا صم ىتف يعنأ
 ةملث هب ٌدجبملا مثئناف

 ديس ىلإ روصنم نبا يعنأ

 ةيبضص ىلع ىعسي ثعشأو

 ىرقلا هيلع ايعأ قراطو

 ىأشلا يظع ًاضوح ٌهَدَروأ

 هدم ىلإ يرجي ٍءىرمآ لك
 همايأب ٌرعشلا قطنَيس

 ْنَم َّنِإ اهيوق ئدفاو اي

 ىدنلا تارثع طال

 اهتابكأو اهيدنز نَممؤأ

 روصنم ىلع ًافسأ انُدابكأ

 رودقملا هماح تقول ىّضمو
 رومعملا كرصق نم اهتلّدُب

 روهشملا كلان ىبلا سيل
 ريرسو ربنم ْيَدوُعل ًانكس

 دوجومب ىَعنأ نم لثم ام
 دوعلا نسم عامل ةيقب

 دودسمب سيلاهبناج

 ا"ديدنعرب سيل ٍديأو

 دوهجم ريطلا خارف لثم
 دهوفصم ديقلا يف مسمو

 دوجلا ىلع لخبلا ةودعو
 دوم ريغ مولي دجللا يف
 دودعم طخ دق لجأو

 دوقعم ريغ ناسل ىلع

 دوققفم ريغ ىلاعت نإو

 دو حلم نلشب يف دمحم
 دودرب تاف اسام سيلو

 دوضعمب سيل ًاسعاسو
 (0ديدانعلا ف ايانملا عرق

 .انبج لاتقلا دنع برطضيو دعتري نابجلا : ديدعرلا )١(
 .هدنز ران جرخت مل يأ .لجرلا ىبكأ لاقي (؟)
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 دودلهتم ريغ ًاداع سْمأ لاب ناك يذلا نكرلا تّدهو

 عِلاطب الملا كاذ ال ُنابيشأ

 ىحُضلا الو لهسب ايندلا ُبناج ف
 ةسينأ تناكو ايندلا ةشحو ايف

 دئاعب مامغلا كاذ الو ءانيلع

 ٍدجاو ريغ ىلإ ًادجو يكتشت اف
 درابب ةايحلا ٌءام الو قلطب

 دحاو عرصمب اهيف نم ةدحّوو

 :ديزم نب ديزي يف ّيميتلا دمج وبأ دشنأو

 ديزي ىّدوأ هنأ اقحأ

 تّماف فيكو َتّيعَن نم يردتأ
 ىَدْوُأ مالسإلاو كلملا يماحأ

 تلام مالسإلا ىرت له لّمأت

 ٍرازن ينب فويس تَّميش لهو
 نزُم ٌراشع دالبلا يِقّْسَت لهو
 ٌرَرن هعّرصل تّدُّه امأ

 هيف لح ذإ ُةَيرف لحو
 ا ٌمالسإلاو ٌرمعلا د ٌفو

 سخن لك ةعيبر ىقوأ دقل

 سأب قبي مل نإ ديزي يعن
 موي لكل ييبزلا ينأ يِعن
 ديزي يدابلا ٌةمصع ىدوأأ

 نم مأ مالسإلا ىَمَح يمحي نمف

 ("”ديشملا يعانلا اهبأ نَنبف

 "'ديعصلا كراو كاتفش هب

 ديمت ال كيو ضرألل ف

 ديلولا باش لهو همئاعد

 "" دوبّللا ليخلا نع تعضُو لهو
 دوع ٌرضخي لهراهتردب

 ديشملا دجملا ضّوقتو ءىَلب
 ٌديلتلا دجملاو دجملا فيرط

 ديشرلا هللا ةفيلخو ىوث
 دوعتسلا تبيغو 4 كلهمل

 ديكي نمل ٌحامَرلا تعرشأو

 دوج قبي مل نإو ىضم ًةادغ

 ديدحلا هتنيز هجولا سوبع
 «)نيمحلا ثيغلاو هللا فيسو

 ِِع صامل

 دوذي وأ هراكملا نع ّبْذَي

 .ضرألا نم عفترملا : ديعصلا (؟) .كله :ىدوأ )١(
 .الكلا نم برقلل ابلط ةيدابلا ىلإ جرخي يذلا :يدابلا (5) .تلس :فويسلا تحيش (7)

 دم



 بطخ لكل ٌمانألا وعدي نّمو

 نم مأ تارمغلا هب ىَلْجَت نمو
 اياعت اذإ سيمخملا يمحي نمو

 و مذ

 جالو عجتنم موي نيأو
 ىدْوأ موي ٌرازن تئزُر دقل

 اَّنم هادف َكادفلا لبق ولف
 يكاوبلا َن نزتخت ديزي دعبا
 ينيع كقنت ال هللاب اقمأ

 موق مثل عومُد دّمجَت نو
 ىَدوأف بّسح ةلاغ كي ْنإو
 دق الر هد هب ٌّرثعي نإو

 يح لكف ٌديِزَي كِلهَي نإو

 هتعد دق دولخ نع كي نإف

 ىقبأو ىّدوأ ؤرمآ ىدوأ اف

 ايانملا نأ يخأ ماعت ملأ

 هنع ندحي نكو هل ندّصق

 ِءاوس ىلع فوتحلا ىقال ولو
 موي لك سراوفلا َباَرضَأ

 يلاوعلاو ٌمطاوقلا يضري نمف
 اَك مالسإلا ةبق كلكبتلا

 ""دوؤت ةلضعُم ّلكو ٌفاخُي
 دوعتملا ّيَرعآ اذإ اهب ٌموقي
 ""ديجتلا لطبلا هسفن ةليحب
 ُدوفولا اهّلُحرأ طحت نيأو

 ديمع هب ساقي ام ًاديمع
 دوسلملاو دوسملا هتجهمب

 دودخ امل ناصت وأ ًاعومُد

 ُدومُج بّسح يذ عمّدل سيلف
 ديدت هل سيلو ىدوأ دقل

 دوسألا هتفاخم نم يدافُي

 ديرلط وأ ةّيملل سيرف

 دولخلا ا ناكف هرئام

 ديبت ال مراكم هثراول

 دونج هل نمو هب نردغ

 دوقولا ال بش برحلاام اذإ

 ديح ناليخلاو لاطبألا ىلإ

 ديعو ال فوتُلا هيف ىرت
 ديدش ٌعرف اهزه ام اذإ

 دومعلا ىّهموو اهبانطأ تهَو

 ""ديحو لودجب وهو ةّلابإ

 .قشت :ددؤت )١(

 .ةريثك :ةلابإ ()

 .زجعو يع :اياعت (؟)
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 اك كاددن لماخ كككيو

 رهد قبي ل رعاش ككبيو

 يلاوعلاو ةيفرشملا تكرت
 رمل لكب َدايجلا تْرداغو

 مف ةمّلُم حخبصت نإف
 اهنع تارّمغلا فشكت كت ملأ
 ال مالسإلاو ٌدجملا بيصأ

 اموي نأ ةعيبر ىزع دقل

 اًيانملا هل ندصق نم كلنمو

 هادي تعتص ام رهدلل ايف

 ديزي هب ماقأ ًاثدج ىقَّس

 ىسآ تسلف دارأ نَم ْبهذيل

 ديعبلاو براقألا هلكاوت

 ديصقلا دّسُك دقو أَشَن هل

 (7 دورولا ناح دقو َةآلحُم

 ""دورت اهقتنيز دعب لطاوع

 ديفتستو ليزجلا اهب ديفث

 دوُس ُضيبلا هوّجولاو سّباوع
 ديدش ٌمهس ىدرلاب كباصأ

 دوعي ال كموي لثشم اهيلع

 دوتج هل نمو اهمهسأب

 ديفتسُم اهنم رهدلا َنأك
 دوعر ماّسب يمّسولا نم

 ديلَج ىدْوأ ذإ تابكنلا ىلع

 ديزي اي كدعب تام نّم ىلع

 :ةدئاز نب نعم يثري ةصفح يلأ نب ناورم لاقو

 امدعب رّباقملا ةدئاز نبا راز
 تحبصأ رازن نم لئابقلا نإ
 هل تسمسُف اهنأ ةعيبر تّدو

 ةدوجت ديلولا يبأ ٌربق لاز ال

 ىدنلاو ةعاجشلا عم مضي نبق

 كلاه ةعيبر نم ةيزرلا نإ

 ةنيبج ءايضلاو قدارّسلا بحر

 .ةسوبحم :ةآلحم )١(

 .هكلاس لع لكشاو ىوتلا ام :زغللا (؟)
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 رازن روُمألا ىرُع هيلإ تقلأ

 رارح هيلع ًافسأ اهُبولقو

 راعألا اهرطشب شاعف اهنم

 راهن حالو هتملظب ليل

 راطمألا اهلبوبو اهداهعب

 راقوو ىَقت ةهطلاخُي ملح

 رازغ نهعومد نويعلا كّرت
 رافسإلا هءتايض قش ردبلاك



 قراب ناعطلا اذإ كيلع ًافه

 عيشم تام مو ةّنعألا ىَلَخ

 ًابئاه كّمامأ وأ كفّلخ ناك ول

 ا لاقو

 "يذلا ُدئاَذلاو نومي دئاقلا ىوث

 نئاص ٍضرعلل َوْهو ًانْعَم توملا ىتأ

 اهرومأ هتدّلق ىتح تام امو

 برغمو قرش لك يف اشف ىتحو

 ةيرك نعمل يدنع ٍدَي نم مو

 ىَوَت ذإ ٌةّيجوعألا ٌدايجلا هتكب

 هتايح يف ابّصلا حير َتيِنَغ دقو

 ديشرلا نوراه يثري صيشلا وبأ لاقو

 سيحتلاو د دعسلاب راوج ترج

 ()راصق نهلاوطو انّقلا كرت
 ا")راوغم بّرجُم ءاقللا لطب

 ران دمختو كرتعُم ران

 رارمإ هضقنل سيلو ٌدحأ
 رادقملا كّبال كاوس ًادحأ

 فجرت نيقارعلا 1 ضرأ هل تداكف

 فّوختملا بناجلا ىَمرُي ناك هب

 فلتُم لامللو عاتبم دجمللو

 فدنخو سيق ناّبحلاو ةعيبر

 فّرعت عفتلاو ٌرضلاب هل داَيأ

 فرطت ْنيعلا تماد ام اهركشأس
 قف

 فقتل جييشولا يتلا عم َنَحو
 '"فَجرَح ءابكن يهو تسمأف 5 الوبق

 :نيمألا ةديبز نب دمج هنبا حدميو
 هب 2 ' 1
 نأ ب يلو هشحو يف نيحلف

 سألاب مامإلا ٌهافو انيك بيو نيمألا مئاقلا انّكحضُي

 (”سمّرلا يف ف سوُطب ردبو دلُخلا ف دادغتب ىحضأ ردب ٍناردب

 : ىبتعلا دشنأو

 .عاجشلا :عيشملا (©8) 2 .ءيش لك يف ذفانلا :قراملا )١(

 .جوعأ ىلإ ةبسن :ةيجوعألا (1) .دقعيو مكحي :رمي (+)

 .دادغبب ةفالخلا رصق : دلخلا (1) . ةدرابلا حيرلا :فجرحلا (0)
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 عمجي ام لكآب سيلو ًاحرف ًارتهتسم هلام ٌعَمجَي ٌءرملاو

 عَمْسَت ال ًامنقُم كيلع يكبُي ةرم ًاموي كيلع َنّيِتأيلو

 :نايبظ نب دايز يثري ينادغلا ردب نب ةثراح لاقو

 "رولا هقوف يفي وتلا | دنع ءّرسسهطو ريق ىلع ةسلإلا ىلص

 رورغتمل ايندلا تّرَغ نَم ْنإو ةرّيغم اينّدلاو ةريغلا ١ ابأ

 ريكنت ٌريكنتلل كدنع ناكو  ةفرعم فورعملل كّدنع ناك دق

 ريخلاو ٌمالسإلا كدتخل اذإ مّدق اذ ٌمالسإلاو ُديخلا َدَّلَخ ول

 روجهم وهو ىحضأ كتيب ناك نإ ةعس نملاملا يطعتو ىشخت تنك دق

 : بّلهملا يثري ةعسوت نب راهن لاقو
 بلهملا دعب مزحلاو ىّدنلا تامو ىنغلل ُبَّرقملا وغلا بهذ آلأ

 برغمو قرش لك نع ابّيغ دقو هحيرض نْهَر ذورلا ورمب ماقأ

 مل سلج اذإ بيلك ناكو ؛لئاو نب بيلك هاخأ يثري :ةعيبر نب لهلهملا لاقو
 : هتوص هترضحب دحأ عفري

 سلجملا ٌبيلك اي كّدعب بتسأآو مهلك رشاعملا نم ٌرايخلا بهذ

 اوسبني مل مهرمأ ٌرضاح تنك ول  ةميظع رمأ لك نم اولوانتو

 :مَلس نب ديعس يثري لّذعملا نب دمصلا دبع لاقو

 مدع دعب هتشعن ميدعو متيدعب ُةَترَبِج متي ع

 مْلس نب ديعس نع هللا يضر ىدان ثداوحلاب ضع ام لك

 : هتلتق ليذه تناكو ؛ يمهفلا ارش طبأت هلاخ يثري ارش طبأت تخأ نبا لاقو

 "للطي ام ٌهٌّمد ًاليتقل علَس نود يذلا بُعشلاب نإ

 .لبجلاب .قيرطلا :بعشلا )١( .ةفوكلاب عضوم :ةيوثلا )1١(

 الاف



 ىلوو يلع ةبعلا فذق

 تخأ نسبا ينم رأفلا ءاروو

 "”لقتسم هل ءبعلاب انأ

 "”لَحت امهتدقُع عِصْم

 "”لص مُسلا ْتْفَنَي ىمعفأ قرأ ري انو حشري قرط

 اموُشَع ناكو رهدلا فرب

 ام اذإ ىتح رمقلا يف ٌسماش

 ٍسؤب ريغ نم نيبنجلا ْسباي
 ام اذإ ىتح مزحلاب نعاظ

 يرقشو ّيَرأ ناهعط هلو

 هيلع داغ دجملاب ّحئار

 ًاداوج دوجلاب ةحارلا حستفأ

 لفقر ىوخأ يحلا يف لبسَم

 0 لجألا هيف قد ىتح لج

 "لذي ام هراجيبأب

 "”لظو ٌدربف ىرغعشلا تَكذ

 "لدم مُهش نيفكلا يدنو

 لي ثيح ٌمزحلا لح َلَح
 "لك قاذ دق نّيمْعَّطلا ًالكو

 لق بوث دمحلا بايث نم

 لقا هيدي ىَودج يف شاع
 4 لزأ عْمِسق

 وزلغي اذإو

 "ٌللقألا يناملا لإ هبحس صبي الو ًاديحو لوهلا بكري

 الف موي سافنأ اوستحاف

 ضامب ىّدرت دق ضام لك

 ٌهابش ٌلْيئَدُم ْتَلَق نشف
 خانم يف اهكربأ بو

 "!اولَعمشاف مهتعر اوموَه

 لسيام اذإ قربلا اَنَمَك

 ")لفي الينُم ناك عيل

 9 لظألا هنم بقي عجعج

 )١( اهلا تباثلا ةلتاقملا ديدشلا :عصم (؟) .لمتحم :لقتسم .

 )( ديدشلا :لثمصملا (:) .تايحلا نم ثيبخلا :لصلا

 . دربلا :رقلا (+) .يبلس :ينزب (6)

 . لظنحلا : ىرشلاو ؛لسعلا :يرألا (4) .ليزه :نيبنجلا سباي (0»)

 . ملثتملا :لفألا )٠١( :بئذلا دلو :عمسلا (9)

 .دحلا :امشلا (١؟) .ريسلا يف اوعرسا :اولعمشا(١١)

 .ةقانلا فخ نطاب :لظألاو ؛ةظيلغلا ضرألا :عجعجلا )١١(
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 ”قرخي : ليذُه هلم تسلص 6

 ام اذإ ىتح ةدكّملا لهنُي

 اناطب وفهت ريطلا قاتع
 اورسسا 9 اورج ٌوَقفو

 ورمع نب داوّس اي اهينقساف

 "اون ىتح رشا "15 ال

 لع هننم ال ناك تنلهن

 لهتسي ال بئذلا ىرتو

 لقتست اف مهاّلختت

 "”اولَح باجنآ اذإ ىتح مهليل
 خخ يلاخ دعب يمسج نإ

 ؛شيرق نم ردب لتق يثري تلصلا يبأ نب ةيمأ لاقو

 حداملا يلوأ مركلا ينبم اركلا ىلع تيهكب هلأ

 حناوجلا نصفلا يف كْيألا ع ورق ىلع ماتحلا اكُبك
 حئاورلا عم نري تان يكتس رول خ نيكي
 ْحئاوقلا نم تالوممل ت اايكابلا نفاشمأ

 حدام لك قّدُصَيو نزح ىلع كبي مهكبي نم
 "''حجاحَج ةبزارم نم لق تئشعلافرر ردبي اذ نم

 ”'حواحو ربيواغم ليل اهب نااتشو طنش

 حسمال لكل نابيأ دقلو ىرأ ا نورس لت الأ

 مطابألا ٌةهحوُم ّيِفف ةّقم يطب ريتت دق نأ
 حضاو نوللا يقن قير طبل ٍقيرطب لك نم

 حِتاف قّرخلل بئاجو كك وللملا باوبأ صوسمغعَر
 "حجانكلا ةنزالملا ةمج الحلا ةملطارسلا نيمو

 )١( ركلا عاجشلا :قرخلا .
 ةرفإ

)0 

)0( 

)3( 

 .ةرجاملا تقو اوراس :اورجه (؟)

 .لوزهملا :لخلا

 .ةداسلا : حجاحجلاو ؛ دقعنملا لمرلا نم بيثكلا : لقنقعلا

 .ةداسلا : ليلاهبلاو ؛ بيشلا مهطلاخ نيذلا : طمشلا

 . ماخضلا لاوطلا :ةجالحلاو ؛قلخلا يعساو : ةمطارسلا

 م



 حلاص لكي نيرمآلا ند يعافلا نيلئابقلا

 "”عفانألاك |[محش زيخلا ف وف محتقلا نيمعطملا

 "حضاتملاك نافج ىلإ ن افجلا عم نافجلا لق
 "'حراحخر الو ويقعي نمل رابافصأباب تسيل

 "*”حطالسلا طسّبلاو فيضلا دسعب فيشضلا مث ف يضلل

 حقاوٍللا نم نيثملا ىلإ نيسلسكقمل نسم نيئملا ب هُو

 ("”حدالب نع تارداص لت ؤومتملل لتؤملا قوس
 حجاوُرلا نزو ةَيزَم م  اركلا قوف مهماركل

 (0خئاوملا يديألا يف ساطسق لاب لاطرألا لسقافتك

 |حتكانو مهنم مي يلع ينسب رد هلل

 حبان لك رجخت ءاوغش ةراسا-خغغ اوي مل نإ

 "ْحماوّطلا عم تاحئاّطلا ت .ادهُبلا تابرهلاب

 ا“ حلاو ةبلاكُم مْسأ ىلإ درج ىلع ارم
 حسفاصملل حفاصملا ثم هنتئرق نرق .قاليو

 0( ا 1
 'حسبامو ندب يذ نيب فلا ُ فلا ءاسمزب

 :نوراه نب لهسل شئفخالا ىقىور

 فلخ الام سفئنب الإ فّرصنم كسنع ثداوحلل ام

 فّدم اهماهيل ينأكو قتح ىلع مار اهناأكف

 . ضايحلا :حضانملا (؟) .شركلا يذ نطب نم جرخي ءيش : حفانألا 010(

 ضارعلاو لاوطلا :حطالسلا (:) .قمع ريغ نم ةعساو :حراحر (+)
 .هعفرت ام لقثل ليات يتلا : حئاوملا 030 . عضوم :حدالبو ؛ةريثكلا ليالا :لبؤملا ١)

 .تويبلا برقت يتلا تابرقملاو ؛اهيرج يف دعبت يتلا :تادعبملا ()
 .عردلا :ندبلا (9) . سياوعلا :حلاوكلا (8)
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 ينبقعأف هب تررُس ٌرهد

 هكلؤومل ىّلو يذلا كْباف
 تّدخأام كيلع ٌدري ال ذإ

 هبب حابيّرلا فلتخمب ٌربق

 هلو هلحمب ىرشلا ئّسنأ

 هب تمّصتعأ ام نسحأ رّصلاف

 :جراوخلا ءاثر يف يرورحلا ةورفل

 فحتلأ تشع ام هب ًانْرُخ

 فسألا فّلُخ رورّسلا كنع

 فكت ٌةعّمد ثداوحلا كنم

 فصأ امب هُفّلبأ نسل نم
 ()ٌفلألا سنأتسملا شحوأ دق

 فصتنُم يدل هنم سيلذإ

 جراوخلا نولتاقي ةفوكلا لمهأ ضعب ناكو « يرورح لا لفون نب ةورف لاقو

 نم ناكو «لفون .نب ةورف كلذ يف لاقف . نلعفنلو نلعفنلو مهنقرحنل هللاو :نولوقيو

 : جراوخلا

 تضبق انٌحاورأ اذإ يلابُث ْنِإ ام
 اههنيب نارستلاو ةّرجكلا يرهجت

 ةعفنأ ماعلا ٌريخو تملع دقل

 : هموق يثري لاقو

 انقلاو لثنلل داسجألا اوبصن 2

 مهوخغ لجحت ريطلا قاتع لظت

 اهنأك ىتح موصلا اهارب فاطل

 ا”راشبأو داسجأب مئّلعف اذام

 رادقمب يراّسلا َرمقلاو سمشلاو

 اهميمر الإ مويلا اهنم قبُي مف

 ”اهّميعن اليلق ًاداسجأ َنْلَلعُي
 اهمولك ىمدت ليخلا ام اذإ فويس

 يزاعتلا

 :هنبا. يف نابلس يزعي ركب يبأ نبال

 يلو ناكو «بويأ هئبا يف هيزعي كلملا دبع نب نايلسل ركب يأ نب نمحرلا دبع لاق

 .رشنلا هدرفم :راشيألا عل . فولأللا :فلألا 1(

 .محل ةيقب نم اهيف ام نجرختسي يأ .نللعي (؟)

 ان



 هرمع. رصق نمو هتّبحأ دقف هرمع لاط نم هنإ «نينمؤملا ريمأ اي :هدلو سكأو هدهع

 !هنازيم يف تنكل كنازيم يف نكي مل ولف ؛هسفن يف هتبيصم تناك

 : كلملا دبع هنبا يف هيّرعي زيزعلا دبع نب رمع ىلإ نسحلا يلأ نب نسحلا بتكو
 بهذي كّرجأو يتأي ال كّديقف نكي الف ,ديقفنم ًارجأ تضّوُعو

 :ممهألا نبا يزعي حيرج نبال

 اعزج هيلع تعزجف .ةكمب انأو نبا يل تام :متهألا نب هللا دبع لاق :لاق يبتعلا

 . ًاباستحاو ًاربص ّلسآ . دم ابأ اي : يل لاقف ,ينيزعي حيرج نبا لع لخدف ؛ ًاديدش

 .مئاهبلا ولست امك انايسنو ةلفغ ولست نأ لبق

 نبا يف سيق نب ثعشألا يزعُي ههجو هللا مرك بلاط ينأ نب لعل مالكلا اذهو

 :لاقف هرعش ف بيبح هركذ دقو ؛ حيرج نبا ذخأ هنمو هل

 مثآملا كلت ضعب هيلع فاخو ثَمّتإل يزاعتلا يف لع لاقو

 مئاهبلا ونس ولست م َرَجْوَيف ةّْسشحو َءازَغ ىَوْلبلل ٌريصتأ

 :هنبا ةافو يف ثعشألاو يلع

 نزحت نإ :لاقف .هنبآ نع هيزعي ثعشأل ههجو هللا مرك بلاط يلأ نب لع ىتأ

 عم «كلاه لك نم اََلَخ هللا يف نإف ربصت نإو ,محرلا كنم كلذ تقحتسا دقف

 تنأو ردقلا كيلع ىرج َتْعَرَج نإو .روجأم تنأو ردقلا كيلع تربص نإ كنأ

 . مآ

 هيلإو ءبستحا نم م لمعي هبف .ربصلاب كيلع : :لاقف الجر كامسلا نيا ىزعو

 وأ اهيف هللا ةعاط نم ءاهنم ٌمظعأ اهعمو الإ ةبيصم تسيل هنأ ملعاو «عزج نم ريصي

 .اهب  هتيصعم
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 :هلثم .يف يرملا حلاصل

 مل كتبيصم تناك نإ :هل لاقف هنباب الجر ىزملا ٌحلاص ىزع :لاق ىعمصألا

 ةئنهتلا نأ ماعاو ؛ كنباب كتبيصم نم مظعأ كسفنب كتبيصمف ,«ةظعوم كل ثدحُت

 .ةبيصملا لجاع ىلع ةيزعتلا نم ىلوأ باوثلا لجآ ىلع

 :هلثم يف ىتتعلا دلاول

 هقحل ربص نم هدعو هللا لع بجوتسي امنإ :لاقف الجر يلأ ىزع :لاق ىبتعلا

 لكلو .كيلع نيتبيصملا مظعأ اهنإف رجألاب ةعيجفلا هب تعجف ام ىلإ عمجت الف

 .لولحلا راد ىلإ ةقرف عا

 .كنم هللا هضّوع ام هنم هللا كضوع :لاقف

 هب نإف ربصلاب مكيلع :لاق ًاموق ّىزع اذإ هنع هللا ىضر بلاط يأ نب ىلع ناكو

 .عزاجلا عجري هيلإو .مزاحلا ذخأي

 هريغ انفلك ول ام ىلع انرجآ يذلا ل دمحل :ةبيصملا يف لوقي نسحلا ناكو

 .هنع انزجعل

 ةيزعت باتك

 يف هّبيدأت لبقو هللا رمأل مّلسو يَّسأت نم يلوأو ,ىزعت نم قحأ نإف : دعب امأ

 نع مهفو ,هدعو هللا نم زجنت نم  ىولبلا صّصْع عّرجتو ايندلا تابكن ىلع ربصلا

 ٍدقف نم ٌةولس هللا باتك يفو ,هلهأ وه امب هل فرتعآو .هسفن هل صلخأو هّرمأ هباتك

 ذإ ؛هب ةعوللا تمظع نإو ديقف لك نم ْسنأو ,هنع سفنلا بطت مل نإو بيبح لك

 #7 نوعَجرت هّيلإو مكحلا هل ُهَهْجو الإ كلاه ٍءيِش لك # :لجو زع هللا لوقي

 كئلوأ َنوُعجار هْيِلِإ اّنإو هلل ان اولاق ةبيصُم ْمُهتْباصَأ اذإ نيذلا# :لوقي ثيحو

 . 44 ةيآلا صصقلا ةروس )30(
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 نيضاملا ليبس توملاو "4 نوُدتْهملا مه كئلوأو ٌةحرو مهر نم تاولص مهيلع

 «ةزبعلا لضفأ هئايلوأ فلاسو هللا ءايبنأ يفو ,نيعمجأ قئالخلا درومو "”.«نيرباغلاو

 نمو . ءاطعإلا لزجأب ايندلا عئاجف نم ذخأ دقو الإ مهنم دحأ لهف ,ةوسألا نسحأو 1

 . ءابصنألا رفوأب اهيف رجألا باستحاب اهيلع ربصلا

 نيع ةرقو ,ناميالا رخذ ناكو ,مهاربإ هنباب مالسلاو ةالصلا هيلع انّمن عجف

 لآ ةيقبو , ةكئالملا نيضحو . ةمحرلا جيتنو «يحولا ليلسو ,ةراهطلا بقعو « مالسإلا

 تمعف نيلسرملاو ءايبنألا ةماع ىلعو . نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ليعمساو ميهاربإ

 ءالدب هللا باوثب هقارف نم ِمُِلَع يضرو .هتّيزر ةكئاللا تصخو .هتبيصم نيلقثلا

 عمدتو « بلقلا نزحي ١» :لاقف ؛هاضر عبتاو هاضق :ركشف ؛ ًاضوع هدوعومب هنادقف نمو

 .«!نونوزحمل ميهاربإ اي كب انإو «برلا ٌطخسُي ام لوقن الو ,نيعلا

 يف هركفو هسفن حصتناو ءايندلا ريغ نم هيلع فشم وه ام رظنلا وذ لمأت اذإو
 ايندلا تلذ ةدملا هذه ريسي عاطقناو .لاجآلا براقتو ,لاوحألا لقنتب اهريغ

 دعتساو ؛هتبهأ رمألل ذخأف ,هيدل عئاجفلا تلهستو «هيلع بئاصملا تناهو ؛هدنع

 ىلع ناك ,ةقيقحلا نيعب اهظحالو ,ةيورلا نسحب ايندلا بحص نمو ؛هثدع توملل
 .اهاوز كشو نم ةريصب

 ءيش سيلو . تاوهشلا صْعَتُمو تاذللا مداه هنإف توملا اوركذآ :٠ قط يبنلا لاق

 تبصأ اهف بطخملا نإ يرمعلو ؛هب ملعلا يف ًامدقم هللا كلعج دقو الإ تصصتقآ ام

 نإو ةيزرلا نانّوهب .ءربصلا نسحب هيلع ةبوثملاو رجألا نم هضّوعم نأ ريغ , مظعل هب
 هب كل لمكي ام ربصلا ةمصع نم كل هللا بهوف ؛مظع نإو بطخلا نالهسيو . تلقث

 نيذلا ءالعفو الوق نييضركا.نسم كلعجو .نيركاشلا ةبرقو , نيزئافلا "'ىفلز

 .« ىوقتلاو ربصلل مهقفوو .ىنسحلا مهاطعأ

 .نيقابلا :نيرباغلا (7) ٠.١801 ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 . ةلزنملاو ىبرقلا : ىفلزلا (*)



 :هنباب ةبقع ءازع يف

 يزعف « يرهفلا مْنَغ نب ضايع نب ةبقُع تام :لاق مزاح نأ نع لضفلا نب دمح

 يف ناك نم ىلع عزجأ فيكو :لاقف « ًاديهش لتق دقف هيلع عزجت ال :لاقف هابأ لجر
 .تاحلاصلا تايقابلا نم مويلا وهو «ايندلا ةنيز هتايح

 :هيخأ يف نابلس نب رفعجل يعمصألا ءازع

 تلخد :لوقي يعمصألا تعمس :لاق .ليعمسإ نب ىسيع انثدح :لاق راغلا نبا

 هتدشنأف نابلس نب دم هيخأ ىلع ًاعزج ماعطلا كرت دقو نابلس نب رفعج ىلع

 ؛ هتلأسف ,تكسف ؟ امه ام :يعمصألل تلقف «ةدئاملاب اعد ىتح تحرب اف «نيتيب

 2 :صوحألا لاق :لاق .يردأ ال :تلق ؟صوحألا لاق ام يردتأ :لاقف

 اعنُم ام ناسنإلا ىلإ ءيش ٌبحأ اتَمتَم اذإ بحلب ًافَلُك ٌهداز دق

 ,هسفن يّرعُيو ةكارأ نب ورمع اهب يثري يفقثلا ةكارأل تايبألاو : ىسوم وبأ لاق
 :لوقي ثيح

 ربقلا ىلإ ُماحلا قاس وأ ٌرْهَدلا هب 2 ىضفم ام َكَنْيَع تّعبتأ نئل يرْمَعل
 ()رحبلا جبت نم َنيمرت تنك نإو هرّسَأب نوئشلا ءام ندفنتْستل
 ورمع ىلع كاكُب دّهجاف دحأ ىلع اكلاه َدَر اكبلا ناك نإف ْنَيبَت
 ركب يبأ لآو سابعو يلع ةّبحأ توم دعب ًاتيم كبت الف

 :هيخأ يف رانيد نب كلام

 , يخأ اي :لاقو . كلام ىكب ءرانيد نب كلام وخأ تام امل : لاق ديزي نب رمع وبأ

 ! كب قحلأ ىتح كلذ ماعأ الو ؛رانلا يف مأ تنأ ةنجلا يفأ معأ ىتح كدعب ينيع رقت ال

 لوط ىلع هئاعأو يتلا هيبلج نع هللا يىفاج : نفدي ًاتيم تأرو ةيبارعأ تلاقو

 . يآبلا

 .همظعم : ءيش لك جبتو ؟ هجرخدتسا : ءيثلا ىرم )010(
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 هب دعو امل رٌّجنتلاو ,هئاضقب هللا نم اضرلاب كيصوأ :لاقف الجر ّيلارعأ ىزعو
 .هللا ءاقل نم دب الو لاوز راد ايندلا نإف ؛هباوث نم

 ناك نمم كل ٌريخ .ءارجأ ةرخآلا يف كل ناك نم نإ :لاقف الجر ًاضيأ ىزعو

 . ًارورس ايندلا يف كل

 :هنبا ىلع عزاجو نسحلا

 بيغي كنبا ناك له :هل لاقف ,نسحلا ىلإ كلذ اكشف .هل نبآ ىلع لجر عزجو

 بغي م هنإف ءابئاغ هكرتاف :لاق .هروضح نم رثكأ ينع هبيغم ناك ؛معن :لاق ؟ كنع

 .ةبيغلا هذه نم مظعأ اهيف كل ٌرجألا َةبيغ كنع

 ام رظنا نكلو .كلثم يّزعي ال ىلثم نإ :هل لاقف ءالسم يقارصن لجر يزعو
 .هيف بغراف لهاجلا هيف دهَز

 :ةيعان يف نيسحلا نب يلعل

 يف ةيعان عمس ذإ ؛ةعامجج هدنعو هسلجم يف هنع هللا يضر نيسحلا نب يلع ناكو

 تناك ثدح ْنِمأ :هل اولاقف ,هسلجم ىلإ عجر مث , مهتكسأف هلزنم ىلإ ضهنف ؛هتيب
 ءبحن اهفهللا عيطن تيب لهأ انإ :لاقف ,هربص نم اوبجعو هوزعف !معن :لاق ؟ ةيعانلا

 .هركن ام ىلع هدمحنو

 ام نإف ٍ؛هرّمُأ ىلإ ءاهتنالاو ,هئاضقل ميلستلاب هباوث نم هللا دعو ام سمتلا : ةيزعت

 .كردتسم ريغ تاف

 ءاديدش اعزج هيلع عزجف .تام هل نبا ىلع ماس نب ميهاربإ يدهملا ىسوم يزعو
 .ةمحرو تاولص وهو كنزحيو .ةئتفو ةّيلب وهو كّرسيأ :هل لاقف

 :ريبج نبال

 تيطعأ ام ةييصملا دنع ٌةمأ تيطعأ ام .لاق ريبُج نب ديعس .نع ,يروثلا نايفس

 ايكا



 اهيطعأل دحأ اهيطعأ ولو 274 نوعجار .هيلإ انإو هلل انإ 99 :اهلوق نم ةمألا هذه

 وهف نْرُحلا نم ٌءانيع تّضيباو !فٌّسوي ىلع افسأ ايل :لوقي ثيح بوقعي
 , 74 مظَك

 كنبا بهذو .كلصأ وهو كوبأ بهذ ول :هل لاقف هل نباب الجر لجر ىزعو

 .هعرفو هلصأ بهذ نّم ءاقب اف ؛كعرف وهو

 كولملا يزاعت

 :دنه نبا يزعي مكأل

 :هل لاقف ,هيخأ ىلع برعلا كلم دنه نب ورمع يفيص نب ْمتكأ ىزع :لاق يبتعلا

 كاتأ دقو .اهريغ يف الإ لاحّرلا دَقَع نولُحي ال ٌرفَس رادلا هذه لهأ نإ .كلملا اهمأ

 نعظيس نم كعم ماقأو .كيلإ عجارب سبيل ام كنع لحتراو 2. كنع دودرمب سيل ام

 .هسفنب كعجف .لدع دهاشو ةظع سمأف : مايأ ةثالث ايندلا نأ معاو ؛ كعديو كنع

 كيلع تلاط .هتأت ملو كاتأ .قيدصو ةمينغ :مويلاو .هتمكح كيلعو كل يقبأو

 اف !كدجو نإ كيتأيسو .هلهأ نم يردت ال : دغو .هتلحر كنع عرستسو « هتبيغ

 ءاقب اف ءاهعورف نحن لوصأ انل تضم دقو !رداقلل ملستلاو  معنملل ركشلا نسحأ

 ريخلا نم ريخو ءاهنم فلخلا بوس ةبيصملا نم مظعأ نأ ماعاو ؟ اهوصأ دعب عورفلا

 .هلعاف رشلا نم رشو .هيطعم

 :روصنملا كلهم يف

 ,يدهملا نينمؤملا ريمأ ىلع راصمألا دوفو تمدق ءروصنملا نينمؤملا ريمأ كله امل

 ىلع نينمؤملا َريمأ هللا رَجآ :لاقف ةيزعتلا ىلإ مدقتف ؛ ثدحملا ءانيعلا وبأ مهيف مدقو

 ةبيصم نم مظعأ ةبيصم الف هل هفلخ ايف نينمؤملا ريمأل كرابو ,هلبق نينمؤملا ريمأ
 « ةيطعلا لضفأ هللا نم لبقاف ؛ هئايلوأ ىلع هللا ةفالخ نم لضفأ ىبقع الو , دلاو مامإ

 . 86 ةيآلا فسوي ةروس (8) +11١0 ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 لهل



 . ةيزرلا مظعأ ىلع هل ربصاو

 سيق نب كاحضلا هيلع ىلص ؛بئاغ ديزيو ,نايفس يبأ نب ةيواعم تام املو
 هيلع لخد ىتح هتيزعت ىلع دحأ مدقي ماف ؛كلذ هموي نم ديزي مدق مث ,يرهفلا

 0 - :لاقف «يلولسلا ماه نب هللادبع
 اكاباح كلملاب يذلا ءابح ركشاو ةقم اذ تقراف دقف' ديزي ريصا

 اكابقُعك ىبقُع الو تئزر ام اومِلَع دق ماوقألا يف ٌمظعأ زر ال

 اكاعري ُهللاو مّهاعرت تنأف مِهَلُك ضرألا ٍلهأ يعار تحبصأ

  اكاعنمب ٌعّمسن الو تيعن اذإ فّلخ اَنل يقابلا ةيواعُم يفوا

 . مالكلا ءابطخلا حتتفاف

 ام باوث هللا لعج :لاقف سابعلا يلأ هيخأ ىلع روصنملا ةبش نب بيبش ىزع

 ؛ةماع ةمعنو .ةمات ةيفاعب كل كلذ مخو .ًاربص هيلع كبقعأو .ًارجأ كل هب تئْرُر

 ىلإ سيل ام هيلع ربص ام قحأو , كنم هل ريخ هللا دنع امو ,هنم كل ٌريخ هللا باوثف

 هللا قح فرع نم قحأ نإ :هيزعي ءافلخلا ضعب ىلإ قاحسإ نب مهاربإ بتكو
 وه كلبق يضاملا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي .هيلع ىَقبأ ايف هتمعن فرع نم ءهنم ذخأ امف

 هب اوُلتبا ايف نيرباصلا ىلع ةمعنلا نإو ,كيف روجأملا وه كدعب يقابلاو ,كل يقابلا

 .هنم نوُقاعُي ايف اهنم .مظعأ

 :حلاص نب كلملا دبعو ديشرلا

 دق نينمؤملا ريمأ نإ : بجاحلا هل لاقف « ديشرلا َراد حلاص نب كلملا دبع لخدو

 اهف نيئمؤملا ريمأ اي هللا كرس لاق هيلع لخد املف !رخآ هل دلّؤو هل نباب ةليللا بيصأ

 ىلع ءازجو ,ربصلا لع ةيوثم .هذهب هذه لعجو .كرس امف كءاس الو .كءاس

 1 .ركشلا

 نسل



 ُهَمَأ اي :لاقف لهس نب لضفلا اهنباب اهيزعي لهس نب لضفلا مأ ىلع نومأملا لخدو
 الجر نإ .نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف !هناكم كدلو انأو .هتيؤر الإ يدقفت مل كنإ

 .هيلع عزجأ نأ ٌريدجل كلثم ادلو يندافأ

 :هدلو توم دعب هلامع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع نم

 ناك كلملا دبع نإ :هلامع ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع تام امل
  ناكو ءاش نيح هضبقو ءاش ام هشاعأ ؛ هيف ّىلاو هيلإ هللا نسحأ هللا ديبع نم ادبع

 نأ هللاب ذوعأو ريخلل ايّرحتو نآرقلل ًةءارق هتيب لهأ بابش يحلاص نم  تملع ام

 همعن عباتتو لإ هناسحإ يف نسحي ال كلذ نإف .هللا ةبحم اهيف فلاخأ ةبحم يل نوكي
 مه نيذلا هلهأ انيهن دق ؛ةحئان هيلع تحان الو ةيكاب هيلع تكب ام نملعألو . لع

 .هيلع ءاكبلاب قحأ

 :هنبا يف كلملا دبع نب ناولسل دايز ءازع

 :لاقف بويأ هنبا يفوت دقو كلملا دبع نب ناولس ىلع دايز نب نامثع نب دايز لخد
 - ءاقب الو  ةاقبلا بحأ نم :لوقي ناك ركب يلأ نب نمحرلا دبع نإ نينمؤملا ريمأ اي

 .بئاصملا ىلع هسفن نّطويلف
 :ةيواعم يف ديزي يزعي ءاطعل

 نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . ديزي ىلع َىفيَص يلأ نب ءاطع لخد ةيواعم تام امل

 ةيزرلا مظعأ هللا ىلع بستحاف هللا ةفالخ تيطعأو .هللا ةفيلخ تُئزُر تحبصأ

 .ةيطعلا نسحأ ىلع هركشأو

 :هنبا يف زيزعلا دبع نب رمع يزعي ديلولا نبال

 اي :لاقف كلملا دبع هنبا ىلع زيزعلا دبع نب رمع ةبتع نب ديلولا نب دم ىزع
 :رمع لاقف !رانلا نم ارتسو نزحلا نم َةَنُج كل نكت ةّدع ىرت امل ّلعأ ,نينمؤملا ريمأ .

 اسر



 الجر نأ ول نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ اهيلع هّبني ةلفغ وأ ءهب جتحُي انزح تيأر له
 .نينمؤملا عفنت ىركذلا نأ ىضق هللا نكلو ءهتنُكل ههابتناو هملعل لجر ةيزعت كرت

 ملف «هازعف لجر هيلإ اند اهنفد نم غرف (ملف ,زيزعلا دبع نب رمعل تخأ تيفوتو
 كلذ ُسانلا ىأر املف ءائيش هيلع دري ماف هازعف رخآ هيلإ اند: مث ؛ائيش هيلع دري
 سانلا تكردأ :لاقو ةههجوي سانلا ىلع لبقأ بالا غلب الف ؛؟ هعم اوشمو هنع اوكسمأ
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 .هللا مكمحر اوبلقنا .آم ا نوكت نا الإ ةارماب نوزعي ول مهو

 :ةيزعتلا يف ءارعشلا ضعبل

 :ًابوتكم عّبت ناطيح نم طئاح يف دجو
 ٌروهّدلا تّضَم اذكهف كل نم لان رهّدل ٌرِبصآ
 ٌرورٌّسلا الو ماد نّْزحْلا ال َةَّرَم نحو ّحَّرَق

 : يلاتعلا لوق ريظن اذهو

 ٌرمجلا ةعذلت ينم اًشحلا نأك .الّتتبَسم ينتأر ا ةلئاقو

 بص هل ٌموقي ام يب يذلا تلقف ٌلتاق كب ىَوَج مأ ءاد نطابأ
 ٌهدلااذك تلاق لاضفألا يود ٌدَقفو ةّيحأ تومو فألأ قّرفت

 :هل نباب هيزعي لكوتملا ىلإ رهاط نب هللا دبع نب دم بتك

 نيّلا ٌةَّنْس نكلو ةايحلا نِم ةقت ىلع يفأ ال كيرعأ يفإ
 نيح ىلإ اضاع نإو يرعَّملاالو هّيَم دعب قابب ىّزعملا سيل
 :ةنييع وبأ لاقو

 ٌرّصقلا ةّرصبلاب هنم وكشأ تنكدقف هّلوط ناجرُجب ليل نم كّشأ نإف
 رَدقلا يِلسَف يل مّلع ال :ال تلقف مُهنع كب ىأن ذام ةلئاقو
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 .هنبا يف كلملا دبع نب نابلس يزعي مكحل

 نينمؤملا ريمأ اي :بويأ هنباب بيصأ امل كلملا دبع نب ناولسل ءاركحلا ضعب لاقو
 ىضرتف ةزجعلا ترخأ ام مدقت نأ تيأر نإف ؛هملع نودب الإ ظعوي ال كلثم نإ

 .لعفاف «ةبيصملا ىلع ربصلاو ءازعلا نسح نم كندب حيرتو كبر

 :وهو :رعش تيبب كلملا دبع هنبأ يف هيزعي زيزعلا دبع نب رمع ىلإ نسحلا بتكو

 ْبَهذي كرجأو أي ال كُديقف نكي ملف ديقف نم ًارجأ تْمضّوُعو

 .هدقف نع همأ يزعي ردنكسالل

 مث سانلا هرضحي اماعط يعنصآ نأ همأ ىلإ بتك ٌةافولا ٌردنكسإلا ترضح املو

 ام :تلاقف ؛هدي هيلإ دحأ طسبي مف :تلعفف .نوزحم هنم لكأي ال نأ مهيلإ يمدقت

 الإ انم سيلو ,نوزحم هنم لكأي ال نأ انيلإ تمدقت كنإ :اولاقف ؟نولكأت ال مكل
8 # 0 8 0 8 0 7 8 

 الإ اذهب لإ ىصوا امو ! ينبا هللاو تام : تلاقف !بيرق. وا ممحب بيصأا دف نم

 ٠ .!هب ينيزعيل

 نم بَجوأ !باوثلا لجآب ةئنهتلا رجأ نإ :هتيزعت يف لوقي نوراه نب لهس ناكو

 . ةبيصملا لجاع ىلع ةيزعتلا



 نولئاق نحنو , يثارملاو بداونلا يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دم نب دمحأ لاق
 فطاعتت هب ؛ لصاوتلا ىلإ ِمّلُسو « فراعتلا ببس وه يذلا بسنلا يف هقيفوتو هللا نوعب

 اهيأي 9 :ىلاعتو كرابت هللا لاق .ةبيرقلا رصاوألا ظفاحت هيلعو ةجشاولا ماحرألا

 مل نمف 0 . © اوفراعتل لئابقو ًابوعش 5 انلعجو ىثنأو رّكذ نم نم مانقلخ اَنِإ ٌسانلا

 . سانلا .نم 'دَعُي مل سانلا فرعي مل نمو .سانلا فرعي مل بسنلا فرعي

 .« مكماحرأ هب نولصتو مكّباسحأ هب نوفرعت ام بسنلا نم اوملعت :١ ثيدحلا يفو

 لكس اذإ : داوسلا 7طيبنك .اونوكت الو بسنلا اوملعت : باطخلا نب رمع لاقو

 .اذكو اذك ةيرق نم :لاق هلصأ نع مهدحأ

 حون دالوأ

 : دالوأ ةثالث حون دلو :لاق «بّيسملا نب ديعس نب ىبحي نع ءحلاص نب ةيواعم لاق

 ربربلاو نادوسلا ماح دلوو , مورلاو سرافو برعلا ماس دّلوف ؛ثفايو ماحو ماس

 .جوجأمو جوجأيو ب ةبلاقصلاو كرتلا ثفاي دلوو ءطبتلاو

 )١( ةيآلا تارجحلا ةروس ١.

 )١( .نيضرألا نم جرخي ام مهطابنتسال كلذك اومسو ءطابتألا :طيبنلا
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 شيرق لصأ

 مهعمجف .ةنانك ينب يف نيقرفتم اوناكو .ةنانك نب رضنلا ىعدُت شيرق تناك

 لك نم «كلام نب رهف نب .بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ُيصق
 بالك نب ّيصق ّيمّسو .عيمجتلا :شيرقتلاو .اشيرق اوُمّسف ؛تيبلا ىلإ برأ

 :رعاشلا هيف لاقف ءاعّمجُم

 رهف نم لئابقلا هللا عمج هب ًاعّمجُم ىَّمَسُي نم عوبأ يّصُق

 :اتينح لاقو

 عمج تام ٌموي شيرق شيرق امنأكو هشعَن يحاون يف اًودغ

 هيلع موقي ناكو ('. مارحلا رعشملا ىنب يذلا وهو بالك نب ّيصق عّمجمب ديري
 رهف ينب ةكم ىلإ ّيصق عج امنإو .هدنع فوقولاب هرمأو ءارعشم هللا هامسف ؛جحلا َمايأ

 لثم برع هقوف امو شيرق هنود امف ؛كلام نب ٌرهف اهّلك شيرق ٌمدجف ,كلام نبا

 كلام نب رهف ىلإ يهتنت اهنإف شيرق لئابق امأو ؛رضم لئابق نم (هريغو دسأو ةنانك

 .هللا ناكسو «هللا ناريجو .هللا لآ ىَّمست شيرق تناكو .هزواحت ال

 :مشاه نب بلطملا دبع لوقي كلذ يفو

 مْدَق دهع ىلع اهيف لَّرَت مل هذ يف هللا لآ نحن
 "'مرتخُي مثإب هيف دري نم ًاعنام ابيل تيل نإ
 مقنلااّنع اهب هللا ٌعفْدَي ةمّرُح انف لل لَرَت م

 . :ةبعكلا حاتفم مهيديأب نيذلا ناثع نب ةبيش ينب ضعب يف ءيفاه نب نسحلا لاقو

 مّرحملا قيتعلا تيبلاو هللا ولوأ ٌُمتنأف تويبلا سانلا ّبّعتشآ اذإ

 . ةفلدزملاب ءانب : مارحلا رعشملا )010(

 ضلع



 | شيرق بسن

 نم فرشلا هيلإ ىهتنا نم ةيمست : يبلكلا بئاسلا نب دم نب ماشه رذملا وبأ لاق

 ,مشاه :مهو .نطبأ ةرشع نم طهر ةرشع .مالسإلاب هلصوف .ةيلهاجلا يف. شيرق

 .مهسو ءحمجو .2يدعو «موزخمو مينو ىدسأو ءرادلا دبعو .لفونو ءةيمأو

 هل يقبو ؛ةيلهاجلا يف جيجحلا يقسي ,بلطملا دبع نب سابعلا : مثأه نم ناكف
 .مالسإلا يف كلذ

 تناك اذإو «شيرق ةيارباقعلا هدنع تناك ,برح نب نايفس وبأ :ةيمأ ينب نمو
 «باقعلا هوطعأ دحأ ىلع شيرق تعمتجا اذإف «برحلا تيمح اذإ اهجرخأ لجر دنع

 .هومدقف اهبحاص اوسأر دحأ ىلع اوعمتحي 1 نإو

 ' هجرخُت تناك ام يهو ,ةدافرلا هيلإ تناكو ءرماع نب ثرحلا :لفون ينب نمو
 .جاحلا عطقنُم هب دفرتو اهلاومأ نم

 ,ةباجحلا عم ةنادسلاو ءاوللا هيلإ ناكو .ةحلط نب نامثع :رادلا دبع ينب نمو

 .رادلا دبع ينب يف ًاضيأ ةودنلاو لاقيو

 ءاسؤر نأ كلذو :ةروشملا هيلإ تناكو . دوسألا نب ةعّْمَّر نب ديزي : دسأ ينب نمو

 الإو ,هيلع مهآلو هقفاو نإف هيلع هوضرعُي ىتح رمأ ىلع نوعمتجي اونوكي مل شيرق
 .فئاطلاب ِهَلَع هللا لوسر عم دهشتساو ؛ ًاناوعأ هل اوناكو ريخت

 تايدلا يهو ,قانشألا ةيلهاجلا يف هيلإ تناكو ,قيدصلا ركب وبأ :ميت ينب نمو
 ضيم: نم ةلامح اوضمأو هوقدص ًاشيرق هيف لأسف ًائيش لمتحا اذإ ناكف «مرغملاو

 .هولذخ هريغ اهلمتحا نإو .هعم

 مهنإف ةبقلا امأف ؛ةنعألاو ةبقلا هيلإ تناكو .ديلولا نب دلاخ :موزخم ينب نمو
 ىلع ناك هنإف ةنعألا امأو ؛ شيجلا هب نوزهجي ام اهيلإ نوعمجي مث اهنوبرضي اوناك
 .برحلا يف شيرق ليخ

 ا



 مهنأ كلذو ؛ ةيلهاجلا يف ةرافسلا هيلإ تناكو .باطخلا نب رمع :يدع ينب نمو

 ةرخافمل يح مهرفان نإو .اريفس هوثعب .برح مهريغ نيبو مهنيب تعقو اذإ اوناك

 .هب اوضرو ارفانم هولعج

 ال ناكف ؛ مالزألا ىهو راسيألا هيلإ تناكو «ةيمأ نب ناوفص :حّمُج ينب نمو

 بمس يو

 .هيدي ىلع نورستي يذلا وه نوكي .ىتح ماع رمأب َقّبسُي

 يتلا ةرجحملا لاومألاو ةموكحلا هيلإ تناكو .سيق نب ثرحلا :مهس ينب نمو
 . مهتهآل اهوّمس

 «باقُعلاو «ةرامعلاو ,ةياقسلا ؛ يهو .ةيلهاجلا يف تناك يتلا شيرق مراكم هذهف

 «ةبقلاو ,قانشألاو ,ةروشملاو , ءاوللاو «ةوذنلاو .ةياجحلاو .ةنادّسلاو «ةدافرلاو

 نم ةرشعلا ءالؤه ىلإ  ةرجحملا لاومألاو ,ةموكحلاو .راسيألاو .ةرافسلاو .ةنعألاو

 ؛رباك نع ًارباك كلذ نوثراوتي .مهتيلوأ يف تناك ام لاح ىلع ةرشعلا نوطبلا هذه
 مالسإلا هكردأ ةيلهاجلا فرش نم فرش لك ناكو ؛مهل كلذ لصوف مالسإلا ءاجو

 . مشاه ينب يف رفنلا ناولحو مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس تناكف .هلصوف

 الو رّجهب مارحلا دجسملا يف دحأ ملكتي الأ وهف ةرامعلا امأو ,ةفورعمف ةياقسلا امأف

 .كلذ نع مهاهني سابعلا ناكو .هتوص هيف معفري الو ثفر

 ناك نإف .ًادحأ ةيلهاجلا يف اهيلع كلمت نكت مل برعلا نإف ءرفنلا ناولُح امأو

 وأ ناك ًاريغص .هورضحأ ةعرقلا هيلع تجرخ نمف « ةسايرلا لهأ نيب , اوعرقأ برح

 ريغص وهو سابعلا مهس جرخف مشاه ينب نيب اوعرقأ راجفلا موي ناك ملف . ًاريبك

 . نجملا ىلع هوسلجأف

 رهاطلا يبأو نومأملا نيب

 نب دمحأ نع ناوكذ وبأ ينثدح :لاق باهولا دبع نب ريثك نب دمحأ رهاطلا وبأ
 يأ نم :نيرحبلا ىلع ناك يذلا رهاطلا ينأل لوقي نومأملا عمس هنأ يكاطنألا ديزي

 يؤل نبا ةماسأل انعمس ام :نومأملا لاقف ءيؤل نب ةماسأ ينب نم :لاق ؟ تنأ شيرق

 لح



. 

 .ةررب هب انكل انم هدعب .ىلع هب انملَع ول ,ةرشعلا اننوطب يف ًابسن

 ٠ "ةيمأ. ينبو مشاه ينب لضف

 ركمأو ٌردغأ ةيمأ ونب : :لاقف . ةيمأ ينب نعو مكنع اًنربخأ : بلاط يبأ نب لعل ليق

 0 ش . حمسأو حصفأو حبصأ نحن نحنو ءرجفأو

 يلع لاق ام كتربخأ تئش نإ : :لاقف ,ةيمأ ينب و مشاه ينب نع يبعشلا لجر لأسو ٠

 اهبرضأو ؛ ماعطلل اهمعطأف مشاه ونب امأ :لاق .ينربخأ :لاق .مهيف بلاط يلأ نيا

 .هتولانيف لاني ال يذلا رمألل اهبلطأو (لح اهدعبأف ةيمأ ونب امأو ؛ ماهل

 نو ,ًادحاو فرشأ مثاه ونب :لاق . مثاه ينب نعو مكنع انربخأ :ةيواعمل ليق

 . نيرخآلاو نيلوألا تذيب ةدحاوب اؤاج ىتح الو الك الإ ناك اف ءاددع فرثأ

 .مشاه نب نب بلطملا دبع :ًادحاو فرشأ :هلوقبو . هَ يبلا ديري

 يومأو ديشرلا

 :هدشنأف ديشرلا نوراهل ةيمأ ينب نم لجر ىدصت :لاق يعمصألا نع يئايرلا

 بدأو معو مهف يذ َلْوَق لئاق يفإ هلآ نيمأ اي

 مو ًاتاهولتي ناك سمش دبع
 بلطملا دبع مع سمش دبع امنإانيف ماحرألا ظفحاف
 ُبرعلا لك ىلع لضفلا مكب انلو ءانيلع لضفلا مكل

 .هلصوو هتزئاج نسحأف

 بالمال

 . هلع يبلل

 ريح يف ينلعجف قّلخلا قلَخ هللا نإ ::لاق رتل يبنلا ىلإ هعفري ىروثلا نايفس

 .ةليبق ريخ يف ينلعجف لئابق مهلعجو ةقرف ريخ يف ينلعجف ًاقارفأ مهلعجو :هقلخ

 ٠.2 ايسن مك ريخو ًاتيب مريخ انأف .تيب ريخ يف ينلعجف ًاتويب مهلعجو
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 .( يبسنو يبس ّآلإ ةم ايقلا موي عطقنُم بسنو ببس لك :٠ ِهَلَ اص لاقو

 فانم دبع نب مشاه ينب ةعامج
 شيرق ةعاججو

 وبأو , هلع دمج وبأ هللا دبع :مهنم .نينب ةرشع هدلو مشاه نب بلطملا دبع

 ةليتن امهمأ .رارضو .سابعلاو .ةيموزخملا ورمع تنب ةمطاف مهمأ . ريبزلاو . بلاط

 .ةيعازخ ىنبل همأ ءبهل وبأو .بيهو تنب ةلاه 4 (ةزمحو . ةيرمنلا

 فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ يب ةعاج

 ءورمعو ؛نايفس وبأو ,نايفسو ,برح وبأو .ةيمأ نب برح :ربكألا ةيمأ وهو

 وبأو «صيعلاو .صاعلا وبأو .صاعلاو ,سبانعلا مهل لاقي ءالؤهو .ورمع وبأو

 نافع نب ناهنعو .نايفس يبأ نب ةيواعم مهنمو « صايعألا مهل لاقي ءالؤهو ؛ صيعلا

 يلأ نب مكحلا نب ناورمو .ةيمأ نب ب صاعلا نب ديعس مهنمو .ةيمأ نب سام يلأ نبا

 أ نب صاعلا

 لفون ينب ةعامج

 نب .رايخلا نب يدع مهنمو ..لفون نب معطعمو «ةدافرلا بحاص رماع نب ثراحلا

 نب رمعل فحاصملا بتاك وهو ؛لفون نب ورمع نب برظ نب عفاش مهنمو ؛ لفون

 .لمجلا موي لتق .ةطرق نب ماسمو ؛باطخلا

 نب. ثرحلاو ؛ةحلط يلأ نب ناهثع نب ةبيشو ؛ةباجحلا بحاص .ةحلط نب نامثع
 ةمقلع نب ثرحلا نب رضنلاو ؛موسكي يلأ دنع شيرق ةنيهر ناك ,ةدلك نب ةمقلع
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 يلأ نب ىلع رمأ .ًاربص هتيم ىبنلا هلتق ءرادلا دبع نب فانم دبع نب .ةدلك نبا

 ()  ليثألا موي هلتقف بلاط

 ىزعلا دبع نب دسأ ينب ةعامج

 ديزيو .بلطملا دبع ةنبا ةيفص همأو .دسأ نب دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا مهنم

 نبا مشاه نب صاعلا همساو .يرتخبلا وبأو ؛ةروشملا بحاص دوسألا نب ةعمز نبا
 رّشبو هلقعب ناميالا كردأ يذلا وه .دسأ نب لفون نب ةقروو ؛دسأ نب ثرحلا

 . كَم ينلاب ةحيدخ

 ةرم نب ميت ينب ريهامج

 ىرمعم نب هللا دبع نب ورمعو .هللا ديبع نب ةحلطو .قيدصلا ركب وبأ مهنم

 نب دهف نب رجاهملاو ,ةكيلم يلأ نب.هللا دبع نب ديز نب يلعو ,ناعدج نب هللا دبعو
 .ريدملا نب هللا دبع نب ردكنملا نب دمحو .ناعدج نب رمع

 ةرم نب موزخم ريهاج

 دبعو .ةريغملا نب ديلولا نب دلاخو .موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا مهنم
 نب شايعو «ةريغملا نب مثاه نب لهج وبأو , ْتْيَرَح نب ورمعو .ثرحلا نب نمحرلا

 نب ةرامعو رجاهملا نب هللا دبعو ,رعاشلا ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب رمعو .ةعيبر يبأ

 نب ديعس برضو ةنيدملا ةريغملا يلو - ةريغملا نب ماشه نب ليعاممإو «ةريغملا نب ديلولا
 .هيقفلا بهو يلأ نب بيسملا نب ديعس مهنمو - بيسملا

 بعك نب يدع ريهاج

 باحصأ نم وهو .ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو ,باطخلا نب رمع :مهنم

 .ةنيدملا برق عضوم :ليثألا )١(

 ضف



 دبع نب رمعل ةفوكلا يلو .«باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع نب ديمحلا دبعو , ءارح
 نب يدع نب نامعنلاو .. ديسأ نب هللا دبع نب ماحنلاو ءرمتعملا نب ةقارسو ءزيزعلا

 ,ةفيذح نب مهج وبأو .عيطم نب هللا دبعو )ناسّيَم ىلع رمع هلمعتسا .ةلضنلا

 هنظي وهو يجراخلا هلتقف :رصمب صاعلا نب ورمعل ايضاق ناكو .ةفاذح نب ةجراخو

 .!ةجراخ هللا دارأو ًارمع تدرأ :هيف .لاقو . صاعلا نب ورمع

 حمج ريهامج

 يبأو ؛ردب موي لتق .فلخ نب ةيمأو . مهبولق ةفلؤملا نم ,ةيمأ نب ناوفص : مهنم
 نس ورمع وهو ةزع وباو ؛؟ ةفاذح نب رمعم نب ليمجو ؛ بطاح نب دمو ؛« فلخ نبا

 . 2 ىبنلا نذؤم ,ةروذخ وبأو ؛ هللا دبع

 مهس ينب ريهامج

 ؛يدع نب سيقو ؛ صاعلا نب ورمعو ؛ شيرق ةموكح بحاص . سيق نب ثرحلا

 عم لتُق ءهبنم نب صاعلا مهنمو ؛ جاجحلا انبا .هيبنو ؛هبنمو «ةفاذُح نب سينُحخو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ راصف .راقفلا اذ هفيس ذخأو ىلع هلتق .هيبأ

 يؤل نب رماع ريهامج

 همساو هيقفلا بئذ ينأ نبا مهنمو ؛مهبولق ةفلؤملا نم ورمع نب ليهس :مهنم .
 نب هللا دبعو ؛ مهبولق ةفلؤملا نم .ىزعلا دبع :نب بطيوحو ؛نمحرلا دبع نب .دمح
 ؛ هيقفلا ءةربس .يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأو ؛قحاسم نب لفونو ؛ يردب .ةمرخم

 ةالصلا هيلع يبنلا نذؤم .موتكم مأ نبا مهنمو ؛يردب ءحرس يلأ نب هللا دبعو

 .طساوو ةرصبلا نيب ةعساو ةروك :ناسيه )١(

 مولا ٠



 كلام نب رهف نب براحم ينب ريهاج

 .ةملسم نب بيبحو .يرهفلا سيق نب كاحضلا :مهنم

 ؛بهو انبا :ناوفصو ؛ ليهسو ؛ةمألا هذه نيمأ , حارجلا نب ةديبع وبأ : مهنم

 نيبّيطملا نم ءالؤه .ثرحلا ونبو ؛ دلاخ نب مهج وبأو ؛ريهز نب منغ نب ضايعو

 .بيط اهيف ةنفح يف مهيديأ اوسمغو اوفلاحت نيذلا

 شيرق نوطب نم اهريغو رهاوظلا شيرق
 اولزن مهنأل رهاوظلا شيرق مهو .كلام نب رهف انبا براحم ونبو ثراحلا ونب

 .اهالاو امو ةكم لوح

 نب هللا دبع نب رماع همساو «حارجلا نب ةديبع وبأ :رهف نب ثراحلا ينب نمف

 .نيلوألا نيرجاهملا نم «حارجلا

 .طهار جرم بحاص «.يرهفلا سيق نب كاحضلا :رهف نب براحم ينب نمو
 ءاحطب اونكس مهمأل ؛حاطبلا شيرق مهل لاقي شيرق نوطب نم ءالؤه ىوس امو

 .بابلا اذه لبق اهانركذ يتلا ةرشعلا نوطبلا مهو .ةكم

 ١ شيرق نوطب نمو

 وبأ «ةرهز نب فانم دبع نب بهو مهنم .ّيؤل نب بعك نب بالك نب ةرهز ونب
 ةالصلا هيلع يبنلا لاخ ,فوع نب نمحرلا دبع مهنمو . يو هللا لوسر مأ ةنما : ش اص ع ل

 نب زيرك نب رماع نب هللا دبع مهنمو ؛ سمش دبع نب بيبح ونب مهنمو «مالسلاو

 نب سمش دبع نبا رغصألا ةيمأ ونب مهنمو ؛قارعلا بحاص « سمش دبع نب بيبح
 مهنم «.سمش دبع نب ىزعلا دبع ونبو ؛ تالبعلا مهل لاقيف «ةلبع ةمأو ,فانم دبع

 انقر



 : هيف 2ع يبنلا لاق يتلا هتنبا جوزت . هلع هللا لوسر رهص « عيبرلا نب صاعلا وبأ

 نب دمج مهنمو ؛فانم دبع نب بلطملا ونب مهنمو؛« هُرْهِصْمَمْدُي مل صاعلا ابأ نكلو»

 . ىعفاشلا سيردإ

 :بلاط وبأ لوقي فانم دبع نب لفونو فانم دبع نب سمش دبعلو

 مهل لاقي ءالؤهف ,صيعلا ابأو ,.صيعلاو . صاعلا ابأو «صاعلا : ربكألا ةيمأ دلوو

 نم تسيل شيرق نم اهلك انركذ يتلا نوطبلا هذهو «برح ابأو ابرحو ,صايعألا
 .اهريهاجج انركذو الوأ اهانركذ ىتلا ةرشعلا نوطبلا

 شيرق لضف

 :« اهومّدقت الو اشيرق اومدق »:لاقو.« شيرق نم ةّمئألا »: مالسلا هيلع يبنلا لاق

 ًاررص ّىشرق لتقُي ال٠ :لاق .فانم دبع نب ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا لتق امو

 .مويلا اذه دعب ًاربص لتقيف يشرق رفكي ال هنأ ديري .« مويلا دعب

 :هباحصأو ةيواعم

 ريمأ اي : طامسلا نم لجر لاقف ؟حصفأ سانلا يأ :ةيواعم لاق :لاق يعمصألا

 نع اونمايتو ,ركب''ةشكشك نع اورسايتو .قارعلا ةّبر نع اوعفترا موق .نينمؤملا
 ؟مه نم :لاق . ريمح (0ةيناطُمَّط الو ,ةعاضُق "!ةمغمغ مهيف تسيل ,بلغت ("7ةنشنش
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 .برعلا ءاحصف مرج : يعمصألا لاق

 ريمع نباو ةبتع نبا

 «ةبتع نب ورمع مهرازتساف . ًابكار نيعبسو فين يف دراطع نب ريمُع نب دمج مدق
 رشاعم هنورصقت متنأو اهمالك ليطت برعلا لاب ام ,نايفس ابأ اي :لوقي هتعمسف :لاق

 هظفل لقي مالك انمالك نإو ,لدنجلا ىّمرُي لدنجلاب :ةبتع نب ورمع لاقف ؟ شيرق

 دبكلا ىلع لالزلا ردحت ردحتي .هارخأب ىفشتسُيو هالوأب يفتكيو .هانعم رثكيو

 اوقلخ امنأك مهتكردأ ماوقأ هللو اوُلخأ |ف مهريغ لاطأو اوصقن دقلو .ىّرحلا

 اولذتباف .مهسافنأ مهيلع تلهس اك مهظافلأ تلهس «ايندلا تحّبق ام نيسحتل

 دقلو .اديزم حداملا الو انعطم مهيف نعاطلا دجي ام ىتح ,مهضارعأ اوناصو . مهلاومأ

 :لوقي ثيح مهالوم رد هللو ءمهّبيصن هنم ارثك مهتلق عم نايفس ينأ لآ ناك

 ابوعش اًوّسمأو الاس ىضمف هِتَرْفُش ٌمهيف ٌرْهدلا مضو

 ءايندلا يف ًانسح اثيدح مهانكرتف .مهرابخأ اتقبأو ,مهنادبأ اتنفأ هللاو ناترفش

 اظوُعْوم ايف .أوسأ ةرخآلا يف هّباوث ءايندلا يف ائيس اثيدحو .ْنسحأ ةرخآلا يف ٌةباوث
 .كريغ اهرسخ اذإ كّسفن حبرا ءهدعب نم هب ًاظوعوم هلبق نم

 .تملكت ماكتت نأ تءاش اذإ ًاشيرق نأ هملعي نأ دارأ نإ هنأ تنئظف :لاق

 :اوحاشت نويشرقو ةبتع نبا

 يف اوُحاشتف .نييشرقلا نم سان هيفو ةبتع نب ورمع سلجم تدهش :لاق يبتعلا
 اهنع قلزت اجرد شيرقل نإ :لاقف انيلع لبقأ هدنع نم اوماق |لف ءاودحاجتو ثيراوم

 ,ةبوسنملا دايجلا اهنع رصقت تاياغو ,لاوقألا باقر ال عضخت الاعفأو ,لاجرلا مادقأ

 تناك ولو «مهب الإ تنّيزت ام ايندلا تلفتحا ولو ؛ةذوحشملا رافشلا اهنع لكت ةنسلأو

 قفر مهل راصف ماوعلا قالخأب اوقلخت مهنم اموق نإو ؛مهقالخأ ةعس نع تقاض مهل

 ًاهوركم اوفاخ نإ ؛ اهقازرأ يف ريطلا اومساقل مهنكمأ ولو صرحلا يف قرخو , مؤللاب
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 ةركف ءاضنأ كئلوأ .ركشلا اهنع اورخأ معنلا مهل تلَجُع نإو ؛رقفلا هل اولّجعت

 .ركشلا ةلج ةزجعو ء.رقفلا

 :موقو لضفلا نب دم

 زاوهألا لهأ نم موق نيبو لضفلا نب دم نيب ىرج :يمشاهلا ءانيعلا وبأ لاق

 فلتخت :لاق ؟اذكو اذك سمأ لقت ملأ :هل اولاقف ؛هنع عجر حبصأ الف .مالك

 .لاوحألا تفلتخا اذإ لاوقألا

 :زاوهألا ىلاو نيبو هنيب

 ىوتسا قحلا ناك اذإ :لوقي هعمسف زاوهألا يىلاو ىلع لضفلا نب دمحم لخدو

 كلذ ايف كدنع اههمتالاح توتسا نئل : لضفلا نب دمحم لاقف . ىطبتلاو ىمشاملا يدنع

 صقنلا قحلي امنإو هل وه ًاردق يمشاملا ٍصقان الو .هل تسيل ةنيز يطبنلا ٍدئازب

 :نييشرق حصني ةبتع نبال

 , قحلا اوعنمف ةيواعم دنع شيرق نم موق مصتخا : ةبتع نب ورمع لاق :لاق يبتعلا
 0002 8 8 م

 تالعل منأو .عطقنا ام مهنيب نولصيٌمأل موقلا لاب ام . شيرق رشعم اي :ةيواعم لاقف

 دقو مريغل نوجرت فيك لب ؟برق ام نودعابتو .هللا لصو ام مكنيب نوعطقت

 هوفكاف ؛ةجحلا مكتمزل اهدنعف ؛انلبق نم فرشلا انافك نولوقت ؟مكسفنأ نع متزجع

 دقو .برعلا بونج يف اعاقر تنك مكنأ نوملعت وأ .مكلبق نم افك اك مدعب نَم
 هل :.5 0 7 و 2 -- 300

 ؛مكنم ذخا ام مكل ذخاو .كدلبو مكيبأ ثاريم متعنمو .مكبر مرح نم متجرخأ

 لج لاقف .مجعلا ديك هب درو ,برعلا عيمج نم مكنابأ هب مسا مكعاتجاب مامسو
 دقف .هب هللا مكمركأ فالتئالا يف اوبغراف 74 مهفاليإ شيرق فاليإل» :هؤانث

 .اظعاو ةبرجتلاب ىفكو ءاهسفن ٌةقرفلا مكترذح

 ١. ةيآلا شيرق ةروس )١( .دحاو مهوباو ىتش مهتاهمأ تناك نم :تالعل ةوخأ )١(
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 شيرق نم برعلا ناكم

 : هلع ينلل

 نع « سينخ نب ركب نع «تباث نب حاير جاجحلا يلأ نع ءزيزعلا دبع نب ىبحي

 شيرق :لاق ِهتِقَي يبنلا نأ دوعسم نب هللا دبع نع .نيّصحلا يلأ نع ,. صوحألا يبأ

 .نيحانجلاب الإ ضهني ال ؤجؤجلاو ,ناحانجلا برعلاو "0ؤجؤجلا

 :ةيواعمل

 لضفب ٌبرعلا ركذُي ىتح .هعطقف طق مالك ىمعل ٌردتسا ام :ةبتع نب ورمع لاق

 : لوقي ثيح ةغبانلل موي تاذ ناورم هدشنأ دقلو .ريخب مهيف ىّصوُي وأ

 ")ىّنَجم مهو راسنلا موي ىلإ اهيف تمألتسا يتلا يعُرد مهف

 . ةكباشتملا «. برعلا نم مهناوخإ شيرق نم يلا اذه عورد نإ الأ : ةي واعم لاقف

 لازت الو 4 ؛ عبدأ نيب تقرف هنم ةقلح تيهذ نإ يتلا , عردلا قلَح كياشت مهماحرأ

 مو ,اهيلع اهقّطن تدشو ءاهعم اهعورد تيقب ام شيرق موحل ةقاذم هركت فويسلا

 .ارزج فويسلل تناك اهباقر نم اهتعلخ اذإف ؛اهنم اهقلح كفت

 :ةيواعم يف ةبتع نبال

 هتدهش : يمع لثم نّدلي نأ ءاسنلا تمقع :لاق ةبتع نب ورمع نع هيبأ نع يبتعلا

 اولخد الف ؛ مهزئاوج نسحأو مهجئاوح ىضقف «. برعلا دوفو هيلع تمدق دقو اموي

 شيرق نع برعلا رشعم اي هللا ازج :مهل لاقف ,ركشلا ىلإ مهقبس اوركشيل هيلع
 مهءامد مكنقحو ءملسلا يف مهل مكميدقتو .«برحلا يف مهايإ مكمّدقتب ؛ ءازجلا لضفأ

 مكنع بغري الو ءمرك مزاح الإ مهنم مريغ مكيلع رؤي ال هللاو امأ مكنم اهكفسب

 هللا دضع ءاهلصأ عمتجاو اهالعأ عرفتف . قاس ىلع تماق ة ةرجش (؛ ؛ مثل زجاع الإ مهنم

 .سرتلا :نجملاو ؛ةدع نم هدنع ام سبل :مألتسا (؟) .ةنيفسلا ردص :ؤجؤجلا )١(

 ضف



 ام حالصإب فيك نكلو !تفلتئا ول ًايديأو «.تعمتجا ول ةملك اهل ايف ءاهدضع نم

 ؟هداسفإ هللا ديري

 برعلا لضف

 نب ركب انثدح :لاق ,تباث نب حاير جاجحلا وبأ انثدح :لاق زيزعلا دبع نب ىبحي

 لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ,نيصُحلا يلأ نع . صوحألا يلأ نع « سينُخ

 مرك :لاصخ ثاللثل ىطعت اهناف ؛ برعلا اولأساف جئاوحلا متلأس اذإ » : هل هّللا

 .«هلل ةاساوملاو ءضعب نم اهضعب ءايحتساو ءابهباسحأ

 .«هللا هضغبأ برعلا ضغبأ نمو :لاق ُم

 :ممألا نم ةمأ يف نكت مل لاصخ رشع ةصاخ برعلا يف تناك :لاق يبلكلا نبا

 «كاوسلاو «قرفلاف : سأرلا يف يتلا امأف ؛ دسجلا يف سمخو ,سأرلا يف اهنم سمخ
 ءرافظألا ميلقتف :دسجلا يف يتلا امأو ؛براشلا صقو !ءراثنتسالاو ,ةضمضملاو

 ءًةصاخ برعلا يف ناكو «)؛ ءاجنتسالاو ناتخلاو «ةناعلا قلحو .طبالا فتنو

 وأ «ليوط رخآلاو ريصق امههدحأ نيلُجر ىلإ رظني دحأ ممألا عيمج يف نكي مل ؛ ةفايقلا
 دوسألا اذهو ,ليوطلا اذه نبا ريصقلا اذه :لوقيف . ضيبأ رخآلاو دوسأ اههدحأ

 .برعلا يف الإ .ضيبألا اذه نبا

 : عفقملا نبال

 ,دبرملاب ًافوقو انك :لاق ةبيش نب بيبش نع يمذحقلا نع يمشاهلا ءانيعلا وبأ
 درف « مالسلاب هانأدبو هب انششبف , عفقملا نبا لبقأ ذإ ,فارشألا فلأم دبرملا ناكو

 اهميسنو , ديدملا اهروسو «ليلظلا اهلظو زورين راد ىلإ متلم ول :لاق مث ,مالسلا انيلع

 يذلا نإف ؛ لقثلا دهج نم مكئاود متحرأو «ضرألا ديهمت مكنادبأ متدوعف ؛ بيجعلا

 انب ٌرقتسا |ملف ؛انلمو انلبقف !هولانت ءيش نم مكل هللا ىضق امهمو .هوتافث مل هنوبلطت

 .هريغ وأ ءاملاب رهطتلا :ءاجنتسالا )١( .هيفام جرخيل .هعفد مث هفنأ يف ءاملا لخدأ :رثنتسا )١(
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 نم هلصأ دارأ هلعل :انلقف ؛ ضعب ىلإ انضعب رظنف ؟ لقعأ ممألا يأ :انل لاق ناكملا .
 اهظع اودجوو , ضرألا نم ًاريثك اوكلم مهنإ ؛ كلذب اوسيل : لاقف . سراف : انلقف . سراف

 ًائيش اوطبنتسا اف ؛رمألا دقع مهيف ثبلو .قلخلا نم ريثك ىلع اوبلغو .كلملا نم
 : انلق . ةعنص باحصأ :لاق . مورلاف :انلق . مهسوفنب مكح يق اوعدتبا الو ,مهلوقعب

 .نادوسلا :انلق .ةفسلف باحصأ :لاق . دنهلا : انلق . ةفرط باحصأ :لاق .نيصلاف

 .ةمئاس رقب :لاق .رزخلا :انلق .ةلاض بالك :لاق .كرتلا :انلق .هللا قلخ رش :لاق

 .انكحضف :لاق .برعلا :لاق .لقف :انلق

 ينتوفي الف «ةبسنلا نم يظح ينتاف اذإ نكلو ,مكتقفاوم تدرأ ام ينإ امأ : لاق
 ؛ترثأ راثآ الو ءامل لثم لاثم ريغ ىلع تمكح برعلا نإ ؛ةفرعملا نم يظح

 .هدوهجمب لضفتيو «هتوقب مهدحأ دوجي ؛مدأو رعش ناكسو «منغو لبإ باحصأ

 ريصيف هلعفيو .ةودق نوكيف هلقعب ءيشلا فصيو .هروسعمو هروسيم يف كراشيو

 مهتعفرو , مهسفنأ مهتبّدأ ؛حبقيف ءاش ام حّبقيو «نسحيف ءاش ام نّسحيو .ةجح

 ىتح , مهسفنأ يف'مهؤابحو مهيف هللا ءابح لزي ماف ؛مهتنسلأو مهبولق مهتلغأو , مهممه
 حتتفاو ءرهدلا ىلع ايندلا مهكلمب مه مخو ءركذلا فرشأ مهب غلبو ءرخفلا مهل عفر
 هلل ضرألا َنإإ9 :ىلاعت لاقف ؛مهلو مهيف ريخلا ىلع رشحلا ىلإ مهب هتفالخو هنيد

 ركنأ نمو ءرسخ مهقح عضو نمف 274 َنيِقّتُملل ٌةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نَم اهُروُي
 .نانجلل تبكأ ناسللاب قحلا مفدو ؛مصخ مهلضف

 :دوسأ دبعو ةمرلا وذ

 قش نم انيلع مدق ٍدّسَأ ينبل دوسأ ًادبع تيأر :لاق ةمرلا يذ نع يعمصألا ركذ
 مهفي الف ©7ةركألا يقل ناك .امبرو «لبإلا يف هبرغت لوطل ؛ايشحو ناكو «ةماهلا

 ادالب هللا نعل ,ناليغ اي : يل لاق مث ,ّيلإ نكس ينآر |ملف .مهماهفإ عيطتسي الو مهنع
 :لوقي ثيح رعاشلا هللا لتاقو ءيرع اهيف سيل

 ضيا



 بارتلا ُبرغَتْسُم ىرقلا ٌرْح

 الولو ؛سرفلا دلج يف ةحرقلا رادقم الإ سانلا عيمج يف برعلا هذه تيأر امو

 هللا رمأ ام هللاو .مهّراثآ نامججعلا هذه تسمطل :هاشح يف مهلعجف مهيلع قر هللا نأ

 .مهل اهكرتل الإ مهنم ةيزجلا لوبق كرت الو ءمهب هنضل الإ مهلتقب ِهّنبن

 . مهنطبتسا : يأ «.هاشح ف مهلعج :هلوقو . ثاّرحلا مهو ءراكأ عمج : ةركألا

 :زجارلا لاقو ياشح يف كتأبخ :هنطبتسآ اذإ يبرعلل لجرلا لوقي

 حئاط حاط ام نأ آلإ كبحب ةّحشأ كيلع موق يف تنك دقل

 حئاحّشلا سوفنلا توملا عفْدَي الو ْمُهَدوُلِج كيلع اوطاخ ول َنوُدَوَي

 بسنلا ءامبلع

 :بيسملا نباو ركب وبأ

 : لجر هل لاقو ,ةباسن بّيسملا نب ديعس ناكو ,ةباسن هنع هللا يضر ركب وبأ ناك

 .سانلا باست نأ ديرت امنإ :لاق .بستلا ينملعت نأ ديرأ

 :لئابقلا ضعبو ركب وبأ

 8ع

 نأ دع هللا لوسر رمأ امل :لاق بلاط يبأ نب يلع نع سابع نبا نع ةمركع

 نم سلجم ىلإ انعفر ىتح .ركب وبأو هعم انأو ةرم جرخ .لئابقلا ىلع هسفن ضرعي

 ءريخ لك يف امّدقم ركب وبأ ناكو :ّلع لاق .ماسف ركب وبأ مدقتف «برعلا سلاجم

 نِمأ ,منأ ةعيبر يأو :لاق .ةعيبر نم :اولاق ؟ موقلا نمم :لاقف .ةباسن الجر ناكو

 ىمظعلا اهتماه يأو :لاق .ىمظعلا اهتماه نم :اولاق ؟[ اهمزاط نم مأ] اهتماه

 رح ال :هيف لاقي يذلا محم نب فوع مكنمف :ركب وبأ لاق . ربكألا لْهَّذ :اولاق ؟ متنأ
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 ؟راجلا عناملاو ,رامذلا يماحلا ةرّم نب ساسج مكنمف :لاق ؛ال :اولاق ؟ فوع يداوب

 راهصأ مكنمف :لاق .ال :اولاق ؟ةدنك نم كولملا لاوخأ مكنمف :لاق .ال :اولاق

 .رغصألا لهذ متنأ ءربكألا ًالْمَذ مسلف :ركب وبأ لاق .ال :اولاق ؟ مخل نم كولملا

 :لاقف ءلْفَعَد هل لاقي .ههجو )لقب نيح نابيش نم مالغ هيلإ ماقف

 هّلمحَت وأ ٌهُفرعَت ال ءبعلاو ةتلأسن نأ انلئاس ىلع نإ

 وبأ لاق ؟لجرلا نممف ءائيش كمتكن ملو كانربخأف انتلأس دق كنإ ءاذه اي

 :لاق ؟ تنأ شيرق يأ نمف ؛ةسايرلاو فرشلا لهأ ! خب خب :لاق ؟شيرق نم :ركب
 نب يّصَق مكنمفأ (9 ةرغّتلا ءاوس نم يمارلا هللاو تنكمأ :لاق . ةرم نب ميت دلو نم

 ديرثلا مثه يذلا مشاه مكنمفأ : :لاق . ال: : لاق ؟ اعّمج يمسف لئابقلا عج - يذلا بالك

 دبع .دمحلا ةبيش مكنمف :لاق .ال :لاق ؟ فاجع"' نوتنسُم ةكم ٌلاجرو هموقل

 نمف :لاق .ال :لاق ؟ ءاملظلا ةليللا يف رمقلاك ههجو يذلا  ءامسلا ريط معطم , بلطملا

 .ال :لاق ؟تنأ ةياقسلا لهأ نمف :لاق .ال :لاق ؟تنأ سانلاب ةضافاإلا لهأ

 :مالغلا لاقف : : هلع هللا لوسر ىلإ عد .ةقانلا مامز ركب وبأ بذتجاف

 ةَعَدْممَي ًانيحو ًانيح ُهَضيِهَي هعفدي رد ٍليسلا رد فداص

 يبارعألا نم ركب ابأ اي تعقو :هل تلقف : لع لاق ؛ مالسلا هيلع يبنلا مسبتف :لاق
 قطنملاب لكوم ءالبلاو . ىرخأ اهقوفو الإ ةماط نم ام :لاق : لجأ :لاق '“.ةقئاب ىلع
 .نوجش وذ ثيدحلاو

 :راصنألا نم موقو لفغد

 ام دعب ةباسنلا لَفْعَد ىلع اوفقو راصنألا نم ةعامجج نأ ينغلب : ينارعألا نبا لاق

 اهدجم لهأ نم :لاقف .نميلا ةداس :اولاق ؟موقلا َنَم :لاقف .هيلع اوملسف فك

 .رحنلا: طسو .:ةرغثلا ءاوس )0 : ..هرعش جرخ :ههجو نلقي )١(

 .ةيهادلا :ةقئابلا (4) .طحق ةنس مهتباصأ :نوتنسم (+)
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 ءابسن نوضّحمملا ابصق لاوطلا متنأف :لاق .ال :اولاق ؟ةدنك « ,ممعلا اهفرشو « مدقلا

 .فوفصلل اهقّرخأو «فوحزلل اهُدَوَقأ متنأف :لاق .'ال :اولاق ؟نادملا دبع ونب

 اهرضحأ متنأف :لاق .ال :اولاق ؟بركي دعم نب ورمع طهر «فويسلاب اهُبرضأو

 : لاق .ال : اولاق ؟ [ يئاطلا ] هللا دبع نب متاح طهر ًءاقل اهدشأو , ءانف اهبيطأو « ًءارق

 : اولاق ؟راصنألا ,لدعلاب نولئاقلاو .لحملا يف نومعطملاو ,لخنلل نوسراغلا متنأف

 . معن
 :برعلا نم موقو نابيش نبا

 نب ةمقلع نب نابيش نب ديزي نأ اوركذ : لاق . ىرقنملا نع « بيبش نب ةملسم

 لجر اذإ ىْنم نم بصحملاب تنك اذإ ىتح .ًاجاح تجرخ :لاق سدع نب ةرارز

 هنع سانلا نوُمَنُي ءنَجْحِم مهنم لجر لك عم ؛بابشلا نم ةرشع هعم ةلحار ىلع

 نمم ةرّْهَم نم لجر :لاق ؟ لجرلا نمّم :تلقف ؛هنم تْوند هتيأر |لف ؛هل نوعسويو

 :تلقف ؟ كّلام : يئارو نم ينادانف ءهنع تيلوو هتهركف :لاق ©"'.رحّشلا نكسي

 برعلا مارك نم تنك نإ :لاق .كفرعأ الو ينفرعت تسلو يموق نم تسل
 نممف :لاق .برعلا مارك نم ينإ :تلقف .يتلحار هيلع ترركف :لاق . كفرعأسف

 دارأ هنأ تملعف ؟ ءاحرألا نم مأ تنأ ناسرفلا نِمف :لاق .رضم نم :تلق ؟تنأ

 نم ؤرما تنأ :لاق .ءاحرألا نم لب :تلقف ؛افدنخ ءاحرألابو ءاسيق ناسرفلاب

 ةبنرألاب دارأ هنأ تملعف ؟ مجالا نم مأ تنأ ةبنرألا نم :لاق .معن :تلق ؟فدنخ

 نم ؤرما تنأف :لاق .ةمجمجلا نم لب : تلق ؛ ةخباط نب دأ ىنب ةمجمجلابو « ةميزخ

 تملعف :لاق ؟ ٍيمصلا نم مأ تنأ يناودلا نمف :لاق : لجأ : تلق ؟ ةخباط نب دأ ينب

 تنأف :لاق . ممصلا نم :تلق ؛ميمت ينب ميمصلابو ,ةنيزمو بابرلا يناودلاب دارأ هنأ
 نم وأ .,نيلقألا نم مأ تنأ نيرثكألا نمف :لاق .لجأ :تلق .ميمت ينب نم ًاذإ

 دلو نيلقألابو ,ةانم ديز دلو نيرثكألاب دارأ هنأ تملعف ؟ نيرخآلا مهناوخإ

 ًاذإ تنأف :لاق ,نيرثكألا نم : تلق ؛ يمت نب ورمع ينب نيرخآلا مهناوخإب و , ثراحلا
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 (0؟ داغثلا نم مأ ")دودجلا نم مأ تنأ روحبلا نمف :لاق ؛ لجأ :تلق ءديز دلو نم

 ينب دائلابو .ةلظنح نب كلام ينب دودجلابو ,دعس ينب روحبلاب دارأ هنأ تملعف
 : تلق . ةلظنح نب كلام نم تنأف :لاق . ىرذلا نم لب :تلق ؛ ديز نب سيقلا ءيرما

 دارأ هنأ تملعف (9؟ باصللا نم مأ باعشلا نم مأ تنأ 9باهللا نمف :لاق . لجأ

 نم :هل تلقف ؛ مراد نب هللا دبع ينب باصللابو  الشهن باعشلاب و , اعشاجم باهّللاب

 تنأ تويبلا نمف :لاق . لجأ :تلق ؟ مراد نب هللا دبع ينب نم تنأف :لاق . بابصللا

 :تلق ؛فالحألا رفاوزلابو «ةرارز دلو تويبلاب دارأ هنأ تملعف ؟رفاوزلا نم مأ

 ناك دقو .سدع نب ةرارز نبإ ةمقلع نب نابيش نب ديزي تنأف :لاق .توبيبلا نم

 .؟ كّمَأ اههيأف .ناتأرما كيبأل

 برعلا لئابق يف لفغد لوق
 :دايزو لفغد

 ةيلهاجلا :لاقف «برعلا نع الفغد دايز لأس :لاق ةناوع نع يدع نب مثيلا

 رخاف :لاق ؛رضم نع ينربخأ :لاق .ةعيبرل اهنيب ةنيفلاو ,ءرضمل مالسإلاو ءْنَمَيل
 لَد اهيفف دسأ امأو ؛ داجنألاو ناسرفلا اهيفف ؛ سيقب براحو «ممتب رثاكو « ةنانكب

 .ربكو

 :ةيواعمو لئفغد

 ؟ ةعصعص نب رماع ينب يف لوقت ام :هل لاقف الفغد نايفس يبأ نب ةيواعم لأسو

 (0ةفاق ةفاع :لاق ؟ دسأ ىنب يف لوقت اف :لاق ! ءاسن زاجعأو . ءابظ قانعأ :لاق

 نإو «كاذآ هتقداص نإ . نشخأ رجح :لاق ؟ ممت ينب يف لوقت ايف :لاق .ةفاك ءاحصف

 .لبجلا يف ةريغصلا بعشلا : باهللا (؟)
 . بعشلا نم عسوأو بهللا نم قيضأ لبجلا يف قش وهو بصل عمج : باصللا 20

 .اهرمثو اهتاوصأو اهئاممأب لءافتيو ريطلا رجزي يذلا وهو .فئاع عمج :ةفاعلا (0)

 انكذن



 يف لوقت اف :لاق !ثيداحأو عوج :لاق ؟ةعازخ يف لوقت اف :لاق .كافعأ هتكرت

 . ءابإو ةدش :لاق ؟ نميلا

 :راثس سس رصن لاق

 2افكأ ةّرعأ راخَقلا دنع ان نمي نم ّيحلا اذهو انإ

 ءامدو ةسجأ مهدلانلو هج ءامد انيف مهل موق

 ءادعأ الو ٌملس انل مّمال 2 انيب ايف باضألا ةعيببرو

 امس كامسلاف انولذخي وأ مهرصنب زعن ال انورصني نإ

 رضمو نمي ةرخافم

 :ناوفص نبا رخافي شربألا

 دبع نب ماشه دنع اهو  كرخافأ له :ناوفص نب دلاخل ىبلكلا شربألا لاق

 انمو - يفاهلا نكرلا ديري - تيبلا عبر انل : شربألا لاقف . لق : دلاخ هل لاقف - كلملا

 .ةرفص يلأ نب بلهملا انمو .ءيط متاح

 . لّمؤملا ةفيلخلا انلو ءلّزنملا باتكلا انيفو . لسرملا ىنلا انم :ناوفص نب دلاخ لاق

 !كدعب ايرضُم ترخاف ال :شربألا لاق

 :نميلا نم موقو سابعلا وبأ

 مهميدقب هدنع اورخفف .بعك نم هلاوخأ نم نميلا نم موق سابعلا يبأب لزنو
 ريمأ لاوخأ :لاقف .موقلا بجأ :ناوفص نب دلاخل سابعلا وبأ لاقف ؛مهثيدحو

 ريمأ اي موقل لوقأ [نأ ىَسَع ] امو :لاق .لوقت نأ دب ال :لاق ![ هلهأو ] نينمؤملا

 مهتكلمو , دهده مهيلع لد ؛ دلج غبادو , درق سئاسو . درب كئاح نيب مه نينمؤملا

 .ةمئاق اهدعب مهل تبثي مف ؟ ةرأف مهتقرغو ةأرما
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 جرزخلاو سوألا ةرخافم

 انم :سوألا تلاقف ؛جرزخلاو سوألا ترخافت :لاق .سنأ ىلإ هعفري ىنشخلا

 همحل تمح يذلا حلفألا نب تباث نب مصاع انمو .بهارلا ةلظنح ةكئالملا ليسغ
 نب دعس شرعلا هتومل زتها يذلا انمو «تباث نب ةميزج نيتداهشلا وذ انمو 27ءربّدلا
 هأرقي مل تلي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا اوءرق ةعبرأ انم :جرزخلا تلاق .ذاعم

 هني وم 2 ٠ ء 3 ٠

 انمو ؛ ءاّرقلا ديس بعك نب يلأو « لبج نب ذاعمو . ديز وباو . تباث نب ديز :مهريغ
 .تباث نب ناسح .هرعش يف سدقلا حورب هللا هديأ يذلا

 :كلملا دبع ةرضح يف بسنلا ءاملع

 ءاملع هرمس يف ناورم نب كلملا دبع دنع عمتجا :جاتلا باتك يف ةديبع وبأ لاق

 ينب تيب :تايبأ ةسمخ ىلع اوقفتاف .برعلا تاتويب اوركذف .برعلا نم نوريثك
 نيدجلا يذ نبا تيبو «بلغت يف ركب نب مشج ينب تيبو .ةدنك يف نيمركألا ةيواعم
 نب زرحألا مهيفو - سيق يف ردب ينب تيبو .ممت يف سدع نب ةرارز تيبو ءركب يف
 هل لاقف ؛هيف نوضوخي ايف مهعم ضوخي ال لعجف .موقلا ملعأ ناكو «يبلغتلا دهاجب

 :لاق . املع موقلا نودب تنأ ام هللاوف ؟ ةليللا ذنم انكاس زريحأ اي كلام : كلملا دبع
 سانلل نأ ول هللاو , مهناصقن يف صقنلا لهأ مهلضف يف لضفلا لهأ قبس قوس ؟لوقأ امو

 :سّلع نب بّيسملا لاق دقو .راثكإلا مف نابيش ونب هترغ تناكل ًاقباس اسرف مهلك

 ابتْعت تبتع نإ نائيشو اهبتَع ىلع كولملا تيت

 بذعأ اهنم مصخئالحأو مُهقالخأ حاّرلاب دّيّشلاكف

 ُبيطأ مهروبق برت, مهثاماقت ُبْرَت كسملاكو

 . لحنلاو ريبانزلا :ريدلا 1(
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 اهلئاضفو رضم تاتويب

 ّدسأو «نانيعلا اهيفو اهّتَمُجْمُج ةنانك :١ لاقف .رضم نع لئسو « ِهُنَع ينلا لاق

 .(« اهلهاك ميمتو ,اهئاسل

 ةرازف «سيق تيبو «ةرارز ونب هزكرمو , مراد نب هللا دبع ونب «ممت تيب :اولاقو

 .نيدجلا يذ ينب تيب هزكرمو .نابيش لئاو نب ركب تيبو ؛ردب ونب هزكرمو

 :يبلكلاو ةيواعم

 برعلا زعأ نع ينربخأ :لاق .برعلا رابخأ نع هلأس نيح يبلكلل ةيواعم لاقو

 نمو :لاق .اعم نافطغو دسأ نيفيلحلا نيب ءيفلا مسقف هتبق بابب هتيأر لجر : :لاقتف

 : لاق .برعلا يف تيب فرشأ نع ينربخأف :لاق .ردب نب ةفيذح نب نصح .لاق ؟وه

 :لاق . سدع نب ةرارز تيب لاق ؟وه نمو :لاق !هضغبأل ينإو هفرعأل يفإ هللاو

 .دسأ ونب :لاق .برعلا حصفأ نع ينربخأف

 تيب فرشأ نأ جاتلا يف ةديبع وبأ هركذ امفو . بسنلا لهأ دنع هيلع عمتجملاو

 ةانم ديز نب دعس نب بعك نب فوع نب ةلدهب تيب ,ةيلهاجلا يف عفادم ريغ رضم يف

 . مت نبا

 :رميحألاو نابعنلا

 اعدو «لئابقلا دوفوو برعلا هوجو هدنعو .موي تاذ رذنملا نب نامعنلا لاقو

 مهزعأو ابسح مهفرشأو برعلا مركأ نيدربلا نيذه ْسَبْليَل :لاقف .قّرحم يدربب

 دعس نب بعك نب فوع نب ةلدهب نب فلخ نب رميحألا ماقف ؛ سانلا مجحأف . ةليبق

 ام :رذنملا هل لاقف ؛رخآلاب ىدتراو اهدحأب رزتأف !امل انأ :لاقف .ةانم ديز نب

 مث ءدعس يف مث« ممت يف مث .رضم يف اهلك رازن نم فرشلا :لاق ؟تيعدا امف كتجح

 انأ : : لاق ؟ كتريشع يف تنأ فيكف ؛ كلصا يف تنأ اذه : لاق . ةلدهب يف مث ءبعك يف

 ؛ كتريشع يف تنأ اذهف :لاق !ةرشع لاخو .ةرشع وخأو «ةرشع معو «ةرشع وبأ

 . ضرألا يف همدق عضوف ماق مث . يدهاش نيعلا دهاش :لاقف ؟ كسفن يف تنأ فيكف

 ضل



 لوقي هيفف .كلذ ىطاعت الو دحأ هيلإ مقي ملف !ةئام لبإلا نم هلف اهلازأ نم :لاقو
 : : قدزرفلا

 لدهبتي مل ليس ام اذإ مالغ كلام لآ الو دعس يف مت اف
 لّصحملا ديدعلاو دعم دجمب قرحم يدرب نامعُتلا بهو مه

 ةانم ديز نب دعس ىمسي ناكو ءردب نب ناقربزلا ناك فوع نب ةلدهب تيب نمو
 نب فوع نب دراطع يف ةيلهاجلا يف ةضافإلا تناك مهيفو . نيمركألا دعسأ ممت نبا
 مايأ سانلا عمتجا اذإ ناكو . دراطع نب ناوفص نب برك لآ يف مث ءدعس نب بعك

 سانلا رمي مث ٠ .مهنع كلذ ثرو نمو ناونص لآ زوج تح دحأ حدب م ىني جلا

 يدعسلا ءارغم نب سوأ لوقي كلذ ينو .الاسرا

 اناوفص َلآ اوريِجأ لاقي ىتح مهفقوم فيرعتلا يف نوميري الو
 انارخأ دنع الإ ُبِّيغَت الو انلَوأ دنع الإ ْسْمّشلا علت ام

 :قدزرفلا لاق

 اوُفّقو سانلا ىلإ انأموأ نحن نإو انفّلخ نوريسي انريس ام سانلا ىرت

 اهلئاضفو نميلا تاتويب

 هتجاح رمأ نم همني ناك ام ضعب حرر اذإ : يتجاح

 اهثكر ةىكرا نمو اهّمجن ءامسلا نم مكل :ةيناولا ضعبل سابع نب هللا دبع لاقو
 .اهميمص فرشلا نمو

 ؟ اهُسراف نمف :لاق . ءيط متاح :اولاق ؟ برعلا ُدّوجأ نّم :باطخلا نب رمع لاقو
 1 .رجح نب سيقلا ؤرما : اولاق ؟ اهرغاش نمف : : لاق .بركي دعم نب ورمج أ اولاق

 انني



 اهناسرفو اهددعو .مخلو ناسغ اهواقمو ءريمح برعلا .كولم :ةديبع وبأ لاقو

 .راصنألا اهشيرقو «ةدنك اهتناكرو . جحذم اهناسلو ءدزألا

 ناّعطلا جحذمو .دسأ دزألاو «كولملا فدارأو كولُم ريمح :يبلكلا نبا لاقو

 .كولملا بابرأ ناسغو «ليخلا سالحأ نادمهو

 مهو ءرماع نب ورمع نب ةثراح انبا جرزخلاو سوألا مهو ءراصنألا دزألا نمو

 بتكو .كولملا نم دحأ ىلإ طق ةواتإ اودؤي مل ؛|ممه مهفرشأو ءاسفنأ سانلا زعأ

 ؛ مهوزغي نأ اولعفي مل نإ مهدعوتيو هتعاط ىلإ مهيعدتسي رخآلا عبت برك وبأ

 : هيلإ اويتكف
 ه ه درويد

 لئذعلا ل لزنملاب ةثاكمو اتلاتق ٌدِيِرَب ب مكعبت دبعلا

 لسرملا م رظنبب لوسرلا ضع اانضرأب ب مانت ال ٌسانأ انإ

 وبأ لاقف «ليللاب هنورقُيو ءراهنلاب هنوبراحي اوناكف ,برك وبأ مهازغف :لاق

 ءاشعلا انل نوجرخُيو ءراهنلاب اننوبراحي ؛ ءالؤه نم مركأ ًاموق تيأر ام :برك

 : هني يبلل

 هلع هللا لوسر نأ , سابع نبا نع ةلغو نب ةمقلع نع ةريبُه نبا نع ةعيط نبا

 نكسف «ةرشع هل دلو لجر لب :لاقف ؟ةأرما مأ لجر مأ دلبأ :وه ام ايس نع لكس

 ريمحو رامنأو دزألاو جحذمو ةدنكف «نوينابلا امأ .ةعبرأ ماشلاو .ةتس مهنم َنميلا

 .«ةلماعوناسغو ماذجو مخلف نويماشلا امأو .نويرعشألاو

 نم لاق اذإف ؟وه نمم هلأس لوسرلا ءاج اذإ ةريره وبأ ناك :لاق ةعيمل نبا

 بيعش موقو ىبوم راهصأب ًابحرم :لاق .ماذج

 «بلاط يأ نب ىلع ىلإ ةرهم نم لجر ىتأ :لاق ,ةداوس نب ركب نع ةعيهل نبا

 هَموق َرْذنأ ذإ داع اَخَأ ٌرُّكْذدآو :لاق .ةرهم نم :لاق ؟تنأ نمم :لاق

 () #  فاقحألاب

 )١( ةيآلا فاقحألا ةروس 5١.
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 .ةرهم يف دوه ربق :ةعيط نبا لاقو

 بوعشلاو رئامعلاو لئابقلا ريسفت

 مع ذخفلا مث ,نطبلا مث «ةراعلا مث «ةليبقلا نم ربكأ بعشلا ؛يبلكلا نبا لاق

 . ةليصفلا مث «ةريشعلا

 اهلباقتل «ةليبق ةليبقلل ليق امنإو ,برعلا لئابقلاو ,مجعلا بوعشلا :هريغ لاقو
 امم رثكأ هنم بعشنا هنأل بعش بعشلل ليقو .ًاضعب ءىفاكي اهضعب نأو . اهرظانتو

 نود اهنأل ,نوطب اهل ليقو . عاتجالاو راتعالا نم «رئامع اه ليقو ؛ ةليبقلا نم بعشنا

 مث «لجرلا طهر يهو :ةريشعلا مث ,نوطبلا نود اهنأل ,ذاخفأ اهل ليقو « لئابقلا

 007 هيووت يتلا هتليصفو# :ىلاعت هللا لاق .ةصاخ لجرلا تيب لهأ ىهو ةليصفلا

 (). «َنيبرقألا كتريشع ٌرذنَأو9» : ىلاعت لاقو

 مجامجلاو ءاحرألا ريسفت

 ءاحرألاف «ءاينامث اهمجاججو ءاتس برعلا ءاحرأ تناك :جاتلا يف ةديبع وبأ لاقو

 نب ميت :رضم يف ناتللاو «ناتنثا نميللو «ناتنثا ةعيبرلو ,ناتنثا اهنم رضمب .تسلا

 . ددأ نب ءيطو .ةربو نب بلك : نميلا ف ناتللاو ةعزخ نب دسأو ةرم

 ملو .اهلثم برعلل نكي مل اهايمو ًاروذ تزرحأ اهنأل , ءاحرأ هذه تيمّس امنإو
 يف اهضعب عجتني نأ الإ ءاهباطقأ ىلع ءاحرألاك اهرود يف ترادو ءاهناطوأ نم حربت

 .مهنم ليلق كلذو .بدجلا ماعو ءاحربلا

 اهئامسأب تفتكا لئابق اهنم ةدحاو لك نم عرفتي اهنأل . مجامج مجاججلل ليقو

 همساب فتكم اهنم وضع لكو مئاق دسج اهنأك تراصف ءاهيلإ باستنالا نود

 ش ْ .هعضوكب فورعم

 عبرألاف رضم يف عبرأو .ةعيبر يف ناتنثاو .نميلا يف اهنم ناتنثاف.:نامث مجاجلاو

 1١5غ ةيآلا ناقرفلا ةروس (؟) ١. ةيآلا جراغملا ةروس )١(.
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 يفو ,نزاوهو نافطغ : سيق يفف , ف دنخ يف ناتنثاو ,. سيق يف ناتنثا :رضم يف يتلا
 يف يتلاو . ىصفأ نب ' سيقلا دبعو لئاو نب ركب : ةعيبر يف يتلاو « متو ةنانك : فدنخ

 كلام نب ةعاضقو  أبس نب نالهك نب ديز نب ددأ نب كلام وهو  جحذم :نميلا
 0 ظ .أبس نب ريمح نب كلام نب ديز نبا

 نكي ملف ؟ ددعلاو دعلا يف ناتئفاكتم ناتليبق لئاو ينبا بلغتو اركب نأ ىرت الأ

 اذإف بلغت نع مهب "' ءىزتجاو مهيلإ بستنا ىتح مهؤامسأ ترهش لاجر بلغت يف

 ترهتشا دق لاجر ركبلو .يبلغت لوقي ىتح ءىزتجي مل بلغت ينب نم لجرلا تلأس
 .لهذو ةفينحو سيقو زكشيو لجعو نابيش اهنمف ءركب لثم تناك ىتح مهؤامسأ

 ةعيبر نيب و اهنيب سيل بسنلا يف اهقوف ةزنع نأ ىرت الأ «سيقلا دبنع كلذ لثمو
 :لوقي نأ لثس اذإ مهنم لجرلا ءىزتحي الف ,ةعيبر نب دسأ نب د ةزنع ءدحاو بأ الإ

 . ؟ يزنع

 .ايركبو ايمرجو اينابيش بسني سيقلا دبع نم لجرلاو
 .يبض :لوقي نأ مهنم لجرلا ءىزتجي ال يمت معدأ نب ةبض نأ كلذ لثمو

 ْ :نيلكو .يمرادو يعوبريو .يوهطو .يميجهو .يرقنم :لوقيف بستي دق يميمتلاو

 كلذ لكو .يسارفو .يرمضو .ّلؤدو «ّيثبل :لوقيف بسني ينانكلا كلذكو
 .فورعم روهشم

 ء يعجشأو . يرمو «يرازفو .ينايبذو . يبسبع :لوقيف بسني ينافطغلا كلذكو
 ٌْ 1 .يضيغبو

 «ليقعو .ءريشقو ,.ةعصعص نب رماعو ,زاجعألاو ,فيقث :اهنم نزاوه كلذكو
3-0 

 . 0 دعجو

 ش .انركذ يتلا نمي نم لئابقلا كلذكو
 .مجاج تبمس هب يذلا ىنعملاو , لئابقلا نم اهريغو مجامجلا نيب ام قرف اذهف

 .ىفتكا :هب أزتجا )1(
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 «بعك نب ثرحلا ونب و ,ةعصعص نب رماع نب ريمن ونب :مهو .ةعبرأ برعلا تارمجو

 : ةرمجلاو . مهعاتجال تارمجلا اه ليق امنإو . ضيغب نب سبع ونبو .ةبض ونبو

 . عيمجتلا : ريمجتلاو .ةعامجلا

 رازن دلو ءارسأ

 :رازن ثاريم ممسقتو حيطس

 «ناندع نب دعم نب رازن رضتحا امل :ينشخلا مالسلا دبع نب دمح هللا دبع وبأ لاق

 مهنيب مهّناريم مسقي نأ ىصوأو ءدايأو .رامنأو .ةعيبرو رضم :نينب ةعبرأ كرت

 ؛ ةسارفلا ىلع. مهاطعأ مث «هيدي نيب. حيطس مهفص ءرازن .تام املف .؛ نهاكلا حيطس

 هل لاقيف « ءارمحلا ةقانلا رشم ىطعأو . سرفلا ةعيبر هل لاقيو .ليخلا ةعيبر ىطعأف

 :حيطسل ليقف :لاق. . تيبلا ثاثأ ًادايإ ىطعأو .رامحلا ًارافأ ىطعأو . ءارمحلا رضم

 روط موي ىموم نم هعمس نيح يخأ نم هتعمس :لاق ؟ملعلا اذه تملع نيأ نم
 . ءانيس

 هتريقع عفر رحصأ ملف «يبأ ينف درأ لاق ,بلغت نم خيش ينربخأ :لاق يعمصألا
 ش ْ : لاق

 "!ايمار رذاحُت ال نأ اهتيب هب 2 تتتباف لّموح ردس نم ةردس تأر
 ايناوّدلا ٌتوصغلا اهاقؤر كَرْدأو ةليلظ تماق هيف تماق يه اذإ
 ايراوجلا وعدت ردخلا تاذ ٌمّلطت ىحّضلابو ًيِشعلاب هنم ٌعّلطت

 ةعيبر اهلاق :لاق . يردأ ال :تلق ؟ ينب اي تايبألا هذه لئاق نم يردتأ :لاق مث.

 .ةيشحولا ةرقبلا :لاق ؟فصي امو :تلقف .رازن نبا

 ٠0 رضم .باسنأ

 نب ةدّيَح تنب بابرلا اههمأ .ناليع وهو .«َسانلاو ,سأيلا :رازن نب ٌرضم دلو

 .قبنلا ةرجش :ةردسلا 01(



 .رضم نب ناليع نب سيق  رضم نب ناليع وه يذلا  ٌنسانلا دلوف .دعم

 وهو .اريمعو .ةخباط وهو ءارماعو ,ةكردم وهو .ارمَع :رضم نب ُسأيلا دلوو

 .ةعازخ وبأ وه ةعمقلا نإ لاقيو .ةعمقلا

 عيمجف ؛ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح تنب ىليل يهو .فدنخ مهمأو

 اهيلإو مهمأ اهنأل فدنخ مهل لاقي كلذلو . فدنخ نم رازن نب رضم نب سأيلا دلو
 .فدنخو .2سيق ؛رازن نب رضم دلو عيمجف . نوبسني

 .ةكردم نب ليذه :مهو ءرضم نب سأيلا نب ةكردم ونب :فدنخ نوطب نمو

 نب ةميزخ نب نوهلاو ,ةكردم نب ةميزخ نب دسأو ,ةكردم نب ةميزخ نب ةنانكو

 نمف ؛نادودو ورمعو بعصو لهاك ونب :رئاشع عبرأ ةميزخ نب دسأ نمو ] .ةكردم

 . دسأ ينب هوجو مهو ؛[ ةليبق ءنادود نب ورمع ونب :نادود

 وئب مهو ؛ةنيزمو «ةخباط نب ذأ نب ةبض :رضم نب سأيلا نب ةخباط ينب نمو

 نب ذأ ونب بابرلاو ؛ةربو نب بلك ةنبا ةنيزم مهمأ ىلإ اوبسن ,ةخباط نب دأ نب ورمع
 تعمتجا اهنأل بابرلا تيمس امنإو ءلكعو ءروثو .ميتو .ىدع مهو ,ةخباط

 اهيف ةنفج يف مهيديأ اوعضو اوفلاحت اذإ مهنإ لاقيو 27؛ ةبابرلا لثم تناكف تفلاحتو

 مث ,ةزاجإلا باحصأ اوناكو ؛ةخباط نب ّدأ نب ثوغلا نب طيبرلا وهو ؛ ةفوصو بر

 ةرم نب ممتو ؛ مت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب فوع نب دراطع ينب يف تلقتنا
 . ةخباط نب َدأ نب

 مه امنإو ؛رضم يف ةعيبر بسنت دقو ؛فدنخو سيق اهعمجي رضم لئابق عيمجف

 .رازن نب رضمو «رازن نب ةعيبر نأل ؛رضم ةوخإ

 اهريهاجو ليذه نوطب ]

 نب ثيرحو ؛نطب ؛ليذه نب دعس نب ةعانخو ؛ نطب , ليذه نب نايحل مهنم

 .حادقلا 'اهيف عمجت ةقرخ :ةبابرلا )١(



 نب لهاك نب ةلهاصو ؛نطب .ليذه نب دعس نب لهاكو ؛نطب .«ليذه نب دعس

 . نطب . لهاك نب بعكو ؛ نطب « لهاك نب حاصو ؛ نطب « ليذه نب دعس نب ثراحلا

 نمو .اردب دهش « ِهَنَع هللا لوسر بحاص , دوعسم نب هللا دبع : ةلهاص ينب نمف

 يذلا ءرعاشلا بيبح نب رخص مهنمو .هيقفلا يلذحلا ركب وبأ :لهاك نب حبص ينب

 وبأ :مهنمو .سمش دبع نب تباث همساو ,رعاشلا ركب وبأو «يغلا رخص هيف لاقي

 ءاهنم ءيش ىلإ بستني ال اهلك ليذه نوطبو . دلاخ نب دليوخ وهو ءرعاشلا بيؤذ

 .ةمجمج تسيل اهنأل ؛ليذه ىلإ بستنُي امنإو

 اهريهاججو ةنانك نوطب

 ركب مهنمو ؛ ةنانك نب رضنلا ونب مهو «شيرق مهنم ,ةكردم نب ةيزخ نب ةنانك

 ليلم نب رافغو ؛نطب ؛ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب جدحو ؛نطب «ةانم دبع نبا

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص .يرافغلا ّرذ وبأ مهنم  نطب ءركب نب ةرمض نبا

 يج دملا مثعج [ نب كلام ] نب ةقارس مهنم - نطب .ةانم دبع نب ةرم نب جلدمو

 نب كلام ونبو - مكل راج ينإ :شيرقل لاقو ردب موي هتروص يف ُسيلبإ رّوصت يذلا

 كلام نب ةبلعث نب ورمع نب سوأ نب ةمقلع وهو «ناعطلا لذج مهنم - نطب « ةنانك

 «برعلا يف تيب عجشأ وهو .مدكم نب ةعيبرو «ناعطلا لذج دلو نمو .ةنانك نبا

 مكنم فلا ةئامب يل نأ ول هللاو تددَو :ةفوكلا لهأل بلاط يبأ نب ىلع لوقي مهيفو
 مهنم ةنانك نب كلام نب ثراحلا ينب نمو .ةبلعث نب مغ نب سارف ينب نم ةئاثلث

 *يسنلا امنإ 8 هيف هللا لزنأ ىتح روهشلا ءيسني ناك يذلا ةمامث وبأ وهو ,.سلمعلا

 ةنانك يف ةرمض ونبو ؛نطب ,ةبلعث نب رماع نب جّدخم ونبو "7. «رفكلا يف ةَدايز

 ةنانك ينب نمو « ضاربلا نم كتفأ : هيف لاقي يذلا سيق نب ضاّربلا مهنم , شيباحألا

 سيلحلا :ةانم دبع نب ثرحلا ينب نمو ؛نوعو رمحأو فوعو لوذبم مهنم . شيباحألا

 وبأ : ثيل دعس ينب نمو ؛ دحأ موي شيباحألا سيئر وهو .ثراحلا نب ورمع نب

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس /3010.



 ةالصلا هيلع يبنلا عم ةبحص هل تناك ,عقسألا نب ةلثاوو «ةلثاو نب رماع ليفطلا

 ةرمض ينب نمو ؛ناسارخ بحاص رايس نب رصن :ثيل نب جدح ينب نمو ؛ مالسلاو
 .ةرمض ينب ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دقاع يذلا  يشخم نب ةراع :ركب نب

 اهريهاججو دسأ نوطب

 ؤرما هيف لوقي يذلا نادود مهنم ؛رضم نب سأيلا نب ةكردم نب ةميزخ نب دسأ

 : سيقلا

 !لسابلا دسألاب ٌمَّرَغ ام اصعلا ٍديبَع نادودل ًالوُق

 سيقلا ؤرما مهانفأف ةملح ونب امأف ؛ةملحو ء بعص نب ورمع نب لهاك : مهنمو

 ثراحلا نب سيعش مهنمو ؛نادود نب ةبلعثو .نادود نب منغ مهنمو ؛ هيبأن رجح نبا

 سعقف مهنمو ؛ سيعق نب ورمع نب ءاديصلا ونب ب مهنمو ؛ دسأ نب نادود نب ةبلعث نبا

 .ذقنمو «لفونو ,راثدو . سعقف نب ناوحج مهنمو ؛سيعق نب ورمع نب فيرظ نبا

 ينب نمو ؛يدسألا دليوخ نب ةحيلط ناوحج ينب نمف ؛سعقف ونب .ملذح وهو
 ابأ كلام نب ةعيبر لتق يذلا مقفألا نب تماصلاو . دئاقلا ةريمع نم خيش ءاديصلا

 :رعاشلا لوقي ءاديصلا ينب فو .قلع يذ موي رعاشلا ةعيبر نب ديبل

 ليّدلاب اذه لعُفُي اغإ يسرق اوُدر ءاديّصلا ينب اي

 نب باؤذ مهنمو ؛ ةفوكلا ةطرش يلو ,روظنم نب دم نب العلا : سيعق ينب نمو

 ,ةمرب نب ةصيبق :مهنمو ,يعوبريلا باهش نب ثراحلا نب ةبيتع لتق يذلا ةعيبز
 نب ديوس : نادود نب ةبلعث نب دعس ينب نمو ؛رعاشلا مزاخ يبأ نب رشب مهنمو

 :مهنمو ؛ ديز نب تيمكلاو ءرارع وبأ ساش نب ورمعو «صربألا نب ديبعو « ةعيبر
 ؛نادود نب ةبلعث نب كلام نب ةرضاغ ونب مهنمو ؛راتخملا بحاص روزألا نب رارض

 هيلإ بسني يذلا دنه نب ساحسحلا مهنمو .هيقفلا شيبح نب رز ةرضاغ ينب نمو

 جوز شحج تنب بنيز مهنمو ؛نادود نب منغ ونب دسأ نمو ؛ساحسحلا ينب دبع
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 دسأ نب لهاك ينب نمو ؛رعاشلا رشيقألاو ,رعاشلا مرخ نب نميأ مهنمو « مَع يبلا
 0 :سيقلا ؤرما هيف لوقي يذلا ثرحلا نب ءابلع

 ا

 ()ْباطولا ٌرْفَص ُهَنْكَرَْأ ولو اضيرج ءابلع َنُهَتلْفَأو

 ةكردم نب ةميزخ نب نوملا

 ىّمرأ ةراقلاو ؛ةكردم نب ةميزخ نب نومها ونب .عئّيَبو ةذئاع مهو .ةراقلا مهنم

 :لاقي مهو .برعلا يف يح.

 اهامار ْنَم ٌةَراقلا فصنأ دق هو

 نب ةميزخ نب ةنانكو ءةكردم نب ليذه : يهو . سأيلا نب رد ةكردم يب لئابق هذهف

 .ةكردم نب ةميزخ نب نوُلاو ,ةكردم نب ةميزخ نب دسأو ,ةكردم

 سايلا نب ةخباط لئابق نمو
 اهريهاججو ةبض نوطب

 لثملا هلو ءالسابو ًاديعُسو ادعس ّدأ نب ٌةبض دلو :سأيلا نب ةخباط نب ذأ نب ةبض

 ؛ مايدلا ضرأب لساب قحلو ؛ بقعي ملو ديعُس لتقف « ديعّس مأ دعسأ » : هيف لاقي يذلا

 .مليدلا وبأ ةبض نبا لساب نإ لاقيف . يدل © تداول مجعلا ضرأ نم ةأرما جوزتف

 :برعلا هب بيعي ريجَب وبأ لوقي كلذ ينو

 رباربلا نيبو ىَبْرُق كيب فدنخ ُدالوأ دنملا نأب َمْمَعَ

 رماع نس ورمع دالوأ نم َناجْرُيو ٍلساب َةَّبض نبا لست نم مليدو

 رصانعلا لوصأ يف ءاوس اوراصو ٍدحاو دالوأ سانلا لك راص دقف

 رساكألا كولُم انابرقب ىلوأو مكنِم مركأ كالمألا رفصألا ونب

 .نطب .ةبض نب دعس نب ركب نب كلام نب ديسلا ونب :ةبض نب دعس ينب نمف

 .تام يأ باطولا رفص ؛لجر مسا :ءايلع )١(
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 .نطب .ةبض نب دعس نب ركب نب كلام نب لهذ نب ةلاجب نب بعك نب زوك ونبو

 كلام نب ةذئاع ونبو . نطب ءركب نب كلام نب لهذ نب ةلاجب نب بعك نب ديز ونبو

 .نطب .ةبض نب دعس نب ركب نب

 نمف .ةبض نب دعس نب ةبلعث ونبو .ةبض نب دعس نب ركب نب ةانم دبع :مهنمو

 نب ديز نب كلام نب ورمع :ريهز ينب نمو .ورمع نب ريهز نب بيسملا :زوك يب
 ,مهدأو .ورمعو 2« صحو ,ثراحلا دبع هل دلوو , ًاعاطم اديس ناكو ءبعك

 لك .رذنمو .ةييشو .« سيقو « ثراحو ء.رايخو «. ةلظنحو .ةصيبقو .رماعو .ةحبذو

 شيجلا منغ اذإ سيئرلا ناكو - عابرملا ذخأ دق ينعي - َعَبَرو سأر دق فيرش ءالؤه

 :قدزرفلا لوقي هلو .سراوفلا ديز :رارض نب نيصحلا دلو نمو

 لوألا سيئّرلاو ةَّصّيبق وبأو مهنم ٍدْيَز نباو سراوفلا ٌديز

 .بابرلاو ممتو ةبض عبر طيوس نب ملحم :لوألا سيئرلا

 فاحرش . كلام نب ةذئاع ينب نمو .يضاقلا ةمربش نبا : سراوفلا ديز ينب نمو

 نب ديز :كلام نب ديسلا ينب نمو . يسبعلا دايز نب ةرامع لتق يذلا ماثملا نبا

 يبرثيلا نب ةريمع مهنمو .ىلهاجلا رعاشلا ةمقلع نب هللا دبعو .ناهبصأ يلو . نيصح

 :لمجلا موي اهلتق يف لاقو .يلمجلا دنهو ءابلع لتق يذلا وهو .ةرصبلا يضاق
 ىلمجلا دنهو َءايلع تلتق َينرثيلا نب ٌةرِّيمع انأ ينإ

 نب ماطسب لتق يذلا ,.لقعي نب ةفيلخ نب مصاع : ةبض نب دعس نب ةبلعث ينب نمو

 ةنيزم

 نب بلك ةنب ةنيزم مهمأ ىلإ اوبسن «سأيلا نب ةخباط نب ّدأ نب ورمع ونب : ةنيزم
 هيلع يبنلا بحاص ةشيبت نب نانس نب لقعم مهنمو ,نرقم نب نامعنلا :مهنم .ةربو
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 سايإ مهنمو .رعاشلا سوأ نب نعمو ءرعاشلا ىملس ينأ نب ريهزو . مالسلاو ةالصلا
 ,ةخباط نب ذأ نب ورمع نب سوأو نامثع ونب اهلك ةنيزم امنإو . يضاقلا ةيواعم نبا

 :ريهز نب بعك لوقي كلذ يفو
 )وعد ةداس مُهّلك موق ريعاسم ينتأت نامثغو ٍسْوأ ف ٌعدأ م

 ممّدلاب نوفوي راجلا دَقَع دنع ْمُّهو ىَرقلا يفدشحلاو سأبلا دنع ٌدّْسألا ْمُه

 بابرلا

 مهنأل « بايرلا لئابقلا هذه تيمس امنإو ؛ لكغو .روثو مينو «ءيدع : مهو

 اذإ مهنأل بابرلا اومس امنإ :مهضعب لاقو ؛ بر اهيف ةنفج يف مهيديأ اوعضوف اوفلاحت
 ىمستو «مدأ ةعطق يف اهولعجو ,حدق مهنم ةليبق لك نم .احادقأ اوعجج اوفلاحت

 . بابرلا كلذب اومسف «.ةبرلا ةعطقلا كلت

 نب ناليغ وهو ءرعاشلا ةّمرلا وذ :ةخباط نب ّدأ نب ةانم دبع نب يدع ىنب نمف

 نمو ؛اريرج ىجاهب ناك يذلا رعاشلا أجل نب رمع :ةانم دبع نب مت ينب نمو .ةبقع

 نايفس :ةانم دبع نب روث ينب نمو ؛رعاشلا بلوت نب رمنلا :ةانم .دبع نب لكع ينب

 .ةانم دبع ونب مهو ,بابرلا هذهف .هيقفلا يروثلا

 ه6

 ةفوص

 مه :ةيلهاجلا يف ةزاجإلا تناك مهيفو .ةخباط نب ّدأ نب رم نب ثوغلا ونب مه

 نب فوع نب دراطع ينب يف ةزاجإلا تلقتنا مث ,تافرع نم سانلاب نوعفدي اوناك

 لاقي يذلا ىزعلا دبع نب ليبحرش ثوغلا نمف ؛ مت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك

 .ةنسح نب ليبحرش هل
 اهريهاججو ميت نوطب

 «ةانم ديز : دالوأ ةثالث ممتل ناك .رضم نب سأيلا نب ةخباط نب ذأ نب رُم نب ممت

 . مه ديس موقلا ةمعدو .ةمعد اهدرفم : معد )00(
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 '.مت نب ثراحلاو :ورمعو
 ةرقش هل ليق امإو ؛ مت نب ثراحلا نب ةيواعم همساو «ةرقش : عمت نب ثراحلا نمف

 :وهو هلاق تيبل
 تارقّشلاك موقلا ءامذ نم هب هّبوعُك ّمصألا َحمّرلا لمحأ دقو

 .اهترمح يف اهب ءامدلا هبش .نامعنلا قئاقش يه :تارقشلاو

 .ةمرخم نب برح نب رصنو .هيقفلا كيرش نب بّيسملا :ةرقش ينب نمو

 «برعلا ٍمكح يفيص نب مثكأ مهنمو «ممت نب ورمع نب دّيسأ : مت نب ورمع نمو

 ةلظنحو .رعاشلا يديسألا رجح نب سوأو « هني يبلا جوز ةجيدخ جوز ةلاه وبأو

 .بتاكلا ةلظنح هل لاقي يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص عيبرلا نبا

 ميم نب ورمع نب ربنعلا ونب

 سيق نب رماعو . يضاقلا نسحلا نب هللا ديبعو , يضاقلا هللا دبع نب راوس مهنم

 | دايإ نم يهو ؛«ةغد نم قمحأ» : اهيف لاقي يتلا جنغم تنب ةَغُد ونب : مهنمو .رهازلا

 نب ورمع نب مْيجْلأ ينب هل تدلوف ءربنعلا نب بدنج نب ورمع اهجوزت رازن نبا
 .لابحلا مهل لاقيو ءممت

 يذلا نايبذ نب بجاحو .رضخأ نب دابع :مهنم «ميمت نب ورمع نب نزام ونب

 بحاص ةءاجفلا نب يرطق : مهنمو ؛رعاشلا بيّرلا نب كلامو «ليفلا بجاحب فرعي

 .زوحأ نب لاله هوخأو ملَسو , ةقرازألا

 تاطبح لا

 طبحف اماعط لكأ ثراحلا مهابأ نأ كلذو مع نب ورمع نب ثراحلا ونب مهو

 ةطرش ىلع ناك « برعلا ناسرف نم نيصخلا نب دابع : :مهنم ٠ .هنطب مرو يأ ءهنم

 . ريبزلا ني بعصم



 زامرحو ماسأو ناليغ

 ممت نب ورمع .نب كلام ونب

 ينب نمو .ذئموي لتقو . ةشئاع عم لمجلا موي دهش .ءابرجلا وبأ .ناليغ ينب نمف

 .سانلا اهزن ام لوأ يف ةرصبلا لاجر نم ناك .ديزي نب ةرّمَّس :زامرح

 ممت نب ةانم ديز نب دعس ونب

 كلامو ءسمش دبع :مهل لاقي .ةانم ديز نب دعس دلو نم ةتس مهو « ءانبألا

 0 | .ب.عكو ,مثجو ,ةفاوغو ,.فوعو

 الإ براجألاو سعاقُم نوّمسي دعس نب بعك دالوأو «ةانم ديز نب دعس ونبف

 ٠ 00 .بعك يبا ًافوعو ًارمع

 هللا دبع نب ميهاربإ ةطرش بحاص ةرّم نب ةلّيَمُت : دعس نب سمش دبع ينب نمف
 تخأ نبا وهو  مبمتل دزألا برح يف تايدلا لماح ,ةداتق نب سايإو .نسحلا نبا

 بعك نب ءيزعلا دبع وهو ؛ناّمحو .رعاشلا بيبطلا نب ةدبعو - سيق نب فنحألا

 براجألا

 نب بعك جرعألا ونبو «دعس نب بعك نب ةعيبر :مهو ,دعس يف نانطب مه

 :لدنج نب رمحأ لوقي مهيفو .دعس

 ()براجألاو َناّمح انَقَحَلَي 8 ببي الحلا قحلت 2 اليلق ادوُد

 هللا يضر بلاط ينأ نب يلع ةطرش بحاص «ةمادُق نب ةثراح :براجألا ينب نمف
 .ماوعلا نب ريبزلا لتاق ءزومرج نب ورمعو ؛هنع

 نب رقنم : سعاقم ذاخفأ نمو . دعس نب بعك نب ورمع نب ثراحلا وه : سعاقم

 .اوفلاحتو همد يف :مهيديأ اوسحنو برجأ المج اورحن مهنأل كلذك اومسو :براجألا )١(

 كحل



 نب دلاخو .متهألا نب ورمعو ءربولا ديس مصاع نب سيق مهنم ؛سعاقم نب ديبع
 نمو .متهألا نب ورمع نب هللا دبع نب ةبيش نب بيبشو .متهألا نب ورمع نب ناوفص
 «لدنج نب ةمالسو ؛سيق نب فنحألا :رقنم ةوخإ مهو ,.سعاقم نب ديبع ينب
 هللا دبع مهنمو .هدحو ريغي ناك «لابئرلا هل لاقيو .برعلا ّلَجر ةكلس نب كيلّسلاو

 . ةيضابإلا هيلإ بسنُت يذلا ضابإ نب هللا دبعو .ةيرفّصلا هيلإ بسنت يذلا رافَص نب
 .اهريهاجو سعاقم هذهف

 فوع نب دراطع ونب
 دعس نب بعك نبا

 نم مهب عفدي جاحلا ةضافإ ,ةضافإلا بحاص . بابح نب ناوفص نب برك : مهنم

 : ءارغم نس سوأ لوقي هلو 2 تافرع

 اناوفَص لآ اوزيجأ لاقي ىتح مهفقوم فيرغتلا يف نوميري آلو

 فوع نب عيرق
 دعس نب بعك نبا

 نيذلا ةقانلا فنأ نب يأل ونبو .طيم موي ميمت سيئر عيرق نب طبضألا مهنم
 ْ . مهيف لاقف . ةئيطحلا مهح دم

 ابنذلا ةقاثلا فنأب يوسي نمو مّهّريغ بانذألاو فنألا ٌّمُه موق

 فوع نب ةلدهب
 دعس نب بعك نبا

 2 «,ةلدهب نب فلخ نب رميحألا مهنمو .نيصح همساو .ردب نب ناقريزلا مهنم

 :قدزرفلا هيف لوقي يذلاو .قّرحم يدرب بحاص

 م...



 دهنلا سّرفلاو نْيدرُبلا يذ تنب ايو كلام ةنبآو هللادبع ةنبأ ايف

 دعس نب بعك نب فوع نب مشج

 .عاذجلا :ةلدهبو دراطعو مشج ىنبل لاقي

 قمحألا كلام نب ةلظنح

 ةانم ديز نب

 .ورمعو ء بلاغ :مهو ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح ىينب نم ةسمه مجاربلا

 مهنم .ميمت نب ةانم ديز نب قمحألا كلام نب ةلظنح ونب .مّيلظو .ةفلكو .سيقو

 .جاجحلا هلتق يذلا ءيلاض نب ةريمُع

 مع نب ةانم ديز نب كلام نبا

 ناهبصأ ىلاو يحايرلا ءاقرو نب باتغ : مهنم .ةلظنح نب عوبري نب حاير هدلو نم

 .ثعشألا نبا مايأ ةفوكلا ىلع بلغ يذلا ةيجان نب رطمو .مالسإلا داوجأ دحأو

 يدنملا وبأو .ىلع نب نسحلا بحاص . ديزي نب ثراحلاو .رعاشلا ليثو نب ميحّسو

 بلاط يبأ نب يلع بحاص سيق نب لقعمو ؛زيزعلا دبع نب رهزأ همساو ءرعاشلا
 ..ةرق نب دريبألاو ءهنع هللا ىضر

 يذلا باهش نب ثراحلا نب ةبيتعو «ةريون انبا ممتمو كلام مهنم . عوبري نب ةبلع

 . سراوفلا دايص .لاقي

 .بائر نب رواسملا :مهنم «عوبري نب طيلس ونبو

 .رعاشلا يفطخلا نب ريرج :مهنم .عوبري نب بيلك

 .عمت يف تأبنت يتلا سوأ تنب عاجس :مهنم .عوبري نب ربنعلا
 م.



 كلام نب ةلظنح نب كلام نب عوبريو . كلام نب ءارضلا بعكو . كلام نب ديز

 .ةيودعلا ونب مه لاقي .نوفرعي اهبو .ةيودعلا مهمأ :ةانم ديز نبا

 . نوفرعي اهب ةيهط مهنأ كلام نب فوعو . كلام نب دوس « يأ ونب مهو ع ةيهط

 .رامجلا :ةيودعلا ينبو ةيهط ينبل لاقيو

 ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نب كلام نب مراد مهنمو .ناطيش ونب ةيهط ينب نمو

 ء لشبهنو ,يربيخو .سودسو .عشاجمو .هللا دبع : كلام نب مراد دلوف ؛ممت نب

 .فانمو نابأو ريرجو

 .مراد نب هللا دبع نب سّدَع نب ةرارز نب بجاح :مراد نب هللا دبع دلو نمف

 نب ريبج نب دممو .سوقلا بحاصو مبمت ينب تيب وهو ءرشب نب عيكو نب لالهو
 . دراطع

 ةعيبض نب نيعأو . سباح نب عرقألاو .رعاشلا قدزرفلا :مهنم . مراد نب عشاخجم
 ثيعبلاو « ناسارخ بحاص ديز نب حيرش نب ثراحلاو , ديزي نب تاتّحلاو «لاقع نبا

 .يلع بحاص «ةتابن نب غبصألاو  رشب نب شادخ همساو - رعاشلا

 يذلا دوعسم نب سابعو .ديشرلا دئاق ةميزخ نب مزاخ :مهنم .مراد نب لشبن
 .رعاشلا رفعي نب دوسألاو ءرعاشلا ةزع رّيثكو ءةئيطحلا هحدم

 وذو ءناسارخ بحاص - ًاسراف ناك - رحب نب ةروس :مهنم . . مراد نب نابأ

 .رعاشلا حيرش نب قزحلا

 . اوداب دق ءالؤهو مراد نب سودس

 ةعيبرو .ةانم. ديز نب كلام نب د ةلظنح نب ةعيبرو .ةانم ديز نب كلام نب ةعيبرو

 . عئابرلا :مهل لاقي :ةلظنح نب كلام نبا

 .ريدج نب سادرم همساو . ىجراخلا لالي وبأ : ةلظنح نب ةعيبر نمف

 . سأش هوخأو .رعاشلا ةدمع نب ةمقلع :ةانم دير نب كلام نس ةعيبر نمو

 نك



 .فجّسلا نب فيتحلا :ةلظنح نب كلام نب ةعيبر نمو

 نيصح :مهنم  نوفرعُي اهبو , كبح لاثم ىلع ؛ . ىَطُح همأو - كلام نب .شيشُج

 بعكو مرادو ةعيبرو شيشجل لاقيو . دايز نب هللا ديبع ةطرش ىلع ناك يذلا مبمت نبا

 .ميمتو ةئيزمو ةبضو بابرلا بسن ىفقنا .باشخلا : كلام نب ةلظنح نب كلام ينب

 اهريهاججو سيق :نوطب

 .رضم نب ناليغ وهو .سانلا نب سيق ءرضم نب ناليع نب سيق بسن
 . ةليدج + اهمأو «ناليع نب سبق نب ورمع انبا مُهَقَو ناودَع : سيق نوطب نمف

 0 .اهيلإ اوبسن ءرضم نب سأيلا نب ةكردُم تنب

 وهو «ةرايس وبأ مهنمو , ظاكعب برعلا مَكَح برظلا نب رماع :ناودع نمف

 .لثيَمَع نب تباث وهو .ًارش طبأت مهنمو .لزعألا نب ةليَمُع

 .ناليع نب سيق نب دعس نب رّصعأو - ناليع سيق نب نافطغ

 ؛نافطغ نب ثير نب عجشأو ,نافطغ نب ثير نب عجشأ :نافطغ نوطب نمف
 . لفون نب ةورف مهنمو ؛ةنس يتئام شاع «نيرّمعملا نم ناكو .نامهُد نب رصن : مهنم

 ريهز :مهنم ,برعلا تارجج ىدحإ يهو ,نافطغ نب ثير نب ضيغب نب سبع
 نب سيق هنباو ؛ينالكلا رفعج نب دلاخ هلتق ىتح اهلك سبع ديس ناك « ةميذج نبا
 نب عيبرلاو ؛درولا نب ةورعو ؛ةئيطخلاو ؛سراوفلا ةرتتعو ؛سحاد سراف ريهز

 , ظرقلا ناورم هل. لاقي يذلا عابنز نب ناورمو ؛ ةلمكلا مهل لاقي نيذلا هتوخإو « دايز
 .هموق هعيض يذلا نانس نب دلاخو

 مهيفو « ضيغب نب نايبذ نب ةرازف :مهنم . نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايبذ

 « ةريبه نبا رمعو «رايس نب ناَيز نب روظنم مهنمو ؛ردب نب ةفيذح .مهنمو ؛فرثشلا

 ش ٌ .ةاطرأ نب يدعو

 ناك يذلا داوجلا يّرملا نائس نب مره مهنم ؛«نايبذ نب دعس نب فوع نب ةرم

 نك



 عنمأ » هيف لاقي يذلا ملاظ نب ثراحلا مهنمو ؛رعاشلا ةغبانلا دايز مهنمو ؛ريهز هحدمي

 , يرملا ةفلع نب ليقعو « ةّيهس نب ةاطرأو . ءاصربلا نب بيبش :مهنمو ؛« ثراحلا نم

 نب ماهو .نايح نب نامثعو .ةرحلا بحاص ةبقع نب ماسمو .رعاشلا ةداّيم نباو

 :رعاشلا هيف لوقي يذلا .ةلمرح

 هل بنذ ال نمو بنذلا اذ ْلَثَقَي ُهَلَمْرَح نب مئاه ُهابأ ايْخأ

 .رارض انبا . دّرزُم هوخأو ءرعاشلا خامشلاو

 .رضم نب سانلا نب سيق نب دعس نب رصعأ نب ىنغ :رصعأ نوطب نمو

 .اردب دهش .دئرم يلأ نب دئرم :مهنمو ًاينغ ْعَبَر دقو .ليخلا ليفط مهنم

 ةلهاب

 .ةوأجو دوأو لئاوو ةبيتق :مهو . ةلهاب مهمأ ىلإ اوبسن ءرصعأ نب نعم ونب مه

 ةمامأ وبأو ءماسم نب ةبيتقو .نامعنلا نب متاح :مهنم ,نوفرعي اهبو .ةلهاب مهمأ
 نب ديزو .قيدصلا ركب وبأ هآلو ,ةعيبر نب ناملسو . هلك هللا لوسر بحاص

 . بابحلا

 نبا ىنغ ةوخإ مهو .نوبسني اهيلإو ةوافطلا مهمأ :ةيواعمو رماعو ةبلعث :مهو

 ناليع نب سيق نب ةفصخ ونب

 ءرعاشلا عينم نب مكحلا مهنم «ناليع نب سيق نب ةفصخ نب دايز نب براح

 مهو ؛ْمَعَو لهذ :براحُم دلوو .لطخألا يجاهي ناك يذلا رعاشلا رافص نب عيقبو

 . براحت نب كلام ونب مهو .رضخملاو ؛ ءانبألا

 اسراف ناك «سادرم نب سابعلا :مهنم .ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب مِلَس

 ناد



 و

 :مهنمو .ةدرلا يف ركب وبأ هقرحأ يذلا ةءاجفلاو ؛ مهبولق ةفلؤملا نم وهو ,ًارعاش

 نب فافخو ؛ ءاسنخ اوخأ اههو , ديرشلا نب ثراحلا نب ورمع انبا .ةيواعمو رخص

 لهأ نم دوعسم نب عشاجُمو. مدكمنب ةعيبر لتاق بيبح نب ةّشيَبنو ,رعاشلا ريمع

 .ناسارخ بحاص مزاخ نب هللا دبعو «ةرصبلا

 لس ونب ةئهبو زهبو ناوكذ ونب

 ح١ سيق دلئاق بابخُلا نب ريمعو .ةيواعم بحاص يملّسلا روعألا وبأ : مهنم

 .براحمو ميلَس نوطب هذهف .مكح نب فاّحجلاو

 نزاوه لئابق

 .ناليع سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه مه

 ةيواعم نب رصن مهنمو هيلع يبنلا عضرتسا مهيفو , نزاوه نب ركب نب دعس مهنم
 .نينح موي نيكرشملا دئاق يرصنلا فوع نب كلام مهنم  نزاوه نب ركب نبا

 .برعلا سراف ةّمّصلا نب ديرُد :مهنم ءركب نب ةيواعم نب مشج

 راتخملاو ء«بتعُم نب دوعسم :مهنم .نزاوه نب ركب نب ِهّبنُم نب يِسَق وهو , فيقث

 دبعو «ةبعش نب ةريغملاو «نيتيرقلا مظع دوعسم نب ةورغ :مهنمو .ديبع يبأ نبا
 .مكحلا ما نب نمحرلا

 نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع

 هيلع يبنلا جوز ةنوميُم :مهنم ,ةعصعص نب رماع نب لاله ونب :رماع نوطب نمف
 ىرعاشلا روت نب ديمحو . ناسارخ بحاص هللا دبع نب مصاع مهنمو , مالسلاو ةالصلا

 انبا ةلمرحو دلاخ هدلو نمو ؛ ءايحضلا سراف رماع نب ةعيبر نب رماع نب ورمعو

 .ريهز نب شادخو هت يبنلا ابحص .ةذوه

 نب مامهو ,نيصح نب ديبع وهو .رعاشلا يعارلا :مهنم .ةعصعص نب رماع نب ريم

 م



 .باطخلا نب رمع مايأ يف ايندلا يف ةنجلا لخد يذلا ةشابُح نب كيرشو .ةصيبق

 ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك ونب

 ليل بحاص ريما نب ةبوت طهر ,بعك نب ليقع مهنم ,نوطب ةتس مهو
 . قفتنملا ونب :مهنم . ةيليخألا

 سأر بحاص وهو .ناسارخ يلو ءرمع نب ديعس طهر . بعك نب شيرحلا ونب

 . ناقاخ

 بعك نب نالجعلا ونب

 .رعاشلا لبقم نب ميت طهر
 .ةرارز نب بجاح رسأ يذلا ةملس نب كلام طهر «بعك نب ريشق ونب مهنمو

 نوطب هذهف ؛ىيل وبأ وهو ,يدعجلا ةغبانلا طهر ءبعك نب ةدعج ونب :مهنمو
 ٠ .ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك

 ؛ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك :ةعصعص نب رماع نب ةعيبر ذاخفأ نمو
 «قعّصلا نب ديزيو .يلالكلا ثراحلا نب رفز مهنمو . دادش نب متنَح نب قّلحملا مهنم

 .هيقفلا حارجلا نب عيكوو

 «لزرق سراف . ليفّطلا مهنم .ةعصعص نب رماع نب. ةعيبر .ني..بالك  نب..رفعج

 .ةنسألا بعالم كلام نب رماع ءاَرَب وبأو ,ةثالع نب ةمقلعو ,ليفّطلا نب رماعو

 .نشوجلا يذ نب رِمَّش :مهنم ,بآلك نب بابضلا
 .ةعصعص نب رماع ونب ءالؤه

 لولس ونب

 .لولس مهمأ ىلإ اوبسن ,ةعصعص نب ةرم ونب مه

 «ثراحو .ةرضيوُغو ,ةعيبرو .كلامو « ةعصعص نب بلاغ مهو « ةرضاغ

 كحل



 . ةيزغ وهو .رايسو .رواسُمو . سيقو ءافوعو - ةيداع اهو - هللا دبعو

 نب ركب نب ةيواعم ونب .ةعّقولا مهو ؛فوعو .شاَّحَجو ,شوحجو .ناذول
 ْ .نزاوه

 .ءانبألا :مهل لاقي «نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص ونب

 رازن نب ةعيبر بسن

 .ورمعو , دارم يف نميلاب مهو .ةشئاعو ع ةعيمضو «دسأ :رازن نب ةعسر دلو

 .كردم نب سنأ طهر مهو ؛بلكأو .رماعو

 .رازن :ةعيبر لئابق نمف

 ثراحلا مهنمو .اهفرشو ةعيبر تيب ناك مهيفو - رازن نب ةعيبر نب ةعيبص

 :رعاشلا لوقي هيفو .ةرهز يف ةعيبر مكح .مجضألا

 ()مّجضألا ثراحلا ىلإ ةرت لئاو نم ةمالظلا صولق

 ا""مصضهت مسهنم أشي اهمو ٌداَدَتلا هنم تأي أشي اههمف

 1 :هيف لوقي يذلا

 (0ئنسملتملا همامح َراذح اَجَّلو اههنم ةفيحصلا َقِلَع يذلا ىَدْوَأ

 ناكو .رغصألا شقرملاو ربكألا شققرملا مهنمو .رعاشلا سلع نب بيسملا مهنمو

 نايفس نب دبعلا نب ةفرط مع رغصألا شقرملاو ,رغصألا شقرملا مع ربكألا شقرملا
 .ةعيمض نب كلام نب دعس نبا

 .لئاملا جوعملا وهو مجصض عمج :مجضألاو .لبالا نم ةيتفلا :صولقلا )١(

 .قحلا صقتني .: مفييو ,باوصلا :دادسلا (؟)
 . توملا : مايحلاو كله : ىدوأ فز



 كيتع نب حابص نب نازه ونبو ءركذَي نب ماسأ نب كيتع نب نالج ونب :ركذي نمف
 .٠ .٠ ِِء 2 2 00 .٠

 نيذلا مهو ءركذي نب ماسأ نب كيتع نب حابص نب لودلا ونبو ءركذي نب مسأ نبا
 : ملاظ نب ثراحلا لوقي كلذ يفو ؛ملاظ نب ثراحلاو ةمام نب بعكو ءيط متاح اورسأ

 (”عابرأ نآّره يف مسقأ ينأ ًةلْلَُم ظِيغ ىنب ةاّرَس غلبأ

 رايخ نم ناكو .نيعباتلا رايخ نم ناكو ءميمه ينب نم نايح نب مادك مهنمو

 :ةقيلخ نب هللا دبع لوقي املو .ّلع باحصأ
 ارشبأف تاحلاصلل اَمترَّسُيو ايده ِميمَه نم ّيوَحَأ اي

 هلتق يذلا ناصع نب نارّمعو ءرعاشلا ضيغب ينب ديس «ةَزَنَع مدقي ينب نمو

 : سيقلا دبعل دلو .ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ىمغُد نب ىصفأ نب سيقلا دبع

 .زيكلو نشو سيقلا دبع :ىصفأل دلوو .ْوُبلْلاو ىصفأ

 ناك «بيبض نب رباج نب ورمع نب ديز نب بائر مهنم :سيقلا دبع نب ْوْبلَلا
 ربق يقسي ناكو «سيقلا دبع َدفو هَل ئنلا هنع لأسو ,ةيلهاجلا يف هللا دَحو نمت

 :هللا دبع نب نيجلا لوقي كلذ يفو .هدلو نم تام نم لك

 ٍرطَقلاب ديج َتّيم ٌمُهنِم تام اذإ ةلسن ْفَر رعي ثعبلاب يذلا اًنمو

 (”رمّسلاب رطخُي نيح بائر ٍلثمب اهّلُك ة ةّيرتلل ىنأو ُبائر

 قّزمملا مهنم .سيقلا دبع نب زيكأ نب ةركن ونب مهنم .سيقلا دبع نب زيك
 . مه 08 5

 :لوقي يذلا جرسأ نب راهن نب ساش وهو ءرعاشلا

 قّرَمُأ الو ىنكردأف ّالإو لكآ َييخ نكف الوكأم تنك نإف

 هيلع يبنلا ىلع دفو نمم ناكو . كلام نب رماع نب بعك : : مهنم ٠ .زيكل نب حابصو

 دلب ىلإ دلب نم ةلومحملا ةلاسرلا :ةلغلغملاو .ةداس :ةارس 10(

 .حامرلا :رمسلاو .هحلصأ :عدصلا بأرو مهنيب حلصأ :موقلا نيب بأر (؟)

 لكل



 مرك بلاط يبأ نب لع بحاص ةلبّجج نب مكح مهنم ءزيكأ نب ةعيدو نب مع ونبو

 :لوقي هيفو .ههجو هللا

 هعيفرلا ةلزنملا اهب اهب لان ةعيمس ةوعد مكح اعد

 هوراجلا مهنم زيك نب ةعيدو نب رافأ نب ركب نب فوع نب ةذّج ونبو
 .ورمع نب رشب وهو « يدنعلا

 نب ورمع :مهنم زيكل نب ةعيدو نب رامغأ نب فوع نب ركب نب فوع نب رصعو

 بست مهيإ يكل نب دو نب راثأ نب ومع نب بول نب تل تو

 نب مّرؤم مهنم ءزيكل نب ةعيدو نب رامأ نب ورمع نب رامأ نب ثراحلا نب د رماعو

 :يزامرحلا هيف لوقي يذلا ءرزفلا
 ("رزفلا نب مّرُهمْلا نب رماعلا يرجي ارحب ةاموملاب نلمحي

 .زيكل نب ةعيدو نب ورمع ولئب « براحمو لجعو ليدلا : سيق دبع نم رومعلا

 ةلجدلا اوربع نيذلا ةعبسلا دحأ ناك , ثراحلا نب هللا دبع نب محّس : ليدلا ينب نمف

 .صاقو يبا نب دعس عم

 يبنلا ىلع دفو «ةعيبر نب سيقلا ءيرمأ نب ماّمه نب هللا دبع :براحم ينب نمو

 نب يلع باحصأ نم ؛ناحوص نب ديزو ,ناحوص نب ةعصعص : لجع ينب نمو

 .اهريهاججو اهنوطبو .سيقلا دبع هذهف .هنع هللا ىضر بلاط يأ

 طساق نب رمنلا

 نب ةعيبر نب دسأ نب , ةليدج نب يمعُد نب ىصفأ نب بنه نب طساق نب رمنلا

 .رفقلاو ءارحصلا : ةاموملا )10(



 ,هّنمو .طساقو «ةانم دبعو ءةانم سوأو «هللا مث :طساق نب رمنلا دلو نمف .رازن

 ةالصلا هيلع يبنلا بحاص . كلام نب نانس نب بيهّص مهنم ءرمنلا نب ةانم سوأ
 ناعدج نب هللا دبع هارتشاف مسوملا هب اوفاو مث مورلا يف ءابس هباصأ ناك . مالسلاو

 نب نارمُح :مهنمو .ةّلبَألا ىلع ًانانس هابأ لمعتسا رذنملا نب نارعنلا ناك دقو ؛ هقتعأف

 .نافع نب نامثع لوم هل لاقي يذلا .نابأ

 يمس امنإو «نابيش ينب لبق ةعيبر سيئر وهو ءرمنلا نب نايحّضلا :هللا يت نمو

 نيعبرأ ةعيبر عير دقو .مهنيب يضقيف ىحضلا تقو مهل سلجي ناك هنأل نايحّضلا

 . ديز نب بويأ همساو ع غيلبلا ةيرقلا نبا هدلو نمو .ءدعس نب فوع هوخأو . ةئس

 نب ديبُع وهو «ةباسنلا سيكلا نبا مهنمو .جاّجحلا هلتقف ثعشألا نبا عم جرخ ناكو

 .طساقلا نب رمنلا اذهف . سّيكلا نب ليحارش نب كلام

 لئاو نب بلغت

 نب دسأ نب ةليدج نب يمعُد نب ىصفأ نب بنه نب طساق نب لئاو نب بلغت
 .ةيواعمو ةبلعثو .ورمعو مج :مهو « مقارألا : بلغت نوطب نمف .رازن نب ةعيبر

 مهنويع نأل مقارألا اومس امنإو ؛بلغت نب ْمَغ نب بيبح نب ركب ونب ,«ثراحلاو

 . مقارألا نويعك

 وهو «لئاو بيلك نم زعأ» :هيف لاقي يذلا لئاو بيلك :بلغت نوطب نمو

 .ةعيبر نب لهلهم هوخأو ؛مشج نب ريهز نب ثراحلا نب ةعيبر نب بيلك

 ريَمع لتاق «ةيواعم نب ورمع نب َنانّيَع نب سايإ :ةماسأ نب ميت نب ةنانك ينب نمو

 (0بارتثلاب كّدخ تْفّصلأ دقو ىنوُفجرأ كريغ بلك اي الأ

 .نتفلا ركذو ةكيسلا رابخألا يف ضوخلا :فاجرإلا )١(
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 "''بابحلا نب ٌريمع ىّدوأ دقف يحسو يرشتناف بلك اي الأ

 "”بارطضأ اهيلاعأ يف حامر ينتدصقأ ةنانك ينب حامر

 لوقت يذلا وهو «ةريبه نب ليذلا :بيبح نب ركب نب ةبلعث نب ةثراح ينب نمو
 ظ :ةعاضق رعت ينرؤبلا حارجلا تنب ةشيهت هيف

 لوب ريغ ٌةعاضُق تبرش الف ًامادُم اوبرش ٌرشْعم ام اذإ

 "" لْيَدُِلِل اونيدت نأ اّمإو ًانْمش َلِبحلا اوُدوُقت نأ اًمإف
 لِيمدلا ينب جارخ ةوطعُتو ابر ناعئلاك هوذختتو

 | . مخل نبيا : ليمّدلا

 . باهش نبا سنخألا وهو ءاصعلا سراف : بلغت نب مَع نب ةيواعم نب يدع نمو

 ينارصنلا رعاشلا لطخألا : مج نب ثراحلا نب ورمع نب. سكوَدُملا ينب نمو
 لاقف .ًايرك ًاداوج ناكو ,يرورخلا بيبش هلتق ,ةرجه هل «قلاو نب ةصيبق :مهنمو
 ؟نيقفانملا يرطتأ :هباحصأ هل لاق !ةنفج ةفوكلا لهأ مظعأ اذه :هلتق نيح بيبش

 .هايند يف ًافيرش ناك دقف هنيد يف ًاقفانم ناك نإ :لاقف

 ٠ :ريرج هيف لوقي يذلا .ليعُج نب بعك :بلغت نب سوألا نمو
 ( لَمُجلا ىَّمسُي كوبأ ناكو ماظخعلا ٌرَّشِب ًابعع تيّمّسو

  لّمجلا تْسآ نم دارقلا لحم 2لئاو نِم كلحم ناكو

 نأل «لئاو نب ركب نوطب ىلإ بسنُي ارك اهيلإ بسنُي نوطب ال سيل ,بلغت هذهف
 .ةمجج ريغ بلغتو .ةمجمج ًاركب

 .كله :ىدوأو .:عومدلاو ءاكبلا : انه .هب ينعيرو رظملا لوطه .وهو حسلا نم: : يحس )1(

 .ءاوقإ تيبلا يفو لوصالا يف اذك (؟)

 .رعشلا حيرست مدع :ثعشلا (؟)

 .سفانخلا نم عون :لعجلا ()
 .تاناويحلاب قلعتت ةرشح :دارقلا (0)

 نقلل



 لئاو نب. ركب

 مجل انبا  ةفينحو « لجعو .لئاو نب ركب نب ركشي :لئاو نب ركب نم لئابقلا

 نب ةباكع نب ةبلعث نب سيقو لهذو نابيشو «- لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نبا

 .بلغت نم ءاشربلا مهمأو لئاو نب ركب نب لع نب بعص

 ركب نب ركشي

 نم ناكو ,ةزلح نب روغْذَم نب باهش مهنمو .رعاشلا ةزلح نب ثراحلا مهنم

 .رعاشلا لهاك يلأ نب ديوُس مهنمو ؛باسنألا ءاملع

 مل نب لجع

 تارفلا مهنمو ؛راق يذ موي لجع ينب دّيس ناك راّيس نب ةبلعث نب ةلظنح مهنم

 مهنمو ؛فلُد يلأ لج لقعُم نب سيردإ مهنمو ؛ هلع ينلا. عم ةبحّص هل ,ناّيح نبا

 نب رجبأ مهنمو ؛زجارلا بلغألا مهنمو ؛ناويّدلا بحاص .طيقل نب رمتعملا نب ةبابش
 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع دفو .كيرش نب رباج

 ناك «ةملسم نب ةداتق : ةفينح نب ليّدلا ينب نمف .رماعو يدعو .ليّدلا هل دلو

 1 مدا < م ١ 2 2. ا 1 2 .٠
 نب يلع نب ةذوه : مهنمو ,ةملسم نب نامعنلا نب لاثأ نب ةمامث مهنمو ؛ افيرش اديس

 ا :ركب ىشعأ هيف لوقي يذلا .ةمامث
 : 8 3 00 درو د هاي 26 سا -

 ' نيع موي ءامسلا ءام نب رذنملا لتق يذلا ءورمع نب رمش : ةفينح نب ليدلا ينب نمو

 عوبريو «ةبلعث نب ديبُع ونبو «ليدلا نب لهذ نب ثراحلا نب ناّفه ونب مهنمو ؛ غابأ

 .ةباصعلاك لعج :بصعت )١( .لهمتم :دئتم )١(
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 .ةصيبق نب ءيناه مهديس .نابيش يف ةعيبر يلأ ونبو .ليدلا نب ةبلعث نبا

 ةباكع نب ةبلعث نب نابيش

 نب ةرم نب ماهو : لئاو نب بيلك لتاق ,نابيش نب لهذ نب ةرم نب ساّسَج مهنم

 ماطسب هنباو ,نيدجلا وذ وهو , دلاخ نب سيق نب دوعسم نب سيقو ؛نابيش نب لهذ

 اعابرم رشع ينثا مزاهللاو نيِلْهَّذلا عبر دقو ,ةيلهاجلا يف نابيش نب سراف « سيق نبا
 لّْهُذ نب ةعيبر يأ نب ورمع فلدزملا نب دوعسم نب ءيفاه نب ةصيبق نب ءيفاه : مهنمو
 ةعقو تناك هببسبو ,. ىرسك نع هلامو رذنملا نب نامعنلا لايع راجأ يذلا ,نابيش نبا

 :قدزرفلا لوقي هيفو ءافيرش ًاديس ناك «ةريبُه نب ةلقصَم مهنمو ءراق يذ
 لئاز ريغ ُهّمسا دجب تيب ىنب 2 يذلا ةلّقصَم سوباق يلأ تيبو

 : لطخألا لوقي هيفو
 ًالَعَف ام ّيركبلا ةلقّصمم لّسو هعرصمب لققت ال ريفا عد

 الَذَع هتاف ايف سفنلا-فنعُي الو ّْنْمَي ال ديمو فلتُع

 (9لَجألا كئابوح نع هللا َمقادام ًةحلاص ٌكفنت ال ةعيبر نإ

 «فوع يداوب رح ال» :هيف لاقي يذلا ملح نب فوع :نابيش نب لهذ نمو
 نب نابضغلا مهنمو ؛ مرر نب ديزيو « ةثراح نب ىنثملاو , يجراخلا سيق نب كاحضلاو
 وهو «.نازفوحلاو ؛ىثعألا هركذ يذلا ,تباث وبأ رهسم نب ديزيو «يرّتعَبقلا

 . يرورحلا بيبشو ؛ةدئاز نب نعم :هدلو نمو ؛ كيرش نب رَطَمو , كيرش نب ثراحلا

 ةباكع نب ةبلعث نب لهذ
 نب رذنملا نب نيضحلا :هدلو نمو ءافيرش اديس ناكو .ةلعو نب ثراحلا : مهنم

 ىلاعت هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع عم نيفصب ةعيبر ةيار بحاص ةلعو نب ثراحلا

 .سفنلا :ءابوحلا )١(

 نضل



 :ىلع لوقي هلو .هنع

 امّدقت ْنَيضُح اهْمّدق ليق اذإ اهَّلظ َقفخَي ءادوس ٌةيار ْنَمل

 ,ةمآلعلا ةلظنَح نب لفغد مهنمو ؛ افيرش ناك .نامعنلا نب رْوَش نب عاقعقلا مهنمو

 اهيلإو « شاقَر مهمأ ةباكع نب ةبلعث نب لهُذ ينب نم ءالؤهو .هنامز لهأ َعأ ناك

 .يثاقرلا ةلعو نب ثراحلا نب رذنملا نب نيضحلا :لاقي اهنمو «نوبستُي ٠

 ةباكع نب ةبلعث نب سيق

 نبا ركب ةعامج ىلع ناك ؛ةثراح نب ةبلعث نب ةعيبض نب دابع نب ثراحلا مهنم

 نب كلام :مهنمو .هليبس ىّلخف هفرعي ال وهو ةعيبر نب لهلهم رسأف .ةضق موي لئاو

 نم وهو ركب ىشعأ ,ىشعألا مهنمو .ناسُغ ابأ ىنكُي «ةبلعث نب نابيش نب عمسم

 هضف نب رطَم :اضيأ تاللا ميت ينب نمو ؛ ةباكع نب ةبلعث نب سيق نم تآآللا ميت ينب
 « ةيسداقلاب ىسرافلا ناقاخ رسأ يذلا وهو اديس ًافيرش ناك « سيق نب دعجلا وهو

 .نايبظ نب دايز نب هللا ديبع هدلو نمو

 سو دس

 روت نب ةأزجمو رّمعملا نب دلاخ :مهنم ةباكع نب ةبلعث نب لهذ نب نابيش نم

 .ناطح نب نارمعو ءروث نب فوجنم نب ديوس هيخأ نباو ءروث نب قيقش هوخأو

 مزاهللا

 نب ةبلعث انب سيقو .هللا متو .مجل نب لجعو ؛ةعيبر نب دسأ نب ةزنع :مهو

 .ءافلح مهو .لئاو نب ركب نب بعص نب ةباكع

 , ماذَح اهل لاقي ميج نب لجع مأو .ةباكع نب ةبلعث انبا , لهذو نابيش :نالهذلاو

 :ميجل لوقي اهيفو

 نضل



 واوا

 | .رعاشلا داود يلأ طهر ,ةفاذُح دايإ نب رهز دلوو

 لاقي هنإف ,معئَحو ةليجُب يف لاقي ام الإ هل بقع الف دعم نب رازن نب رامنأ امأو
 نب شارإ جّوزت امنإ :نولوقيو معئثَحو ةليجب كلذ ىبأتو ءرازن نب رامثأ انبآ امهنإ
 نب رامنأ هل تدلوف ءرامنأ تنب ةمالس ,ثوغلا نب دزألا ىخأ نبا ثوغلا نب ورمع

 ؟ تباث نب ناسح لاقو .هدلو نحنف . شارإ

 قّرحُم نباو ءاقنعلا يب اندلو

 وه قّرحمو ؛هقنع لوطل ءاقنعلاب ئمُس ,ءايقيزم ورمع نب ةبلعث : ءاقنعلاب دارأ

 يتلا ةدالولاو ؛رانلاب سانلا قرحأ كولملا لوأ ناكو .ءايقيزم ورمع نب ثراحلا
 هدلو هل تدلوف . ءاقنعلا دنع.تناك ةثراح نب جرزخلا تنب ًادنه نأ ,.ناسح اهركذ

 . اضيأ هل تدلوف .ورمع نب ثراحلا دنع اهتخأ تناكوو ؛ مهلك

 .دعم نب رازن ينب بسن ىضقنا

 ةهبتشملا لئابقلا

 ةملس نب ةداتق :مهنم ,لئاو نب ركب يف ةفينح نب لئدلاو ؛ةنانك يف لئّدلا
 .لئاو نب ركب ىشعأ هحدمب يذلا جاتلا بحاص .ىلع نب ةذوهو

 نب ديوس :مهنم «لئاو نب ركب نب نابيش نب سودس وهو «ةعيبر يف ؛سودٌّس
 .مراد نب سودس وهو مم يف .نيسلا ةعوفرم . سودسو ؛فوجنم

 نب براحمو ؛ سيق يف ةصفخ نب براحمو ؛شيرق يف كلام نب رهف نب براحُم
 .سيقلا دبع يف ةعيدو نب ورمع

 .فيقث ف ةرضاغو ؛ةيواعم نب ةعصحخص يب يف ةرضاغ

 مهو ءًاضيأ شيرق يف رهف نب بلاغ نب ميت ركب يلأ طهر شيرق يف ةرّم نب مت

 م



 متو ؛ةبض يف لهُذ نب متو ءرضم يف ةخباط نب دأ نب ةانم دبع نب ميتو ؛ مردألا ونب

 .نابيش يف ميتو ؛ةبلعث نب سيق يف

 .ةبض يف هللا متو .طساق نب رمنلا يفو ؛ةباكغ نب ةبلعث نب هللا ميت

 .سيق يف ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالكو ,شيرق يف ةرم نب بالك

 نم ةانم دبع نب يدعو ؛باطخلا نب رمع طهر ,.شيرق نم بعك نب يدع

 .ةفينح ينب يف يدعو ؛ةرازف يف يدعو ؛ةمّرلا يذ طهر ءبابَرلا

 .ةّبض يف كلام نب لهذو ؛نابيش نب لهذو ؛ةباكغ نب ب ةبلعث نب لهذ

 طهر مهو ,ةبلعث نب سيق يف ةعيبضو ؛لجع يف ةعيبضو ؛ةبض يف ةعيبض

 1 ٠ 1 . ىثعالا

 يف نزامو ٍ؛َناوُرَغ نب ةبتُع طهر مهو ,ناليع سيق يف نزامو ؛ممت يف نزام

 .نابيش يف نزامو ؛ةيواعم نب ةعصعص

 .ةلهاب يف مهسو ؛شيرق يف مهس
 يف دعسو ؛ ِملِلَع هللا لوسر ()رآظأ ,نزاوه يف ركب يف دعسو ؛نايبذ نب دعس

 .ممت يف ةانم ديز نب دعسو ؛لجع

 . مقارألا يف يف مشجو ,فيقث يف مشجو ركب نب ةيواعم يف مشُج

 .ريشق يف ةرمض ونبو .ةنانك يف ةرمض ونب
 بالك يب ف نادودو «دسأ ينب ف نادود

 .نميلا نم ماذج يف ميلسو «ناليع سيق يف لس

 .ناليع .سيق يف ةليدجو .ءيط يف ةليدجو «.ةعيبر يف ةليدج

 .طساق نب رمنلا يف جرزخلاو ءراضنألا يف يف جرزخلا

 .رازن نب ةعيبر نب دسأو .ةكردم نب ةميزخ نب دسأو

 . ميت يف ةرقشو «ةبض .يف ةرقش

 .اهدلو ريغل ةعضرملا يهو ءرثظ اهدرفم . :راظأ )١(
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 ,عوجلا ةعيبر بقليو ؛ةانم ديز نب كلام نب ةعيبر وهو .ىربكلا ةعيبر : ةعيبر

 وهو , ىرغصلا ةعيبرو ؛ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نب ةعيبر وهو . ىطسولا ةعيبرو

 .رخآلا مع مهنم دحاو لكو .ةلظنح نب كلام نب ةعيبر

 ةعيبر ةرخافم

 مهيف برعلا ءايحأ نم يح نع ينوربخ ؛هئاسلجل اموي ناورم نب كلملا دبع لاق

 ,«سانلا ماحأو ,هموق يف سانلا عوطأو « سانلا بطخأو .سانلا ىخسأو .سانلا دشأ

 نأ اهل يغبني نكلو .ةليبقلا هذه فرعن ام ,نينمؤملا ريمأ اي :اولاق . اباوج مهرضحأو

 .رضم يفف :اولاق .ال :لاق .اهكولمو ريمح يفف :اولاق .ال:لاق . شيرق يف نوكت
 لاق .معن :لاق .مه نحنو ةعيبر يف اذإ يهف :يدبعلا ةّيقر نب ةلقصم لاق .ال :لاق

 ؛ معن :لاق .نينمؤملا ريمأ اي هب انربخت نأ الإ سيقلا دبع يف اذه فرعن ام :هؤاسلج

 تعطقف .هنع هللا يضر بلاط ينأ نب يلع عم ناك .لبَج نب مكحف سانلا دشأ امأ

 هيلإ اثج مث , هتباد نع هلدجف اهب هامرف اهعطق يذلا هب رم ىتح هيلإ اهمضف هقاس
 يداسو :لاق ؟ كقاس عطق نم .ميكح اي :هل اولاقف سانلا هب رمف .هيلع أكتاو هلتقف

 :لوقي أشنأو .اذه

 "يبعارك اهب يمححأ يعارذ يعم ْنِإ يعارُت ال قاس اي
 يف اهيلإ راسف ,دنسلا ىلع ةيواعم هلمعتسا .راّوس نب هللا دبعف ,سانلا ىخسأ امأو

 وه انيِبف ؛سانلا معطيف ءراس اثيح ران هعم دقوت تناكو .دنجلا نم فالآ ةعبرأ
 ضعب لتعا, ريمألا هللا حلصأ :اولاق ؟هذه ام :لاقف ءاران رصبأ ذإ موي تاذ

 ىتح .صيبخلا الإ سانلا معطي ال نأ هّرابخ رمأف .هل انلمعف ًاصيبخ ىهتشاف انباحصأ
 . صيبخلا معطُم يمسف !محللاو زبخلا ىلإ اندر .ريمألا هللا حلصأ :اولاقو اوحاص

 هلم هللا لوسر ضبق امل هنإ ؛ ءالعلا نب رشب دوراجلاف .هموق يف سانلا عوطأ امأو
 يح هللا نإف تام دق دم ناك نإ «سانلا اهيأ :لاقف هموق بطخ .برعلا تدتراو

 .قاسلا قدتسم منغلاو رقبلا نم :عاركلا .يفاخت :يعارت . )١(

 نذلدو



 ريعب وأ مهرد وأ ٌرانيد ةّدّرلا هذه يف هل بهذ نمف « مكنيدب اوكسمتساف ؛تومي ال

 / .لجر مهنم هفلاخ اف !هالثم لع هلف ةاش وأ

 لهأ دفو يف ةيواعم ىلع لخد ,ناحوُص نب ةعصعصف اباوج سانلا رضحأ امأ

 رشنملا اهنم ؛ ةسدقملا هللا ضرأ متّمِدق !قارعلا لهأي مكب ًابحرم : ةيواعم لاقف « قارعلا

 اهلك سانلا نأ ولو ؛ كر يغص محريو مر يبك ربي ريمأ ريخ ىلع متمدق .رشحملا اهيلإو

 لصو هللا دمحف ماقف «ةعصعص ىلإ سانلا راشأف ! ءالقع ءالح اوناكل نايفس يبأ دلو

 ام يرمعلف :ةسّدقملا ضرألا انمدق انإ ةيواعم اي كلوق امأ : لاق مث . هلع يبنلا ىلع

 اهيلإو رشنملا اهنم كلوق امأو ؛مهلاعأ الإ سانلا سّدقي الو ,سانلا سدقت ضرألا

 سانلا نأ ول كّلوق امأو ؛انمؤم اهدعُب رضي الو اهبرق عفني ام يرمعلف ءرشحمل

 مدآ :نايفس يلأ نم ٌريخ مهدلو دقف .ءالقع ءاملح اوناكل نايفس يلأ دلو مهلك

 .ملاعلاو لهاجلاو .هيفسلاو ميلحلا مهنمف ؛هيلع هللا ثاولص

 هلْ ينلا ىلع اومدق سيقلا دبع دفو نإف «[ يدبعلا جشألاف ] سانلا ماحأ امأو

 مث ؛ هباحصأ يف هقرف ءاطع لوأ وهو « هع هللا لوسر هقّرفف «جشألا مهيفو مهتاقدصب

 !ماحلاو «ةانألا :هللا اههبحي نيتلخ كيف نإ :لاقف هنم اندف .ينم ْندآ ءجشأ اي :لاق

 .طق بضغي مل جشألا نإ :لاقيو ءادهاش متلي هللا لوسرب ىفكو

 برعلا تارجج

 ؛ دَلَج نب ةلغ نب بعك نب ثراحلا ونبو ؛ةعصعص نب رماع نب ريم ونب مهو

 تارمج لئابقلا هذهل ليق امإو .ضيغب نب سبع ونبو ؛ةخباط نب ذأ نب ةبض ونبو

 : ليق هنمو ؛ عيمجتلا : ريمجتلاو .مهريغ مهعم اولخدي ملو اهسفنأ يف تعمجت اهنأل
 اونتفتو مهونتفتف نيملسملا اورمجت ال :ليق هنمو ؛اهيف ىصحلا عاتجال ,ةبقعلا ةرجج

 . يزاغملا يف مهوعمجن ال : ينعي . مه ءاسن

 اهنأل ةبض ونب :برعلا تارجج نم ناترجج تئفطأ جاتلا باتك يف لاق ةديبُع وبأو
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 ؛ اهتفلاحف جحذم ىلإ تراص اهنأل ؛ثراحلا ونبو ؛اهتفلاحف بابّرلا ىلإ تراص :

 .دحأ اهنيب لخدي ملو فلاحُت مل ةعاسلا ىلإ ريم ونب تيقبو

 :ريرج لع دري مهرعاش لاقو

 اباهتلا بهتلت برحلا يف لزَت مل يتلا برعلا ةرُمَج ريم
 اباب فْنَخلل مِهيلع تْخَتف ًاِشُك اب ٌُبشأ ذإ يفإو

 اباوج اهرعاشل عمسن ملو ًارّيف اجه لاقي نأ الولف

 ابالكلا ْسانلا متاشُي فيكو 2بِبلك ينب ءاجه نع انبغر

 نميلا باسنأ

 ماس نب ذشخفرأ نب خلاش نبا  ِهّتِرَم يلا دوه وه .رّباعو - رّباع نب ناطحق

 هيلع يبنلا سيردإ وهو  خونخأ نب خّلشوتم نب كمل نب مالسلا هيلع حون نبا

 مدآ نبا هللا ةبه وهو - ثيش نب شونأ نب نانيق نب لييالهم نب دري نبا - مالسلا

 ظ . هلم رشبلا يأ
 «لقدوو ءدادّرملاو .فلسملاو .أبسو  فعرملا وهو  برعي :ناطحق دلوف

 ءحورو ءاليّوهو ءريفوأو ,مهرج وهو .مارودهو «لازأو «لابوغو «لاوبأو « الكتو
 .ذالم نب هللا دبع ركذ اهف ناطحق .دلو ءالؤهف ؛تبونو ءمرإو

 .يألو 0 بّرعُي وهو  فعرملا : ناطحق دلو : بئاسلا نب دمع يبلكلا لاقو

 . ملاظو ,يماطقلاو ءميشو ,ذوعمو . بصاعو , مثغتملاو , يصاعلاو «سملتملاو ءرباجو

 .شويجلاب وزغي ناك هنإف ءاملاظ الإ ءالؤه كلهف .ةتابثو .ثراحلاو

 رضح فارشأ نمف .توم رضحو ,اههّرَج : ًاضيأ ناطحق دلو : يبلكلا لاقو

 ؛اهلوأ ىتلا هتديصق ىبثعألا لوقي هلو ءريبك نب دوسألا :ناطحق نب توم

 لالطألاب ريبكلا ٌءاكُب ام

 نضلحل



 :ىشعألا لوقي هيفو .لثاو نب قورسم مهنمو

 لئاو نب قورسم :تلقف تحّدم نَم :ةليتق تلاق

 «نالهكو ءاريمح أبس دلوو .أبس بجشي دلوو ؛ بجشي ناطحق نب برعي دلوف

 « نابعنو «هّللا دبعو ءابهرو  دوعلاو «نادنزو ,حلفأو ءارصنو ءارشبو ءايفيصو

 الإ « نويئبّسلا : مهلك امس ىنبل لاقيف .اديزو .اكلامو «ةعيبرو ءادادشو .بجشَيو

 :لاقف ؟تنأ نمم :لجرلا تلأس اذإف . امهنم تقّرفت دق لئابقلا نإف .نالهكو اريمح

 .ينالهك الو يريمحب سيلف .يئبس

 ريج

 اكلام :أبس نب ريمح دلوف .ناطحق نب برعُي نب بجشي نب أبس نب ريمح

 ءبركيمعو .نالهكو ءاَيمردو ءالئاوو ءابيرعو ءاسوأو ءاديزو  عسيمطلاو

 .توم رضح ناك يذلا ليقلا نابعنتلا نب بركي دعم طهر .ةرمو ءاحورسمو

 نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مثج نب نادعم : ريم نوطب نمف

 ءلئاو نب سمش دبع نب مثُج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب ناحلمو . بيرع
 مهنم ناك نمف .نادمه يف نابيشو :ناحلم نب داّدعو .هيقفلا يبعشلا رماع طهر

 .ينابيش هل لاقيو .يريمح وهف نميلاب

 هيلإو . سمش دبع نب مثج نب ةيواعم نب سيق نب بعرش :ريمح نوطب نمو
 . ةيبعرشلا حامرلا بسنت

 ولي : :مهنمف ءددمر . . اضيأو . ءاوذألا مه لاقب دقو « نوردلا : ريمح نوطب نمو

 :لاقي . ربكألا عالك وذ وهو .نامعنلا نب ديزي وهو  عالك وذو .لالك دبعو .دهف

 :لئاقلا ورمع نب :ليحارش وهو ءَنيعر وذو - عّمجت اذإ .ءيثلا عّلكت

  نيعَر يذل هلإلا ةرذعمف تناخو ترَدَغ َرّيمح كت نإف

 هل تلمُع نم لوأ وهو .ثوغلا نب ديز نب كلام نب ثراحلا همساو :حبصأ وذ

 انضر



 تنب ةناحير همأو ,ةماهت كلم ناك حاّبصلا نب ةهربأ :هدلو نمو . ةيحبصألا طايسلا

 .نيفص موي بلاط يلأ نب لع عم لتق ءرِيَش وبأ هنباو .ةشبحلا كلم مرشألا ةهربأ

 نب ديزي مهنمو .ةيواعم نمز ماشلاب ريمح ديس ناك .ةهربأ نب برك نب دشر وبأو

 ْ 00000 .رعاشلا غّرفم

 :مهنمو بيرع نب نطق نب ثوغلا نب ديز نب ماسأ نب رماع همساو ءنزي وذ ظ

 ثيدحلا يف ءاجو - نميلا نع ةشبحلا ىفَت يذلا نزي يذ نب فيس نب سيق نب نارعنلا
 ىلإو - نزي يذ ىلإ اهاطعأف اصولق نيرشعو عضبب ةّلح ىرتشا هنأ هرم يبنلا نع

 ..ةينزيلا حامرلا بسنت نزي يذ

 نب ةمقلع هدلو نمو .ثوغلا نب ديز نب ثراحلا نب سلع وهو :ندج وذ

 هركذ دقو .بركي دعم نب ورمع ةماصمص هل تناك يذلا نافّيق وذ .ليحارش

 | :لوقي ثيح هرعش يف ورمع
 داع دهع نم ُهَلَْن َرِّيَخَت 2 يدنع َنامْيَق يذ نبال فْيَسو

 مهو .ةيواعم نب سبق نب ورمع نب لهس نب ديز نب كلام نب يدع نب روضَح

 .نادمه يف

 مهيلع هللا طّلسف .هموق هلتق يذلا ّيبنلا ءمّرُهم يذ نب بيعش :روضَح نمف

 الف ]) : تلزن مهيف :لاقيو ؛روضَح تلطصاف دحأ مهنم قبي ملف .مهلتقف رصنتخُ
 هيف متفرتأ ام ىلإ اوُعجرآو اوضكرت ال .نوضكري اهنم مه اذإ انسأب اوّسحأ
 ىتح ُمُهاوعد كلت تلاز |مف نيملاظ انك انإ انّليو اي اولاق .َنولأْسَت مكّلعل مكنكاسمو
 يف نميلاب لبج يف يبنلا اذه بيعُش ربق نإ لاقيف ١4 نيدماخ ًاديصح مهانلعج
 هب رمت الو .ماشلا ةهكاف هيفو .هريغ حلم هيف لبج نميلاب سيل «نيض هل لاقي روضح
 . مالا نم ةّماه

 )١( ةيآلا ءايبنالا ةروس 16.

 ارضرخل



 عازوألا

 نب شرج الإ نادمه يف مهو ,بعك نب أبس نب ةعرز نب ديز نب دثرم :مهو
 .فوع نب دعسأ نب رغصألا .ثوغلا نب ديز نب ملسأ

 .ورمع نب لهس نب ديز نب كلام نب يدع نب جيجش
 وبا دعسا وهو .عبت نب لهس نب ديز نب بعك نب رغصالا .ءابس نب يفيصو

 . برك

 ةعبابتلا

 نبا ربكألا عبت وهو . بركيكلم نب نابت همساو ,برك وبأ دعسأ رغصألا بَ

 .رانملا يذ ةهربأ نب راعذألا يذ .ءورمع نب ديز نب سيق

 «كلام ابأ ىنكي .ربكألا عبت بركيكلَمو . يفيص نب سيق نب شئارلا نب عبتو

 : يشعالا لوقي هلو

 كلام ابأ ُنامزلا نا خلو
#8 

 .رغصألا أبس نب سيق نب ثراحلا

 مهنمو ؛ربكألا عبتو ءرغصألا عبت مهنم .ةعست مهو .ةعبابتلا ريمح :مهنمو
 ليقلاو ؛ففالآ ةعبرأ  ةنمامثلا مهو ؛ كولملا دعب دوهعلا ةالو طهر ةينامث مهو .ةنماثملا

 يفيص نب سيق نب شيقُيَرُف وبأ مهنمو ؛هريغ ماكي الو همالك عمسيف كلملا ماكي يذلا
 لاق هنإ اولاق مهنأ كلذو ؛ةرباربلا تيمّس ذئمويو ءهب تيمّسف ةيقيرفإ حتتفا يذلا
 . مكتربرب رثكأ ام : مه

 ةعاضق

 : ةعاضق مسآو .ريمح نب كلام نب ديز نب ةرم نب ورمع نب كلام نب ةعاضق وه

 .ورمع

 اكل



 | نب ناولُح نب بلغت نب ةربو نب بلك :اهريهاججو اهنوطيو ةعاضق لئابق نمف
 ء«بئذو ءرمثو ءدسأو .بلك :هل دلو ةربو نأ كلذو ؛ةعاضق نب فاحلا نب نارمع

 نب ةصفارُفلا : بلك فارشأ نمف .ناحرسو « ديسو بدو , عبضو . دهفو . بلعثو

 تنب ةلئان هتنبا نافع نب ناثع جّوزت يذلا وهو .ةبلعث نب ورمع نب صوحألا
 .ةنانك نب هللا دبع نب لبُه نب بانج نب ريهز مهنمو ؛ ةصفارفلا

 . هيلع ليربج ناك يذلا وهو .«يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد مالسإلا يف مهفالسأ نمو

 .هتروص يف لزني مالسلا

 .ةميذج نب كلام نب ناسح مهنمو

 فارشأ نمف ؛ةربو نب دسأ نب تالا عّبش نب رسَج نب نيقلا :ةعاضق نمو
 , ةميذج اميدت مهنمو ؛ يّرملا ةثراح نب نانس رسأ يذلا وهو .فيثك نب جعَد :نيقلا

 ظ : لّحنملا لوقي املو .جراف انبا ليقعو كلام اهو
 ليقَغو كلام و ٍءافص اليلخ انلبق قّرفت دق نأ يملعت ملأ

 .مهتيكرو نيقلا ينب ديس ناكو رمع يبأ نب دعس مهنمو

 مهنمو .ةربو نب دسأ نب هللا مت ونب مهنم :نطبأ ةثالث مهو , خونت : ةعاضق نمو

 هما. 8 1 5 8 01 8 8 1 .٠

 ةنيذا مهنمو ,مهف نب كلام .نب ةبلعث نب هللا ميت نب مهف نب ورمع نب ريهز نب كلام
 :ىبثعألا هيف لوقي يذلا

 نري اذ هرصق نم جرسخأو هكأُم نسسسع ةَنْيَذَأ لازأ

 نب فاحلا نب نارمع نب ناولمح نب فالع نب ورمع وهو مرج :ةعاضق ينب نمو

 :رعاشلا لاقو ؛ ةيفالعلا لاحرلا بسنت فاالع ىلإو «, ةعاضق

 )0( قرم ٌعطنو يفالع فوُجَم

 ثراحلا نب ربهش نب ماصع مهنمو ءافيرش ناكو ةورُع نب لْعّرلا :مّرَج نمو

 قرمنلاو ؛ لتقلاب هيلع موكحملا هقوف لتقي ناك ام ًاريثك , دلج نم طاسب علظلاو ؛ فوجلا مخضلا :فوجملا )١(

 . اهيلع أكتي ةريغصلا ةداسولا

 الرو



 : ةغبانلا لوقي هلو , ًاعاجش ًارعاش ناكو

 ماصع اي كةاروام نكلو ٍلوخد يف كُّمولأ ال ينإف

 | : ليق هلو
 امادقاإلاو َّرَكلا ُهَسمَّلَعو» اًماصع تدوس ماصع سفن

 اماه ًاكلَم هتلعجو ظ

 .ةنانك :ةمادق ينب نمف ؛ةيجانو .ناكلمو .ةدٌّجو ,ةمادق : دلولا نم ةعبرأ مرجلو

 ,ثراحلا نب هللا دبع نب ةلعوو .بركي دعم نب ورمع يجاهي ناك يذلا ميرص نبا
 .نادكلا دبع نب ثراحلا لتق يذلا

 هيقفلا ةبالُق وبأ مهنمو ؛ةزنغ نب ناره ينب عم ةماهلاب مهو .نش ونب مهنمو
 .ناهلس نب دمحمل ةفوكلا ةطرش يلو ءراوس نب رواسملاو ؛ديز نب هللا دبع

 .مرج نب ةدج نب جرزخلا ونئب مهو .«بسار ونب :مرج نب ةدج ينب نمو

 .نارمع نب .ناولح نب ورمع وهو .حيلس :ةعاضق نمو
 .ناّسغ لبق ماشلا كولم اوناك نيذلا ةمعاجضلا :حيلَّس نب دعس ينب نمو

 . هَ ينلا بحاص ينشخلا ةبلعث وبأ مهنم ءنيَشْخ ةربو نب رمنلا ينب نمو
 ا .روصنم نب ميلَس انبا ةيتاعو ةرضاغ :ةربو نب رمنلا ينب نمو

 هل لاقي يذلا ءراجح نب ةيواعم مهنم : ثوغلا نب ةعجشم :رمنلا نب مثكأ ينب نمو
 .اكلم ناكو  يحيلسلا ةلوبه نب دواد لتق يذلا وهو .براق نبا

 ةدبعو ءاطساقو .َدوُهَأ :ارهب دلوف ؛ةعاضُق نب فاحلا نب ورمع نب ءارهب

 ظ .اهلك نوطب .ًايدعو .ًارسقو
  هَع ينلا ٌبحاص ورمع نب دادقملا مهنمو «نايظع نانطب , بيبشو سيق مهنمو

 دقو «هاّنبت ناك ثوغي دبع نب دوسألا نأل ؛ دوسألا نب دادقملا هل لاقي يذلا وهو

 بستناو مهيف ماقأف ةيلهاجلا يف هتبس ةدنك نأ كلذو ؛ةدنك ىلإ دادقملا بستنآ

 . مهيلإ

 قست



 يبأ لتاق دايذ نب رّدجملا مهنم ؛ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ّيِلَب : ةعاضق نمو
 :لوقي وهو ردب موي يف ىزعلا دبع نب دسأ نب ثراحلا نب ماشه نب صاعلا يرتخبلا

 ينأ ينم اهلثي نرشب وأ يرتخبلا هيبأ نم متيب رشب
 ينتني ىتح يدنهلاب ْبرْضَأ يلب نَم يِلْصُأ معْزَأ يذلا انأ

 هيلع يبنلا بحاص يراصنألا ةرْجُع نب بعك مهنم ؛رماع نب ةشارإ ونب مهيفو
 .عاصلا بحاص عفار نب لهسو .مالسلاو ةالصلا

 يذلا وهو ًاردب دهش مقرأ نب تباث مهنم :ثراحلا نب نالجعلا ونب مهيفو
 ةدرلا يف ةحيلط لتق

 . اردب دهش ءرصعأ نب نارعنلا مهنم : :نالجع ينب يخأ ةثراح نب ةلثاو ونب مهنمو

 بسنت يذلا وهو .ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نبةرهم : : ةعاضق نمو :

 .ةيرهملا لبإلا هيلإ
 ةلبج نب بركي دعم ىلإ راص يذلا مسنملا ينب ب نم .ناعوُر نب زرك :مهنمو

 :لوقي يذلا وهو .يدنكلا.
 ()”ييدحو ٌبُّدأو ُمهيلع ٌركأ ينثأر امل يّينُب لو لقت

 ويك ًاآاعورصم نيقنتل مهنع مويلا تئنو نإ كرمعلا ش

 هل بتكو منَ لم يبنلا ىلإ دفو ناك يذلا وهو «لبجُملا نب ميضرق نب نَبْهَذ مهنمو

 .هموق ىلإ هّدرو ًاباتك

 نب ورمع نب ديوس :مهنم .ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب ةئيهج 1

 كلام نب رضُم نب ةعافر نب ةبلعث نب ورمع نب كلام نب جيدخ نب ةريس نب ةميذج .'
 .افيرش ناكو .ةنيهج نب سيق نب نافطغ نبا

 ٠ قعصلا مهنم . ةعاضق نب فاحلا نب ماسأ ن نب دوس نب ديز نب دهن : :ةعاضق نمو .

 م م



 « ايمد دوسأ ًاريصق ناكو «هنامز يف دين ديس ناكو .دعس نب ورمع نب مج وهو ش

 عمستا : :لاقف «هئيع هنع تبت هيلإ رظن الف ؛هاتأف هفرش عمس دق نإبعنلا ناكو

 يقتسُي كوُسُم تسيل لاجرلا نإ !نعللا تيبأ :لاقف «!هارت نأ نم ٌريخ يدّيَحماِب

 لاص لاص نإو .نايبب قطن قطن اذإ .هناسلو هبلق : هيرغصأب ءرملا امنإو «ءاملا اهيف

 «لوبقملا اهنم ضغبأ :لاق ؟رومألاب كملع فيك :هل لاق مث !تقدص :لاق .نانجب

 . بقاوعلا يف رظني مل نم ءبحاصب اهل سيلو لوحت ىتح اهليحأو "'.لوحسملا مربأو .

 . هِيَ هللا لوسر ةعيلط ءسَبْسَب بحاص ورمع نب ةعدو : :مهلمو

 ينأ نب: دعس هآلو ,ةطفرع نب دلاخ مهنم : ثيل نب ديز نب ميذُه دعس نب ةرذُع

 حار مهنمو ءارفع بحاص مازح نب ةورُع مهنمو .ةيسداقلا موي سانلا ةنميم صاقو

 ليمج مهنمو .تيبلا ىلع بلغ ىتح ًايصُق ناعأ يذلا وهو .همأل َيِصُق وخأ ةعيبر نبا

 .ةنيثب بحاص كيهن نب رمعم نب هللا دبع نبأ

 .ةرذع ةوخإ .دعس نب ثراحلا ونبو

 .أبس نب ريمح دالوأ ءالؤهو .ةرم نب ورمع نب كلام نب ةعاضُق نوطب ءالؤهف

 أبس نب نالهك

 .نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا

 ورمع نب ةبلعث نب ةثراح انبا : جرزخلاو ء«سوألاو ءراصنألا : دزألا لئابق نمف

 .ةليق اهمأو .رماع نبا

 - ةبلعث نب ورمع نبا  ءاقنعلا وهو - ةبلعث نب ةثراح انبا جرزخلاو سوألا ءالؤه

 .ءامسلا ءام وهو ءرماع نبا  ايقيزملا وهو

 سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع : اهريهاجو جرزخلاو سوألا نوطب نمف

 ورمع ونب «ناذولو ةبلعثو [ بيبحو ] فوع مهو - نوفرعي اهب «ةعيمّسلا ونب مهو.

 .سوألا نب كلام نب فوع نبا

 نضرحإ



 تماصلا نب ديوس : مهنم .سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب ديز نب ةعيبض

 هلتقف «مالسإلا يف هلتقف رّذجملا ىلع هنبا بثوف ,ةيلهاجلا يف دايذ نب رّذجملا هلتق
 ش .مالسلاو ةالصلا هيلع يبا

 .سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب مثج نب لهشألا دبع

 .ريضنلاو ةظيرق ينب يف مكح ,يردب . شرعلا هتومل زتها يذلا ذاعم نب دعس : مهنم
 دهش .سنأ نب ثراحلاو .دحأ موي لتقو ًاردب دهش .ذاعم نب دعس وخأ ورمعو

 «كامس نب ريضحلا نب ديسأو ءردب موي لتق دايز نب راعو . دحأ موي لتقو ًاردب

 .ًاردبو ةبقعلا دهش ديز نب ةعيبرو ؛ًاردبو ةبقعلا دهش

 نب كلام نب ورمع نب جرزخ نب ثراحلا نب مثج نب لهشألا دبع نب ةعيبر
 ٠ دهش . شقو نب ةمالس نب ةملسو .دحأ موي لتق 2 سيق نب ةعافر : مهنم .سوألا

 ءديزي نب عفارو ءدحأ موي لتق .ةمالس نب ورمع هوخأو .دحأ موي لتقو اردب

 . يردي

 :مهنم .سوالا نب كلام نب ورمع نب جرزخ نب ثراحلا نب مشج نب اروعز

 لتق يردب .ناهيتلا نب ةبتع هوخأو ؛يبقع يردب بيقن مثيلا وبأ ناهّيتلا نب كلام

 ورمعو .ةشرخ نب يدع :مهنم . سوألا نب كلام نب مثج نب هللا دبع وه ةمطخ

 ديزي نب هللا دبعو ,نيتداهشلا وذ تباث نب ةميزخو . دلاخ نب سوأو .ةشرخ نب

 .ريبزلا نبال ةفوكلا يلو .يراصنألا

 نب يملسلا هللا دبع نب مرهو « ةنيدملاب ةشئاع رئب هيلإ بسني يذلا ريف نب ةشئاعو
 يبقع يردب ,ثرحلا نب ةمثيخ نب دعس :مهنمو .سوألا نب كلام نب سيقلا ءيرما

 .دحأ موي لتق .بيقن
 القرشي



 سيق ني دي نب لثاو :مهنم .سدألا نب كلام نب رم نب غب لهأ مه :رماع

 . تلسألا نس سيقلا وبأو « ةرابع نب

 جرزخلا

 نب كلام نب منغ :جرزخ نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا :جرزخلا نوطب نمف

 تباثو . يردب ء ديز نب دلاخ بويأ وبأ : مهنم .جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا
 ؛ يقع يردب ؛ مزح نب ورمعو ؛مزح نب ةرامعو ؛بعك نب ةقارسو ؛نامعنلا نبا
 ثراحلا ونب فوعو ذّوعمو ذاعمو ؛ يردب ؛ ضئارفلاو نآرقلا بحاص تباث نب ديزو
 ”؛ةرارز نب دعسأ ةمامأ وبأو ؛ًاردب اودهش .نوفرعي اهب « ءارفع مهمأو . ةعافر نيا

 0 0 .يردب .نامعنلا نب ةثراحو ؛يردب يبقع بيقن

 :مهنم .جرزخ نب ؤرمع نب ةبلعث نب راجنلا نب كلام نب رماع همسا :لوذبم

 نب يلع عم لتق ءورمع نب ريشب وهو .ةرمع وبأو ؛ةماهلا موي لتق ,ورمع نب بيبح
 .يردب . كيتع نب لهسو .يردب .ةمصلا نب ثرحلاو .نيفصب بلاط يبأ

 .جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا نب , كلام نب ورمع نب ةيواعم وه : : ةليِدُحا

 وبأو .ةيواعم نب ديبُع نب سيق نب بعك نب ينأ :مهنم .نوفرعي اهبو ةليدح همأ
 .يردب .ديز نب بيبح

 ٠ رذنملا نب تباث نب ناسح : : مهنم ٠ .راجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع وه : : ةلاْعَم

 1 دوسألا نب لهس نب ديز وهو ةحلط وبأو .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رعاش م ارح نبا

 0 . مارح نبا

 نب ميل : : مهتم ٠ .جرزخ نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا نب يدع نب ناحلم

 ا :ةنوعم رئب موي التف .نايردب .٠ ناحلم نب مارحو 6: ناحلم

 3. . هلع ينلا بحاص ةمرص نبا سنأ نب ةمريص : : مهنم .راجنلا نب يدع نب مع
 | رهو مكخ وبأو . دحأ موي لتق ٠ . يردب «ةيمأ نب رماعو . يزدب ءرماع نب زرحمو

4 



 وبأ ةربس هنباو .يردب , سيق نب ورمع وهو ةجراخ وبأو .يردب .ةبلعث نب ورمع

 نب بعك وهو روعألا وبأو ء دحأ موي لتق .يردب , ءاسنخ نب تباثو . يردب .طيلس

 ؛ مَع هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا اوعمج نيذلا ةتسلا ٌدحأ ديز وبأو .يردب «ثرحلا
 :هلوق يف ناسح مهركذ نيذلا ساحسحلا ونبو

 ٌرفق ٍساحسخلا ينب نم ٌرايد ظ

 عطق .ديز نب بيبح :مهنم .جرزخ نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا نب نزام .

 نيذلا نم بعك نب نمحرلا دبعو ؛ هيلإ هثعب ِهّنِيَع هللا لوسر ناكو هّلسج ةميلسم

 نب ةّيزغو «يردب ,ةعصعص يبأ نب سيقو ,يردب .عمدلا نم ضيفت مهتّيعأواوّلوت

 . يبقع 2 ورمع

 .بيقن يبقع يردب .رعاشلا ةحاور نب هللا دبع :مهنم .جرزخلا نب ثراحلا ونب

 «بيقن يبقع يردب « عيبرلا نب دعسو .ةظيرق موي لتق «يردب « ديوس نب دالخو

 نب ديز هنباو .دحأ موي لتق بيقن يبقع يردب ءديز نب ةجراخو . دحأ موي لتق

 موي لتق ؛ هِي يبنلا بيطخ . سامش نب سيق نب تباثو .هتوم دعب مكت يذلا ةجراخ
 ديزو .ريشب نب نامعنلا وبأو .يبقع يردب ء دعس نب ريشبو ؛راصنألا ىلع وهو ةماهلا .

 وهو ءادردلا وبأو .يردب ءرعاشلا ثراحلا نب ديزيو .رعشلا ةبانطألا نباو .مقرأ نب ٠

 رماعو .يردب « سيق نب عيبسو .ناذألا يرأ يذلا ديز نب هللا دبعو .ديز نب رميوُع

 .رعاشلا بعك نب

 .ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ :مهنم .جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب ةرّدخ ونب

 .كلام نب دعس وهو يردخلا ديعس وبأو . يردب «عيبرلا نب هللا دبعو « يبقع يردب

 , ءابقنلا نم ناك .ميلذ نب ةدابع نب دعس مهنم . جرزخلا نب بعك نب ةدعاس ونب

 يقع يردب .ورمع نب رذنملاو .ةدعاس يب ةفيقس موي هسفن ىلإ اعد يذلا وهو

 نب سيقو .ةشرخ نب سوأ نب كاّمس وهو ةناجد وبأو .ةنوعم رئب موي لتق « بيقن
 .دلخم نب ةملسمو .ةماهلا موي لتق ةعيبر نب كلام وهو ديسأ وبأو .دعس

 ورحل



 نب كلامو .يىلهاج .رعاشلا ديز نب قّمّرلا :مهنم .جرزخلا نب فوع نب ملاس

 .نويطفلا لتق يذلا راصنألا ديس ملاس نب ديز نب نالجعلا

 يردب .تماصلا نب ةدابُع :مهنم .جرزخلا نب فوع نب ورمع نب مَع وه :لقوقلا
 .يردب .. ةميرزخ نب ثراحلاو .يردب , مشخدلا نب كلامو .بيقن

 ,ورمع نب ةورفو .يردب «؛ديبل نب دايز :مهنم .قيرز نب رماع نب ةضايب ونب

 . ثاعب موي جرزخلا سأر نايعنلا نب ورمعو .يردب .سيق نب دلاخو .يبقع يردب

 .دُحَأب نيملسملا ةيار بحاص نامعنلا هنباو

 ينب نمو ؛جرزخلا نب فوع نب ورمع نب فوع نب ملاس نب ديز نب نالجعلا
 نب شايعو . دحأ موي لتق « يردبلا نالجعلا نب كلام نب ةلضن نب هللا دبع : نالجعلا

 وبأو .يردب ةربو نب نيصحلا نب ةمصعو .يردب .ةربو نب ليلُمو .ةلضن نب ةدابع
 . سيق نب كلام وهو .ةمثيخ

 ٍلبحلا يمس ؛جرزخلا نب فوع نب ورمع نب فوع نب مَع نب ملاس وهو :يلبحلا
 هللا دبع نب هللا دبع هنباو ؛ نيقفانملا سأر لولس نب يأ نب هللا دبع مهنم . هنطب مظعل

 .يردب .يلوخ نب سوأو .ةماهلا موي لتقو اردب دهش

 .جرزخلا نب مثج نب بضع نب كلام نب ةثراح نب قيرز نب رماع نب قيرز ونب

 «نامثع نب دعس ةدابع وبأو . دحأ موي لتق يبقع يردب . سيق دبع نب ناوكذ : مهنم

 ةيواعم نب شايع وبأو . يردب . سيق نب ثرحلاو .يردب نارثع نب ةبتغو .يردب

 وبأو .يردب . عفار نب ةعافرو .يردب ةدَلَخ نب دوعسمو .يردب .ةولُج سراف

 .راصنألا نم ماسأ نم لوأ .كلام نب عفار

 رباج :مهنم .جرزخلا نب مثج نب ةدراش نب دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس ونب
 نب شارخو .يردب .ةّمّصلا نب ذاعمو . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص هللا دبع نبا
 نب ورمع نب ذاعمو .يردب ءرماع يلأ نب ةبتعو .نيسرفب اردب دهش .ةمصلا

 نير



 موي التق ءورمع نب ذوعم هوخأو .بهل يبأ لجر عطق يذلا وهو , يردب .حومجلا

 يلأ نب كلام وبأو رعاشلا كلام نب بعكو . يعبر نب نامعنلا همساو ةداتق وبأو .ردب

 ظ :لوقي .يذلا بعك
 بعك يلأ نب كلام اهنع رف اذإ يتليلح لوقت ام اهيبأ رمْعَ

 نب نمحرلا دبع وهو باطخلا وبأو ؛ةثراح نب ريبزلاو ؛نمحرلا دبع نب رشبو

 يبأ نبا لتاق «كيتع نب هللا دبعو - ءارعش ةسمخلا ءالؤه - بهو نب نعمو ؛ هللا دبع
 .راصنألا بسن اذه .قيقحلا

 ش ةعازخ

 مهنأل ؛ةعازخ مهل ليق امنإو ؛رماع نب ورمع نب ةئراح نب ةعيبر نب ورمع وه

 نم نزام ينب نأ كلذو ؛نميلا نم مهلابقإ يف رماع نب ورمع دلو نم اوعزخت ا
 عمرو ديبز نيب ءام ىلع نزام ونب لزن - دالبلا يف نميلا نم دزألا تقّرفت امل دزألا

 مهموق نم اوعزخناف ورمع ونب لبقأو ؛يناسغ وهف هنم برش نمف ؛ناسغ هل لاقي
 اومسف ءاوعزخناف ةثراح نب ىصفأ ونب ناكلمو كلامو ماسأ لبقأ مث ؛ةكم اولزنف

 نم اهلك :ناسغو نُجُلاو قرابو ةعازخو راصنألاف .دزألا رئاس قرتفاو .ةعازخ
 ةنفح هل دلو رماع نب ورمع نأ كلذو .رماع نب ورمع نم مهعيمجف ءدزألا

 ءراصنألا وبأ وهو . ءاقنعلا ةبلعثو ءرائلاب بّذع نم لوأ هنأل ,قّرحت وهو ثراحلاو

 .«نادمه يف وهو ,ةعادوو . بعكو . كلامو ةثراح وبأو ,ةعازخ وبأ وهو « ةثراحو

 نم لئاو الو نارمع الو ةثراح وبأ برشي ماف .نارمعو .لئاو وهو ,. لهذو ,.فوعو

 .ناسغ مه لاقي سيلف .ناسغ ءام

 ةعازخ نم نوطب

 بحاص ناك وهو .ةعازخ نب ةعيبر نب بعك نب لولس نب ةّيِشَبُح نب ليلح

 نم ةبعكلا حاتفم عاب يذلا  ةيشبح نب ليلح نب شرتحملا مهنم .شيرق لبق تيبلا

 .هفصن نم عطقنا :لبحلا عزخنا لاقي .اوعزخنا 010(

 سرق



  تِلَع يبنلا رثأ افق يذلا  ةمقلع نب زركو «ليلح نب لالهو ,«- بالك نب يصق

 . قراطو «- مويلا ىلإ يهف ةيواعم نمز يف مرحلا ملاعم داعأ يذلا وهو .راغلا لخد ىتح

 .رعاشلا : ةيهاب نبا

 نب رْسُب : ريمق ينب نمف .ةعازخ نب ةعيبر نب بعك نب لولس نب ةيشبُح نب ريمق .
 يف دونكلا وبأ هركذ يذلا ورمع نب ةلجلجو . هع يبننلا هيلإ بتك يذلا نايفس

 .فوع' نب مثيلا نب , كلامو .ةلجلج نب بيؤذ نب ةصييق دلو نمو ..هرعش

 دبع نبا حاّفسلا : مهنم ؛ةعازخ نب ةعيبر نب بعك نب لولس نب ةيشبُح نب بيلك ٠

 .هيلع يبنلا مجح يذلا وهو «موزخم ينب فيلح ةيمأ يلأ نب شارخو ءرعاشلا ةانم

 . مالسلاو ةالصلا

 نب. صفج :مهنم .ةعازخ نب ةعيبر نب بعك: نب لولس نب ةيشبُح نب رطاض
 نب ةحلطو  هموق ديس ةرق نب ىبحي هنيا ناكو .رعاشلا سايإ نب ةرقو ءرعاشلا رجاه

 . ورمع . نب "سيق همساو .رعاشلا ةيدادحلا نب زيرك نب هللا .دينع

 نبا" مكأ مهنم : .ةعازخ نب ةعيبر نب بعك نب لولس نب ةيشبح نب رمع نب مارَح
 / يفو# ديعم مأو .رعاشلا عوكألا نب بتعمو ؛نوجلا ن نب درض نب ناملسو «نوجلا يبأ .

 . ةنيدملا ىلإ هترجاهم يف ِهيَع يننلا اهب لزن يتلا فيلُخ تنب ةكتاع .

 5 مهنم : ةعازخ نب ةعيبر نب بعك نب لولس نب ةيشبُح نب ورمع نب ةرضاغ
 .ةطرش يلو ةيراس نب ديعسو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص نيصح نب نارمع

 . ىزعلا دبع انبا دونكلا وبأو ةدعجو . .ةزع ريثك دج ةعمج وبأو : بلاط: يبأ نب يلع

 هوخأو : لمجلا موي ةشئاع عم لتق «فلخ نب هللا دبع : مهنم « ةعازخ نب حبلم 00

 هل لاقي فلخ نب هللا دبع نب ةحلط هنباو .لمجلا موي لع عم ناك ,فلخ نب ناولس
 ..:لوقي يذلا ملاس نب نب ورمعو ,مالسإلا ف برعلا دوجأ وهو , تاحلطلا ةحلط

 .2دتلتألا هيبأو انيبأ فلح :ادمع دقشان ينإ مه هل

 . ثوروملا : دلتألا 00(

 مما



 ظ نبحرلا دبع وبأ هتينك ءرعاشلا ةزع رّيثك مهنمو
 ىلإ هوعدي ُهَنلَ يبنلا هيلإ بتك يذلا ءاقرو نب ليدب :مهنم .ةعازخ نب": يدع

 نب دمهو .ةنوعم رثب موي لتق .ليدب نب عفانو :ليدب نب. هللا دبع هئباو ءمالسإلا

 دعب ماسأو ةكم ىلإ ردب لهأ ىلتقب ءاج يذلا ورمع نب نامسيخلاو ءافيرش ناك ة ةرمض

 ظ ّْ ظ ظ .كلذ

 .فانم دبع ينب ىثر يذلا بعك نب دورطم :مهنم ؛ةعازخ نب بعك نب دعس ٠
 نب دسأو هو دئاقلا كلام وبأو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص قمخلا نب ورمعو

 نب ثرحلاو ؛ مالسإلا لبق تام ءةماه لهأ ديس ناك . ةلضن 9 نيصحلاو ؛هللا دبع

 دل .يبنلا تحاص ءدسأ

 ةالصلا هيلع يبنلا جوز جرزخلا تنب ةيريوج مهنم ؛ ةعازخ نب دعس نب قلطصملا
 ٠ ٠ . مالسلاو

 نب ورمع نب ةثراح نب يصفأ نب ماسأ :ةعازخ يف نوبسني مهو ةعازخ ةوخإو
 نب ةملسو . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص بيصخ ا نب ةديرب.: : مهنم ءرصاع

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص عوكألا

 ريمع وهو .نيلامشلا وذ مهنمو .رماع نب ورمع نب ةثراح نب ىصفأ نب ناكلّمو
 نيئزهتسملا نم ناك  ةلطالّطلا نب كلامو ؛ ِهَتِلَع يبنلا عم ًاردب دهش هو ؛درعم دبع نبا

 .باطخلا نب رمعل ةكم يلو ثراحلا نب عفانو ؛ هَ يبنلا نم

 «ريثُك نب نايلسو ؛ةثراح نب رميوع : مهنم ؛رماع نب ورمع نب ىصفأ نب كلام
 .ناسارخب ماسم وبأ هلتق «سابعلا ينب ءابقث نم

 حاذر نب دهرج : مهنم ءرماع نب ورمع نب ةئراح نب يصفأ نب ملسأ نب نامالس

 . مالسلو ةالصلا هيلع يبلا بحاص ةدرب ' وبأو .ًافيرش ناك

 ةعازخ تغرف

 نسضرفنا



 نجهلاو قراب

 - نجهلا مهو  ًارمعو «- قراب وهو ادعس :رماع نب ةثراح نب يدع دلو

 .رماع نب ورمع نب ةثراح ينب نم :نجهلاو قرابو ةعازخف

 نب نامعنلا مهنمو ءرعاشلا سوأ نب رفعجو رعاشلا سادرم نب ةقارس :قراب نمف

 نمف «لّلشملاب ءام ناسغو ؛ناسَغ امل لاقي ال نجه او قرابو .فيرش يلهاج ؛ةصيمخ
 :ناسح لاقو ؛يناسغب سيلف هنم برشي مل نمو ,يناسغ وهف دزألا نم هنم برش

 ناّشغ ءالاو انبسن ُدزألا ٌبُجَت ٌرشعُم اّنِإف تلأس امإ

 ةعبر مهنمو ؛قراب يف هدادعو , لصوملا دّنج يذلا ةمئّرَه نب ةجفرغ : نجحلا نمو

 .نجه ا ونب .عملأو بيبشو ةبلعثو سدالمو

 نب ثزام نب سيقلا هرم نب يصل نب ةراح نب رماع نب ورمع نب رجح

 دلاخ نب يفيص : :مهنمو ؛ يي ديِبَع ينلا عم رجاه ,ةنجُح نب ةرجش وبأ : مهنمو ؛ دزألا

 . ميره نب ةملس نبا

 مساو «ةرفص يبأ نب بّلهملا :مهنم ؛ ورمع نب نارمع نب دزألا نبآ وه : كيتعلاو

 نب ورمع :كيتعلا نمو .ةصيبق نب ديعس نب عيدجو :ةقارس نب ملظ ةرفض يبأ

 تباثو ؛افيرش ناكو .ورمع نب دايز هنباو ؛لمجلا موي ةشئاع عم لتق «فرشألا

 ونب ءالؤهف . ةميزخ نب دسأ نب ورمع نب نارمع نبا : كيتعلا نإ لاقيو .رعاشلا ةئطُق

 .كيتعلاو «دزألاو ءرجُحلا : :مهو ؛رماع نب ورمع نب نارمع

 : دزألا نوطب نمو

 يسقلا بسنت .مهيلإ ءدزألا نب رصنلا نب كلام نب هللا دبع نب ةخسام ونب

 نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهّر ونب اهب يمر نم لوأ ناك ,ةيخساملا

 نب رمنلا وئب :مهيفو : عفار نب ةممح :مهنمو . دزألا نم رصن نب كلام نب هللا دبع

 موي لتق ءدوعسم نبا بحاص دونكلا وبأ :مهنمو ؛نزاوه نب رصنلا نب نامثع

 سوت



 نب ةفيذح وهو .ميرم وبأو :رفعج يبأل ايلاو ناك ؛ بيبح نب مهجلا وبأو ؛راجفلا

 نب دلخمو ,هنع ثّدحي يذلا ةريصح نب ثراحلاو « تسر موي مهتيار بحاص «هللا دبع

 .ناسارخب ًاسراف ناك .نسحلا

 ورمع نب سمش ونب «ةلوعمو .نطب ةدايزو ,نطب ناّدَحو نطب نارهز نب مهفو

 0 .نزاوه نب رصن نب ناثع نب بلاغ نب منغ نبا

 .ذئموي لتقو «لمجلا موي دزألا سأر ناك «نابيش نب ةربص :ناَدُح ينب نمف

 .رفيج هنباو «ناثع بحاص نيكتسملا نب يدنلجلا :سمش نب ةلوعم ينب نمو

 فيرطغلا مهنمو , يدنلجلا ينبا ديبعو رفيج ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بتكو

 ءةلابس مهنمو ,نارهز نب رصن نب ناهد ينب نم ربكألا فيرطغلاو رغصألا
 نب ةمثعج ونبو مهلك نوطي .«فيرطغلا نب بعك نب ورمع ونب نسرو 2. جوردحو

 .ناهذ نب بعص نب رسيم نب ركشي

 نب هللا دبع :مهنم « دزألا نب رصن نب كلام نب ناعدّيم نب كلام نب بسار ونب
 سانلا نمو .ناورهنلا موي بلاط يبأ نب يلع هلتق «جراوخلا سيئر ,تانفثلا وذ بهو

 .ةعاضق يف بسار ينب بسني نم

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب رجْبأ نب ماسأ نب فوع وهو « ةلاث
 ,لوقعو ةّيور لهأ مهو ,فئاطلا نم بيرق مهلزنم ةلامثو . دزألا نب رضن نب كلام

 ضعب هيف لاقو . ةضورلا بحاص درتملاب فورغملا يوحنلا ديزي نب دمه : مهنمو

 : ءارعشلا

 ةلامث نّمو نولئاقلا لاقف ىح لك ةلامث نع انلأس

 هلاهج مهب تدز نآلا اولاقف ٌمهنم ديزي نب ٌدمحخ :تلقف

 برعلا يف يح لك فّيعَأ مهو ءبعك نب ثراحلا نب بعك نب رجبأ نب بهل ونب
 :ةزع ريثك لوقي مهو - ريطلا رجزي يذلا :فئاعلا

 بهي ىلإ نيفئاعلا لع در دقو مهدنع معلا يستبأ ابل تمُمِّيت

 قرع



 ناك . عفار نب ثراحلا نب ةممُح مهنمو .نارهز نب هللا دبع نب نائدع نب سود

 وبأ مهنمو .ةكمب جاحلا معطُم وهو ,برعلا ىخسأ ناكو «ةيلهاجلا يف سود ديس

 ةميذج مهنمو .رماع نب ريمُع همساو .مالسلاو ةالصلا هيلع ّينلا بحاص ةريره

 نب مهف نب كلام نب فوع نب مضهَجو ,سود نب مَع نب مهق نب كلام نب شربألا

 .لماسقلاو ءسودرق عمج .سيدارقلاو ,زومرُج عمج ءزيمارجلا مهنمو «سود نب ْمَغ
 :مجعألا لوقي مهيفو ءسود نب ذئاع ونب مهو ءرقشأ عمج ءرقاشألاو ,ةلمسق عمج

 اوقلخ الو اوناك مهّيسحأ تنك ام محل تلقف وجهت رقاشألا اولاق

 قرو الو لصأ ال ءاملا ٍبُلُحّطط ةلزنمب يكازلا بّسحلا نم مهو

 اوقرغ ْبلعث مهيلع لوبي ولو ٌمهتايح تسلاط نإو نوربكي ال

 هللا دبع نب ناثدع نب سود وخأ كعو .نارهز نب هللا دبغ نب ناثدع نب كع

 وخأ ناثدُع نب كع وهف . كلذ ريغ لاق نمو .دزألا ىلإ مهبسن نم دنع نارهز نبا

 نم ناك ءممكح نب لتاقم مهنم .ريبك نطب وهو ,نرق :كع يفو .ناثدع نب دعم
 . ناسارخب مشاه يب ءابقن

 اومس ءربّصلا مهو «ليفن ونبو , رص :مهيفو «نزام نب ورمع ونب مهو ,.ناسغ

 اهو « مرض نب ورمع انبا نارمتو نارقش رص ينب ينو ,برحلا يف مهربصل كلذب
 .ناسغ يف نانطب

 . دزألا نب نزام نب ورمع نب يدع نب ورمع نب فوع نب ورمع نب ةزَنَع ونبو
 ينفَحب سيلو ,ينفجلا هيف لاقي يذلا ناسغ كلم .جرعألا رمش يبأ نب ثراحلا : مهنم

 ةبلعث نب ورمع نب حيسملا ٌدبع :نزام نب ورمع ينب نمو .ةنفج ينب نم هّمأ نكلو
 وهو ,نهاكلا حيطس مهنمو ,ذبهجلا حيسملا دبع مهنمو ,ديلولا نب دلاخ بحاص

 .ةعيبر نب ةعيبر

 نب ةبلعث نب ةثراح نب رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةنفج ونب :ناسغ ينب نمو
 نوثالثو ةعبس مهو .ماشلاب ناسغ كولُم : مهنمو ؛ دزألا نب نزام نب سيقلا ءيرما

 انقرحل



 .مالسإلا ءاج نأ ىلإ ةنس ةرشع تسو ةنس ةئاتس اوكلم اكلم

 تنب ةليِجب مهَمأ ىلإ اوبسُن ؛لهشأو ةعادوو . بيهصو ثوغلاو رقبع مهو « ةليحب

 نب دزالا وخأ ,ثوغلا نب ورمع نب سارإ نب رامثأ ونب مهو ؛ةريشعلا دعس نب بعص
 لاقي ناكو , مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص هللا دبع نب ريرج :مهنم . ثوغلا

 :رعاشلا لوقي مهيفو .هنسحُل ؛ةّمألا هذه فسوي :ريرجل
 ةليبقلا تسئبو ىتفلا مغن ةليجَب تكله ٌريرج الول

 ينب دحأ ليقع نب مماقلا مهنمو ةنانك ينيب عقو يذلا رضُم نب نيبضلا : مهنمو

 .ةعاضقو ةليحب ةرفانم أدتبا يذلا وهو .افيرش ناك . دادُق نب رماع نب ةذئاع

 قارعلا بحاص يرسقلا هللا دبع نب دلاخ :مهنم رقبع نب ريسق ةليجب يلو
 نب ورمع نب شارإ نب رامثأ نب رقبع نب ةَقَلَع ونب مهو .سم-أ ونب مهنمو

 طهر سمحأ نب ماسأ نب ةيواعم نب نهد ونبو ؛رامثأ نب ثوغلا نب ديز ونب و ؛ ثوغلا
 . يهذدلا راعع

 نب ةنيرغو ,نانيقو .ةّيدعو . ةيداعو . سمحأو ,ميدهو . مده :ةلجب لئابق نمو
 .ديز

 نب دزألا يخأ ,ثوغلا نب ورمع نب شارإ نب رامثأ نب معئخ :وه - معثخ
 .ددعلاو فرشلا اهيف .نارهّشو .سهانو .سرفع :معثخ .يفف .ثوغلا

 « سيمع تنب ءامسأ :مهنم ؛ةعيبر نب رماع ينب ةفاحق ونب :نارهش ينب نمف
 . لع ينلا ىلإ معتخ ليخ داق يذلا هللادبع نب كلامو

 : لئاقلا وهو ,ةبعكلا ىلع ةشبحلا ليلد بيبح نب ليفن : سرفع نب ةعيبر نمو
 انيد ناشُلل نع نأك ٍلِيقت نع لئاسُي مُهلكو

 (0امَش يلع كاذ ناك نكلو نئزب مهتلالد تتناك امو

 انيأر ام بّصحملا بنج ىدل هيرت مو تيأر ول ِكَنِإف

 .صقنلاو بيعلا :نيشلا )١(

 انورخي
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 "!"انيع تافام ىلع ىسأت مو عىشب ادبأ ىحرفت م

 انلع ىَمْرَت ةراجح بصخحو اربط تّرصبأ دإ هللا تدمح

 لوقي هلو .جحذّمو نادمه مزه يذلا وهو ,ةماحُق نب ثحْنَع :معثخ نمو

 :رعاشلا

 "”اهديدع ريثك باسنأ ةبيرق اهطسو لذلا ٍلخدَي م ةموُنرْجو

 اهّديج رِصْبقأل ءانبأو ُهوُنَب  ُْتَْنَع ٌسراوف اهيف ةملْمَلُم

 :لوقي يذلا نارمح مهنمو

 ارم اعط تملا تدجو نإو ًارخ آلإ توم أ ال تئّتقأ

 اَرَغَأ أ عدخَأ نأ فاخأ

 .هيلإ اوبسُت مهل ناك لمَج معثخ امنإو «لتفأ همسا معئَخ نإ لاقيو

 . تادمه

 نب ديز نب كلام نب رابخلا نب ةعيبر نب ةلّسوأ نب ديز نب كلام نب نادمه وهو

 .نادمه تقرفت اهنمو ؛اليكبو ًادشاح :نادمه تدلوف ؛نالهك

 .دشاح نب دعسأ نب هللا دبع وهو ,مابش نادمه نوطب نمف

 نب ةعادو مهنمو . دشاح نب مثج نب دشاح نب دئرم نب ةعيبر وهو طعان مهنمو

 نب ةعادو هنأ معزي نم سانلا نمو ؛عدجألا نب قورسم طهر ءرماع نب نب ورمع

 نادمه ىلإ اوبستنا مهنكلو ءدزألا نب رماع نب نب ورمع

 نب مشُج نب كلام نب ريبك نب ةيواعم نب بعصلا نب عبّسلا ونب :نادمه نمو

 ورمع نب فيس نب بركي دعم نب برح نب ديز نب سيق نب ديعس :مهنم ؛ دشاح

 : هلوقب نادمه ىشعأ هحدمب يذلا ةريمُع نب ثراحلا :طعان ىنب نمو ؛ ّىعيبسلا

 .لصألا :ةموثرجلا (؟) .يفسأتتو ينزحت :يسأت )١(

 سرك



 2 هام نمر

 00 ةسفلا صشلقلا اهمنأ ىلع انب يدنخت ةريمع نبا ىلإ

 مهو -.بوج ونب :نادمه نب فون نب ناوخ نب مج نب ليكب ينب نمو

 وئب و .ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب باهش نبا - نويبوجلا
 نب ةعيبر وبأ مهو .ءركاش ونبو .بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعُد نب بحرأ

 موب هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مهيف لاق نيذلا مهو ءبعص نب ةيواعم نب كلام

 :رعاشلا لوقب لثمت مهآر اذإ ناكو .هتدابع قح ُهَللا دبُعل افلأ مهتدع تمت ول :لمجلا

 "”بابلا ة ةحتف ينس نادمه لثمو ٌةقَلُم باوبألاو َنادْمَه تيدان

 0 باّجو ريغ ْبلقو ليمج ٌهجو ةَبيراضَم لفت ١ يناودنْماك

 :ههجو هللا مرك بلاط لأ نب يلع مهيف لاقو

 مالك نّسُحو اًوقال اذإ ُسأبو مفنيزي نيدو قالخأ َنادُمَهل

 مالسب اولخدآ نادمهل تلقل َةَّنَج باب ىلع ًاباَوَب تنك ولف

 نب دمه مهنمو ؛ ًارعاش ًاسراف ناكو .ينالّدلا رح نب كلام :نادمه فارشأ نمو

 مهو ءمشُج :نادمه يفو ؛نميلا ىلع ةيلهاجلا يف ًاشيرق ريجُي ناكو «ناوُيَخلا كلام

 مهيفو ؛ دشاح نب مثج نب ديز نب كلام وهو .ناويخ مهيفو ؛نادمه ىتثعأ طهر

 :لوقي يذلا مرح ن نب كلام مهنم ؛ عقاد نب جشان نب ةقباس نب نالأد

 لاَظ نادمُهل اياذ ىف ف انأ لهف مُهتوزغ ينوزغ موق اذإ تنكو

 ُلاظملا كلسمت اَيمَح ًافنأو ًامراصو يذلا بلقلا عمجت ىتم

 .ليكب نب ناموَد نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعد نب بحرأ :مهنمو
 .ةنس ةئامو نيسمخ نبا وهو ِهَنِلْيَم ينلا ىلإ رجاه ,رعاشلا معطُم نب مهر وبأ :مهنم

 لتق .بشوَح : مهنمو ,كلام نب نادمه وخأ وهو , كلام نب ناهلإ :نادمه يفو

 .ةيواعم عم نيفصب

 .ءارسإلا ىلع ةردق رثكأ نوكت يتلا ةليزملا قونلا :رّمضلا صولقلاو .عرست :يدخُت )١(

 .بابلا حتفو ةحتفلا نيال :بابلا ةحتف ىنس (؟)
 .ميظعلا طاطسفلا وهو ,برضم هدرفم :براضم (؟)

 ضرخإأ



 ةدنك

 نب بجُشَي نب ديز نب ددأ نب ةرّم نب ثراحلا نب يدع نب ريف نب ةدنك
 .نالهك نب ديز نب بيرع

 نب حيرش :مهنم ؛ةدنك نب ةيواعم نب ثراحلا نب شئارلا :ةدنك نوطب نمف
 نب ثعشألا مهنمو ؛ ىثعألا مهحدم يذلا نيمركألا ةيواعم مهنمو ؛ يضاقلا ثراحلا

 رجُحو ؛صمح يلو .طمّسلا نب ليبحرشو سيق نب حاّبصلاو ؛بركي دعم نب سيق
 .ًاربص ةيواعم هلتق يذلا وهو ىلع بحاص ربدألا يدع نبا

 ؛ مقرألا نب دوسألا :مهنمو ؛ةفوكلاب دجسم مهل ءرجح نب ةرم ونب :مهنمو
 ةدنك يفو ؛ةعيلو ينب لخن عطق موي ديلولا نب دلاخ راجأ يذلا ةورف نب ديزيو
 «هدوجل كلذب يمس ءدرفلا رجُح مهنمو ؛هدلو ةرثكل كلذب يمس .ةدآلولا ةيواعم

 دحأ دلقتي ال ناك .دجُنلا عطقم ةيواعم مهنمو , درفلا : داوجلا نومسُي نميلا لهأو

 . هدا عطق الإ اقيس هعم

 ؛ةعضبأو ءدْمَجو .حرشمو .سوخم :ةعبرألا كولملا درفلا رجُح ينب نمف
 مهو ؛درفلا رجح نب ليبحرش نب ةعيلو نب بركي دعم ونب :ةدّرمعلا مهتخأو
 :رعاشلا مهيف لوقي يذلا

 هعضبأ ًادججو ًاحّرشم سوخم ةعبرأ رِيَجْتلاب انلتق نحن 0

 نب سيقلا ؤرماو ,هيقفلا ةويح نب ءاجر :ةيواعم نب سيقلا ءيرما ينب نمو

 رجح نبا رعاشلا سيقلا ؤرما :روث نب ةيواعم نب ثرحلا ينب فارشأ نمو .طمّسلا
 مهو ؛روث نب ثراحلا نب ةيواعم نب ورمع نب رارملا لكآ رجح نب ورمع نبا

 فوع تنب ماطق ما نبا وهو .ورمع نب ثراحلا نب رجح : مهنمو ؛ةدنك كولم

 . ينابيشلا ماحم نبا

 ةيواعم مهنمو ؛ةدنك نب سرشأ انبا .نوكسلاو كساكّسلا :ةدنك نوطب نمو

 نيد



 دقع نم لوأ وهو ء ديزي نب نوجلا مهنمو ؛ركب يلأ نب دمحم لتاق ؛ جيدح نبا

 بحاص , ينوكسلا ريغ نب نيصخ مهنمو ؟؛ لئاو نب ركب نيبو ةدنك نيب فلخلا

 .ةّرحخلا بحاص ةبقُع نب ماسم دعب شيجلا

 نوكسلا نب بيبش نب سرشأ انبا دعسو يدع امههو ؛بيجت :نوكسلا نمو

 .نوبسني اهيلإ ءجحذم نب نابوث تنب بيجت اههمأو

 ؛هللا دبع نب ةعيبر وهو .يلهاج ءرعاشلا ةلازغ نبا :بيجت فارشأ نمف
 نب ةيواعم تلنتتقا موي وهو ةاّيحم موي نوكسلا ىلع ناك .ةملس نب ةئراحو

 ؛نمحرلا دبع نب لَمَر نب كاَحضلا مهنم ؛ةدنك نب سرشأ نب كساكّسلاو
 يلأ نب ديزيو ؛رساي نب راّمع لتق هنأ ماشلا لهأ معز يذلا عنام نب يوحو

 .ةدنك بسن ىفقنا . جاجحلا بحاص ةشبك

 جحذم

 ؟ . يب م: . ا
 نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ ينب نمو

 رعشألاو ددأ نب ءيطو جحذَم وهو . ددأ نب كلام :ناطحق نب برعي نب بجشي

 . ددأ نبا

 نب كلام :رفن ةثالث هلو ماعنألا وذ وه ددأ نب جحذم نإ :يبلكلا نبا لاقو

 . جحذم نب رعشالاو جحذم نب ءيطو جحذم

 دعس نب مكحلا هدلوو ؛ددأ نب كلام نب ةريشعلا دعس :جحذم لئابق نمف

 رمع مايأ كرتلا هلتق .يمكحلا هللا دبع نب حارجلا مهنم ؛ريبك ليبق وهو «ةريشعلا

 :لوقي مهضعب يفو .ساون يلأ يلاوم مهو ءزيزعلا دبع نبا

 متأ مو ىَلْ نَع تشن مَكَح نِم سفنلا قيقش اي

 نيد



 هدلو دلوو هدلو نم هعم بكر ىتح تمي مل هنأل ؛ةريشعلا دعس يمس امنإو

 .ةظم نب ةقدنب مهنمو ءرشب نب ريمع مهنمو ؛لجر ةئاثلث

 بعصو ؛ددأ نب كلام نب ةريشعلا دعس نب فْحُج :ةريشعلا دعس نوطب نمو

 دعس نب ءزج دلو نمف ةريشعلا دعس نب ءزجو فعج يف لخد «ةريشعلا دعس نبا

 :لاق لجر لتق دارأ اذإ ناكو .عبت ةطرش ىلع لدعلا ناكو ؛دمجلاو ؛لدعلا

 ًافرشم ناك اذإ ءلدع يدي ىلع نالف :سانلا ٌلوق وهو .لدع يدي ىلع لعجُي

 .كالحلا ىلع

 هلع يبنلا ىلإ دقو ناك : كلام نب ديزي وهو .ةربس وبأ : تفعح فارشأ نمو

 نم وزغي ناك ةراغ برعلا دعبأ ناك . بهصألا نب ليحارش مهنمو :هل اعدف

 لوقي هيفف ةدعج ونب هلتقف ؛هيبأ ينب نم سراف ةئام يف ءاقلبلا ىلإ توم رضح

 . ةدعج وب ةغبان

 ارهظم بكاوكلا | حبّصلا عم اهارأ امّدعب ليحارش نم ًادعم انْحَرَأ

 ا"'ارّجهو راهنلا ٌماص ذإ ْثّْرلا يذب انضر َكَرْذَأ باّرحلا ةَمَقّلعو

 نبا رحَر :فعُج ينب نمو .ليحارش دعب فعج ينب سأر ناك بازحلا ةمقلعو
 يذلا نارمُح يلأ نب رعشألا مهنمو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع بحاص سيق

 : هيف لوقي

 "!نّبَللا ضايب ىلا قارو نزام ينب ءاعُد ٌديرأ
 نَمّسلا يغبّيو ةالعلا ٌديرأ اتتيب فلَخُم نآليلخ

 .يفعّجلا كتافلا كلام نب هللا ديبُع : مهنم و

 دعس نب بعص انبا (هو ؛هّبنم همساو ,ديبزو ؛ دوأ :ةريشعلا دعس ىنب نمو

 نب ةعيبر نب نزام نب ةملس نب ةعيبر نب رغصألا هبنم وهو ,رغصألا ديبْرَو ةريشعلا

 وهو رفاعزلا مهنمو ءرعاشلا ءارغملا وبأ :مهنمو .ةريشعلا دعس نب بعص نب ديبُر

 .رابقلا ماهس عباس :ىّلعملا )١( .دسأ يببل داو :ثمرلا )١(

 انضر



 مهنمو ,هيقفلا سيردإ نب هللا دبع مهنمو : دوأ نب هبنُم نب دعس نب برح نب رماع

 نم ءدوأ نب بعك نب َناَمَر ونب :مهنمو , ءردع نب ةءالص همساو ءرعاشلا هوفألا
 .ةفوكلاب دجسم مهل نرق ونبو .يضاقلا ديزي نب ةيفاع هدلو

 دييز هدلو نم .ربكأألا ديبز وهو هّبنُم همساو .ةريشعلا دعس نب بعص نب ديبُز

 .بعص نب. ديبز نب ةعيبر نب نزام نب ةملس نب ةعيبر نب ديبز وهو ءرغصألا

 ءرعاشلا عقصألا نبا رصاعو ,بركي دعم نب ورمع :رغصألا ديبز ينب نمو
 هنأل لكفألا يمس امنإو ًافيرش ناكو .لكفألا وهو .ةملس نب سيق نب ةيواعمو

 نب .ثراحلا :مهنمو .ربكألا ديبز ينب نم لكفالا :لاقيو ؛ دعرأ بضع اذإ ناك

 ديبز نب ورمع نب مصاع نب ةعيبر نب ورمع يأ نب سيق نب هللا دبع نب ورمع
 .ةريشعلا دعس هذهف .رغصأالا

 لْغلاو «ثراحلاو .هبنُم : بنج ينب نمف ؛ ءاهزو . ءاذصو « بنج :جحذم نمو

 ةَلْع نب برح نب ديزي ونب - بنج مهو - ةتسلا ءالؤهف .نافهو «نارمشو ءناحّيَشو

 اوفلاحو ءادّص مهاخأ اويناج مهنأل ؛ بنج مهل ليق انإو ؛ ددأ نب كلام نب دلاخ نبا

 يبنجلا نايبط وبأ بنج نمف .بعك نب ثراحلا ينب ءادص تفلاحو ؛ةريشعلا دعس

 يذلا وهو .جحذم ءاول بحاص ةيواعم نب ورمع نب ريخلا ةيواعم : مهنمو .هيقفلا

 لوقي كلذ يفو .لهلهم ةنبا جوزتف ,لئاو نب ركب ىلع يبلغتلا ةعيبر نب لهلهم راجأ
 :لئاو بيلك وخأ ةعيبر نب لهلهم

 ()مدأ نم ءابحلا ناكو بنج يف مقارألا اهّدقف اهَحَكنأ

 (”مدب بطاخ فنأ ام لْمُر اهّبطخي ءاج نِيتابأب ول

 .مدأ نم ةبق اهرهم يف اهيلإ قاس هنا يأ .مدأ نم ءابحلا ناكو :هلوقو

 .مدلاب بضخ :لّمرو ؛نالبج :نانابأب (؟) .بلغت نم يح :مقارألا )١(

 ضدي



 ينب ءافلح مهو .ددأ نب كلام نب دْلَج نب َةلُغ نب برح نب ديزي نب ءادص
 .جحذم نب بعك نب ثراحلا

 نب سيق نب دعس نب نازه :مهنمو .كلام نب دّلج نب ةلُغ نب ِهَّبنُم نب ءاهر
 .ماشلا لهأ فارشأ نم ناك .حمرس

 تيب وهو ءددأ نب كلام نب دَلَج نب ةلُع نب برح نب بعك نب ثراحلا ونب
 .لبعُر ماكي ال :هيف لاقي يذلا وهو .«ثراحلا ينب يف نطب «لبْعَز :مهنم .جحذم

 يثاجنلا مهنم .ةعيبر نب سامح ونب مهنمو .نْزَح نب لّجحملا مهنمو .افيرش ناكو

 دثيرمو دثرم مهنمو .ةعيبر نب بعك نب لقعملا ونب مهيفو .ورمع نب سيق همساو
 جحذم هيلع تعمتجا ةيواعم نب نومأملا مهنمو . دئارملا مه ليق ٠؛ «لقعملا نب ةملس انبا

 موي ليفّطلا نب رماع نيع أقف يذلا رهسُم هوخأو ,جالجللا مهنمو . بعك نب محازُمو

 وهو .بالكلا موي متل ليتق رعاشلا ثراحلا نب ثوغُي دبعو .حيرلا فّيق فيف

 : لئاقلا

 ()ايناسل نم اوقلطأ ميت لاي الأ ةعّسنب , يلاسل اود دقو لوقأ 1

 (”9اينامي ًاريسأ لبق رم م نأك يع ةحلع ينم كحضتو

 «نانق نب دادش نب دئْرَم نب ةّصْعلا وذ نيصحلا :مهنم .ةملَس نب نانق ونب مهنمو

 هتلتق ,عابرألا سراوف :هينبل لاقي ناكو .ةئس ةئام شاع . ثراحلا ىنب سأر وهو

 .نيصخلا نب باهش نب ريثك :هدلو نم ؛نادمه

 .ثراحلا نب ةرهز نب دمع : مهنمو

 ةتنملا لتق يذلا ءامسأ نب دنه مهنم ؛بابضلا :بعك نب ثراحلا ينب يفو
 . ٍلهلبلا

 يلو .دايز نب عيبرلاو .ىلع بحاص رضنلا نب دايز مهيف .ناّيَدلا ونب :مهيفو

 )١( دعاسلاو فكلا نيب لصفملا عسنلاو .عسنلا نم :ةعسنلا .
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 نب ثراحلا ونب ءالؤه .نابأ نب ديزي همساو .رعاشلا ةغبانلاو .ةيواعم مايأ ناسارخ

 :ةعصعص نب رماع يفو .داضلا ةحوتفم :بعك نب ثراحلا ينب يف بابضلا

 . داضلا ةروسكم

 دلوف .كلام نب دلج نب ةلّغ نب ورمع نب رماع نب ةيلّسُم :جحذم نوطب نمو .

 .ةيلسم تقرفت اههنم : ادسأو .ةنانك .ةيلسُم

 ,ةرشان انبا ةبلعثو حبْص ونب :ةيلسم نب ةنانك ينب نمف .ةيلسُم انبا دسأو ةنانك
 .٠ هَ م 0 6 1: 0 عا 00

 دعم نب ورمع هل لوقي يذلا حبص نب ةعيبر نب يلأ مهنم .نوفرعي اهب ةبابح اههماو

 0 : بركي

 يدادو ىننم انيأو تددو أ خلتقيل م تانك مت

 جحذم نمو يلهاج ءرعاشلا ةبابحلا نباو , دئاقلا ليعامسإ نب رماع : ةبابح.ينب نمو

 .ددأ نب كلام نب دلج نب ةّلغ نب ورمع نب عخنلا

 ؛ نطب .رماعو ؛ نطب «ليبهوو ؛نطب ,نابهصو ؛نطب . ورمع : عخنلا نوطب نمف

 .نطب .بعكو ؛نطب .ةثراحو ؛نطن .ةميذجو

 نب كلام همساو .رتشألا :عخنلا نب دلج نب كلام نب دعس ةميذج :ينب نمف
 . عقنملا يلأ نب سيق نب تباثو ؛ثراحلا

 جاجحلاو ؛هيقفلا ديزي نب مهاربإ :عخنلا نب كلام نب دعس نب ةثراح .ينب نمو

 ْ .ةاطرأ نبا

 نيسحلا لتق يذلا سنأ نب نانس : عخنلا نب كلام نب دعس نب ليبْهَو ينب نمو
 | . يضاقلا هللا دبغ نب كيرشو ؛يلع نبا

 يلأ نب ىلع بحاص دايز نب ليمك : عخنلا نب كلام نب دعس نب نابهص ينب نمو

 . دوسألا نب مثيلا نب نايرعلا :مثج ينب نمف .ركبو .مْمُج :عخنلا ينو
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 هوخأو .سيق نب ةمقلعو .ففكملا نب ديزي : عختلا نب فوع نب ركب ينب نمو

 ديزي نب دوسألا هئباو .سّيق نب ديزي |(هوخأو .نيفصب لع عم لتق «سيق نب ّينأ

 . دياعلا

 ًادعسو ءربكألا ًادعس :سنَغ دلوف .ددأ نب كلام نب سنع :جحذَم نمو

 .ةيرقلاو ءاباهشو .اكيتعو ءابيرعو .ةيواعمو ءارماختو ءارمعو .ءاكلامو ءرغصألا

 . امايو

 ' .نميلاب أنت يذلا بعك نب دوسألا :سنع نب كلام ينب نمف

 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحاص رساي نب راّمع : سنع نب ماي ينب نمو

 .انهاك ناكو ءربكألا دعس هانيت :بعك نب دوسألا :ربكألا دعس ينب نمو

 فيلس وهو ِهََع يبنلا عم ًاردب دهش ,ةعيبر نب رماع :سنع فارشأ نمو

  .شيرقل
 .رباحي ىمسيو ,ددأ نب جحذم نب كلام نب دارم : جح ذم نوطي نمو

 , كيسُم نب ةورف : دارم نب ةيجان ينب نمف .معنأو رهازو ةيجان : دارم نوطب نمف

 ٠ .نارجت ىلع ِهنَِع هللا لوسرل ًايلاو ناك

 نب ينرقلا سيوأ مهنمو .ثوغي دبع نب ةريبُه نب سيق : دارم نب رهاز ينب نمو

 ' ةيجان نب نامدر نب نرق نب ناوصْع نب ورمع نب دعس نب ورمع نب كلام نب ورمع

 ةعيبر لثم ةنجلا هتعافشب لخدي :هيف لاق ِمُدَع يبنلا نأ لاقي يذلا وهو «دارم نب
 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىتأ دقو .نيعباتلا نم ناكو .رضمو

 . دزألا نم مهنإ لاقيو .ةيجان نب هللا دبع نب فيطُغ ونب : دارم نب ةيجان يفو

 .ليقع نب ماسم عم لوتقملا ةورع نب ءيفناهو
 هلتق ءورمع نب دنه :مهنم «ةيجان نب ةنانك نب لمج ونب : دارم نب ةيجان يفو

 :كلذ ف لاقو .لمجلا موي يلرثيلا نب ورمع

 ْ يلع نيد ىلع ناحوّصل ًانباو

 نسدمل



 .حوشكم نب سيق وهو ,ثوغي دبع نب ةريبه نب سيق : دارم نب رهاز ينب نمو

 ءيط

 .جحذم وخأ نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ءيط وه
 .ثراحلاو ةرطقو ثوغلا ءيط دلوف ؛ يبلكلا نبا ةياور يف جحذم نبا لاقيو

 ٠ «نوفرعي اهبو ةليدج امهمأو ءروُح وئبو بدنج ونب مهو ةليدج : ءيط نوطب نمف

 'ونب امأو «نييلبجلا نم اوسيلو نويلهسف ةليدج نب روح ونب امأف . ءيط ةليدج يهو

 ونب مهو .بلاعتلا مهيفو . ددعلاو فرشلا مهيفو :نييلبجلا نم مهف ةليدج نب بدنُج

 . بدنج نب نامور نب لهُذ نب ءاعدج نب ةيلعت

 ؤرما كزن هيلع .ءاعدج نب ةبلعث نب مت نب ىلعملا : ءاعدج نب ةبلعث ينب نمف

 :ىلعملا يف لاقو .«ثراحلا نب رجح هوبأ لتق ذإ ؛رعاشلا رجُح نب سيقلا .

 "مام نم  خذاوبلا ىلع تلزَن لعملا ىلع تلزت ذإ ينأك

 مآسقلا كلت الو ريستقمب ىلعلا ىلع ,قارسيلا كيت

 ' موي ةليدج سيئر ناك .نامعنلا نب ةعحشَم نب رحلا : ءاعدج نب ةبلعث نمف

 هللا دبع نب متاح مهنمو ؛ ءيط ديس مأل نب ةثراح نب سوأ مهنمو ؛باذكلا ةمليسُم

 0 هنباو ؛ داوجلا

 ها هللا لوسر ماركإ نم تيأر

 ؛نطب «نالوبو ؛ نطب «ناهبنو ؛ نطب « لعث : ءيط نب ثوغلا نب ورمع ينب يفو

 .موقلا ةيلع :مامش نم خذاوبلا )١(
 نس دو



 . نطب « ىنهو ؛نطب ءنامالسو

 ينب نمو .رذنملا نب ةلمرَح همساو .رعاشلا ديِبَرز وبأو : ةصيبق نب سايإ : نه نمف

 ثوغلاو ةليدج

 سيقلا ؤرما ينعي هايإو , برعلا ىمرأ ناك .حبسملا دبع نب ورمع : لعُت ينب نمو

 . : هلوقب

 "رق نم هّيفك جرخ لع ينب نم مار * بر

 . ماسأف .ةئس ةثامو سم نبا وهو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا كردأو

 مهنمو هحدمو سيقلا ؤرما هب لزن ءايفوألا يف دعي يذلا لبنح وبأ : لعث ينب نمو.
 هتيأر الإ دحأ نع ىنغلب ام » :لاقو « ريخلا ديز هامسف ِهّقِرَم ىبنلا ىلع دفو «ليخلا ديز

 .(« ليخلا ديز الإ .ىنغلب ام نود

 .نيسلا ةحوتفم ةعيبر يف ىتلاو .نيسلا ةمومضم يهو .سودس :ءيط يفو

 رعشألا

 - يبلكلا نبا ةياور يف .جحذم نبا :لاقيو  جحذم وخأ ددأ نب رعشألا وه

 دبعو « سمس دبعو .ةّدجو «معنألاو ,مغدألاو . مغرألاو .رهاججلا :رعشألا دلوف

 . ايرثلا

 .ةبعارشلاو «ةباكغو ,ةلهسو .دسأو .ةمانضصو .ةطارم :نييرعشألا نوطب نمف

 . جلاعدلاو ,ةماسعو

 يبنلا بحاص 2. سيق نب هللا دبع يرعشألا ,"ىوموم وبأ :نييرعشألا فارشأ نمو

 يبنلا ىلع دفو ءفافخ نب ءيناه نب رماع نب ب كلام مهنمو .مالسلاو ةالصلا هيلع

 : كلذ يف لاقو . نئادملا موي ةلجد ربع نم لوأ وهو « ةيسداقلا دهشو هل

 .شحولل هيف نمكي يذلا دئاصلا تيب يهو ءةرتف عمج :رتفلا )١(
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 ْروُجَأم مكنم عطاقلا َلَرأل»و روُمأم ٌرْحَب ّرْخَبلا نإف اوضْما
 زوثأم ثيدحلاو نوُحنصت ام ٌروباس ٌهوُبأو ىرسك باخ دق

 «كلام نب بئاسلا :مهنمو ,قارعلا لهأ فارشأ نم ناك , كلام نب دعس هنباو

 هجَّوز ,يرعشألا كلام وبأ :مهنمو ؛هرمأ َيوَق يذلا وهو راتخملا ةطرش ىلع ناك
 كتتجوز نأ تيضر ام » : اه لاقو مثاه ينب ءاسن ىدحإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 اي :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو «! سمشلا هيلع تعلط ام ٌريخ هُموقو وه الجر
 كسملا ةرّصك سانلا يف مهنإف ؛مهيلإ اوجوزتو نييرعشألا اوجوز . مشاه ينب
 .«ابيط هتدجو هنطاب تربتخا نإو ءابيط هتدجو ًارهاظ هتممش نإ يذلا جرتألاكو

 نب. بجشي نب ديز نب ددأ ونب ,رعشألاو ءيطو جحذم مهو ىددأ ونب ءالؤهف

 .ناطحق نب برعي

 ؛ ةرامثو  ةليزج : مخل تدلوف . ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب ىدع نب كلام وه

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا بحاص

 نب حاّمرطلا طهر ةرامت نب دايز نب ورمع نب نزام ونب مهو ءدّوجألا ةرامن يفو
 ةميذج بحاص دعس نب ريصق :مهنمو - ءيط نم حامرطلا نإ لاقيو ؛رعاشلا كح

 . شربألا

 سيقلا ءيرما نب رذنملا نب نامعنلا طهر .نويمخّللا ةريحلا كولم :ةرامن ينب نمو

 اا . نابعنلا نبا

 ةفلاخو . بدأو ركشيو ,ءرجحو . شارإ : مهنم .ةريثك نوطب مخل نب ةليزج يفو

 .مظع نطب .سيدجو ءمنَغو - ةدشار وهو -
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 ديز نب يدع طهر مهنم يريحلا دابع مهيفو ءطّرَمَعلا ًاضيأ مخل نب ةليزج يفو

 نب كلام مهنم مخل نب ةليزج نب سيردإ نب سدَج مهيفو «ةرانم ونب مهيفو . يدابعلا

 - بوقعي نب فسوي جرختسأ يذلا هنإ لاقي ؛مخل نب ةليزج نب رجُح نب رعُد

 1 .بجلا نم ب هيلع همالسو هللا تاولص

 ماذج

 ؛ محو امارح ماذج دلوف .ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب يدع نب ماذج وه

 .ماذج تقرفت اههنمو

 نبا ليدت نب ةءونش نب دلاخ نب ماسأ نب بيتع ونب :ماذُج نب مثح ينب نمف |

 .نابيش ينب يف نوبسني نيذلا مهو ءماذج نب مح

 .اذه وه ناليع نب سيق نب دعس نب نافطغ نإ لاقيو ؛ اهفرشو ماذج ددع

 نب سلو تدرب نب كلا دبع ريزو عبو نب حو : دعس نب ىصقأ ينب نمف

 . هيَع ينلا يلع دفو ءديز
 «ُْتييَرو «برحو «ةدبعو , ةمابأو «ةرضنو « سبينع : دعس نب نافطغ ينب نمو

 5 يف مهريغو « سيق نب نافطغ يف هللا دبعو ثير بستناف ؛ مهلك نوطب «هّللا دبعو

 . ماذج

 ةلماع

 نب بجشي نب ديز نب ددأ نب رم نب ثراحلا نب يدع نب ثراحلا ونب مه

اعمو دهزلا ثراحلا دلو ءأبس نب نالهك نب ديز نب بيرع
 تنب ةلماع ء اهمأد ةيو

 . مهلك نوطي « لجعو « ةبلسو «لْعش :ةلماع نب ةيواعم ينب نمف

 . نب ماهو ؛ًاديس ناكو .مهرب نب باهشو ؛رمع نب لاّوق ةلماع فارشأ نمف

 نكمل



 مهنمو ؛رعاشلا عاقرلا نب يِدَع مهنمو ؛ كلملا دبع نب ةملسم عم ًافيرش ناكو , لقعم

 هقلطأف يبلكلا عيبرلا نب بيعش هنم هذخأف يئاطلا متاح نب يدع رسأ يذلا سيسيعق

 .ءادف ريغب

 نب بيرع نب بُجشَي نب ديز نب ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب يدع ونب ءالؤهف
 نب ةدنكو ؛ ثراحلا نب يدع ونب ,ةلماعو ماذجو مخل مهو ؛أبس نب نالهك نب ديز

 ١ .ثراحلا نب يدع نب رّيفَع

 نالوخ

 ء لى لايم , 1 4 0
 دلوف .ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب كلام نب رفعي نب ورمع نب نالوخ وه

 مسم وبأ مهنم ؛ادعسو .ًاركبو ءاتبنو ءاسيقو .بهصألاو .ًارمعو ءابيبَح «.نالوخ

 . هيقفلا مكشم نب نمحرلا دبع

 مهرج

 نمي عمتجت رباع دنعو .رباع نب نطقُي نب مهرج وهو .ةميدقلا لئابقلا نم وه
 .رباع نب ناطحق ونب اهلك نميلاو رباع نب غلاف ونب اهلك رضُم نأل ؛رضمو

 توم رضح

 نب ثدوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مُمَج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نبا وه
 .ريمج نب عسيمملا نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب يصق نب ناديح

 . عجض ونبو .دثرم ونب :مهنمو ؛لدعألا مهنمو وحن وذو .بحرم وذ : مهنم

 .نايلق ونبو «نرقأ ونبو ءْبَحَر وئبو ءرجح ونبو

 ةيوستلا لهأ مهو ةيبوعشلا لوق

 نأو «ةيوستلاو لدعلا ىلإ انبهذ انإ : تلاق نأ برعلا ىلع ةيبوعشلا ةجح نمو
 .دحاو لجر ةلالسو ةدحاو ةنيط نم مهلك سانلا
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 مهوامد أافاكتت ,ٌةوخإ نونمؤملا :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقب انججتحاو
 هتبطخ يهو . عادولا ةجح يف هلوقو . مهاويس نم ىلع ّذي مهو مهاندأ مهتمذب ىعسيو

 | ةيلهاجلا ًةوخت مكنع بهذأ هللا نإ «ٌسانلا اهيأ» :هتّوبن محو هتّمَأ اهيف عدو يتلا

 الإ ٌلضف يِمَجَع ىلع يرعل سيل ,بارت نم ّمدآو ّمدآل مكّلك .ءابآلاب اهّرخفو

 ْ .« ىوقتلاب

 مكمركأ َّنِإ 9 : ىلاعت هللا لوقل ّقفاوم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم لوقلا اذهو

 « مالسإلا ىلإ انتَمَّدقت نإو ْمَجَعلا انيواسن ال متلقو ًارخف الإ ميبأف )4 ىاقتأ هللا دنع

 ىلإ كييبتو مكعاسن نحو «انوأك يصت تح تماصو اك ريصت ىتج تلص م

 كلذ ىلإ مكبيجن امنإو , هقالخ الإ ميبأ ذإ , هلع مكيبن هنع كاهن يذلا ءابآلاب رخفلا

 انوربخأ :لوقنو .ةرخافملا يف مكتجح مكيلع درنف . هَل هب رمأ امو هثيدح عابتأل

 هنأ معز نإف ؟ةّوبن وأ اكلُم نوكي نأ هلك رخفلا نودعت له مجعلا مكل تلاق نإ

 ةقلامعلاو ةدرانلاو ةنعارفلا نم اهلك ضرألا كولم انل نإو :مكل تلاق كلم

 ترخّس يذلا نابلس كلم لثم هل نوكي نأ دحأل يغبني لهو ,ةرصايقلاو ةرساكألاو

 كلم لثم دحأل ناك له مأ ؟انم لجر وه امنإو حيرلاو ريطلاو نجلاو ُسنإلا هل

 ديدح نم امدر ىنبو اهبرغمو سمشلا علطم غلبو اهلك ضرألا كلم يذلا ردنكسإلا

 اهلك ضرألا قلخ ىلع ىبرت سانلا نم اقلخ هءارو نجسو 7. نيَفَدّصلا نيب هب ىواس

 بّدح لك نِم مهو جوجأمو َجوُجَأِي تَحِتُف اذإ ىتح# :لجو زع هللا لوقي ؛ةرثك .
 .مدآ دلو نم دحأل سيلو ءاذه نم مهددع ةرثك ىلع لدأ ءيش سيلف 74 َنولِسْني

 رعق يف اهسسأ يذلا ةيردنكسإلا ةرانم الإ هل نكي مل ولو ؛ضرألا يف هراثآ لثم

 دنهلا كولم انمو فيكو .اهتجاجز يف هلك ٌرحبلا رهظَي ةآرم اهسأر يف لعجو رحبلا

 فلأ نبا وه يذلا كالمألا كلم نم :زيزعلا دبع نب رمع ىلإ مهدحأ بتك نيذلا

 )١( ةيآلا تارجحلا ةروس *١.

 .نايذاحتملا هابناج :لبجلا افدصو .مظع عفترم ءيش لك :فدّصلا (؟)

 ,.و1 .ةيآلا ءايبنألا ةروس (ع) ٠

 نك



 ناره هل يذلاو .ليف فلأ هطبرم يف يذلاو . كلم فلأ تنب هتحت يذلاو . كلم
 ىلإ اليم رشع ينثآ ىلع هحير دجوي يذلا .روفاكلاو زوجلاو (0هوُقلاو دوعلا ناتبني
 الجر ّيلِإ ثعبت نأ تدرأ ينإف . دعب امأ .ائيش هللاب كرشي ال يذلا برعلا كلم
 . مالسلاو هدودح ىلع ينفقويو مالسإلا ينملعي

 ندل نم ةبطاق نيلسرملاو ءايبنألا انم نإف ةوبنب الإ رخفلا نوكي ال هنأ ممعز نإو
 متنأ اهنإو .عرفلا متنأو لصألا نحنف :رشبلا اههنم عرفت ناذللا نارصنعلا مهو ؛حونو مدآ :نيملاعلا نم نوفطصملا انمو ؛ًادمحو ليعامسإو ًاحلاصو ًادوه :ةعبرأ الخ ام مدآ
 مجاعألا نم اهلك ممألا لزت ملو .اوعّداو متئش ام اذه دعب اولوقف . انناصغأ نم نصغ
 ءابب نيدّت ماكحأو .اهمضت نئادمو ءاهعمجت كولم [اه] ضرألا نم قش لك يف |
 يهو . جابيدلا ةعنص لثم : تاعانصلاو تاودألا يف اهقتفت عئادبو .اهجتنت ةفسلفو .

 يذلا بالرطسألاو .نوناقلاو قلخلا تاذ يف مورلا ةفسلف لثمو ؛لطر ةئامو دحاو لطر اهب نزوي يتلا نابقلا ةنامرو «ةبعل فرشأ يهو .جنرطشلا بعلو ؛ ةعنص عدبأ
 كلذ ريغو ] فوسكلا ماعو «كالفألا نارودو داعبألا ماع هب كرديو موجنلا هب لدعي
 عمقيو .اهيصاوق مضيو .اهداوس عمجي كلم برعلل نكي ملو [ةنقتملا راثآلا نم
 نزولا ةمئاق ةبيجع ًاراعشأ مورلل نأ كلذو .مجعلا هيف اهتكراش دقو رعشلا نم ناك ام الإ ,ةفسلف يف رثأ الو ,ةعانص يف ةجيتن طق اهل ناك الو ؛ اههيفس ىهنيو ءاهلا
 ,ةيداعلا بائذلاك يه امنإف ؟مجعلا ىلع برعلا هب رخفت يذلا اف ؛ضورعلاو
 يف نوُقَنوُم اهلاجرف . ضعب ىلع اهضعب ريغيو .ًاضعب اهضعب لكأي .ةرفانلا شوحولاو
 .لاقف رعاش كلذب رخف .عيهملا قيرطلا أطوت اك نئطو دقو يثعلاب نذقنتسا خيرصلا نهكردأ اذإف .لبإلا بئاقح ىلع تافَدْرُم ايابس اهؤاسنو .رسألا قلح

 ةَّيْشَع تافدزملا ّبْكَر قلو

 2سم هل ؟ ”هتمأو نحكُت دقو يشعلاب قحلت نأ كل رخف يأو !كحيو :هل ليقف
 .بيطلا هب جلاعي ام يه :هوفلا )1١(

 اناننن



 :ناحرحر موي مهيلع سيق ةبلغب مراد ينب ريعي ريرج لاقو

 وو 3 وس م, سس 2 رك سااسشصم

 روهم ربيعب مواسن تحكن دبعم لك ةاَدَغ ٍناحرحربو

 : هتأرمال ةرتنع لاقو

 يِبضْخَت تو ِلَحكت كوذُحأي نإ ٌةليس يسو كِيلإ مه لاجلا نإ

 < # 1 - 57 ه هه «يد اسلام م م اع 0 8 مم َ

 بنجاو باكرلا ريس ىلإ نرقأ ةونع ىنوذخاي نإ ورما اناو

 "يِبْكَرَم كلذ دنع َةَماَعَنلا نبآو هّلْخَرو دوُمقلا ِكَِكْرَم نوكيو

 . مدقلا نطاب :ةماعنلا نياب دارأ

 هلتقف ثراحلا هقحلف . يدنكلا ورمع سس ثراحلا ةأرما يناسغلا ةلوه نبا ىبس

 ف «هللاو معن : : تلاق ؟ كباصأ ناك له : امل لاقف ءاهنم لان ناك دقو ةأرملا يقرا

تسا مث نيسرف نيب اهقثوأف ! هلثم ىلع ءاسنلا تلمتشك
 يف لاقو ؛ اهاعطق ىتح ""' [هرضح

 : كلذ

 0 ةوعتمخ اهدهع دولا ةيآ اهنم كلادب نإو ىشنأ لك

 رورغم لمهاجل دنه دعب دوب ءاسنلا هّرغ نم ْنِإ

 اهيف لاقف « برعلا سراف بركي دعم نب ورمع تخأ ةناحير ميلس ونب تبسو

 :ورمع

 عوجه ياحصأو ينقرْؤُي عيمسلا يعادلا ةناحير نمأ

 ْش :لوقي اهيفو

 هعدف ًارمأ علطتست م اذإ
 عسيطتست ام ىلإ هزواجو

 نب عيبر ينب نم ءاقرزلا لمتحاف «ةانم ديز نب دعس ينب ىلع نازفوحلا راغأو

ب عقوف ؛ اهبجعأو هتبجعأف , ثراحل
 ىلإ اهذرو اهذقنتساف « مصاع نب سيق هقحل مث « ء اه

 .اهب عقو نأ دعب اهله

 . بكري نأ نكمأ ام : لبإلا نم دوعقلا )10(

 .اهّذو مودي ال : روعتيخ ةأرما يف . اهادعأ : اهرضحتسا 0(

5" 



 ناكو .مدآ ينب نم دوسألاو رمحألا ىلإ ثعب مَع يبا نأ كلذو ؛ مالسإلا رطش مجعلل ناك مالسإلاب هللا ىتأ املف . اهتيلهاج يف مجعلاو برعلا نأش ناك اذهف
 .بيهصو يلع : موق لاقو ,لالبو ركب وبأ : : موق لاقف . |ههيف سانلا فلتخاو دبعو ّرح هعبت نم لَو

 راصنألاو نيرجاهملا ىلع ًابيهص مدق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعّط امو
  ايح ةفيذح ينأ لوم الام كردأ دل :لاق مث .هيلع "نعل مهلكف «ءارح لما نم ةتسلا هل ركذف .فلختسأ نم دجأ ام : :لاقف . فلختسا : :هل ليقو سانلاب ىلصف

 7 رجا لك ٍَ بنهم اذه
 انتالصل دلحاو مهنم ضرسي م
 ملاس مّرثملا ناك ولو اذه
 اننود ايحت مّجعلا يذه لاب ام

 راصنألا ٍلئابق عيمج العو

 رايخألا ةداقو ٌةادملا مهو

 راصتألا ةفالخ لانت ًايح

 "راسو ىّمع يفل 'يوغلا نإ
 : ءايعدألل اهقاحلتساو بسنلا يف اهفالتخاب برعلا رّيعي ريجُب لاقو
 فدنخ ةدالوأ دنهلا نأب متمعُز

 ,لساب ةّبض نبا لّثن نم ميدو
 دحاو دالوأ سانلا لك راص دقف

 مكنم مركأ كالمألا رفصألا ونب
 ًارهاجم ًايعد يرهص ف علت

 هليبقو هّطهر ًاَمْول متشت

 رباربلا نيبو ىبرق ٌمكنيبو
 رماع نب ورمع دالوأ نم ناجربو
 رصانعلا لوصأ يف ًءاوس اوراصو

 ا" ساكألا كولُم انابرقب ىلؤأو

 رهاجُميعد نم أرتس رت و
 رهاط نباو ًارهاط الهج حدمتو

 . ءايجنلاو ءايعدألاو ءاسنلا باتك يف اًمات رعشلا اذه تركذ دقو
 ةيبوعشلا بهزذم ىلع ءيلاه نب نسحلا لاقو

01001 
 .هباعو هبلث :هيلع نعط )١(

 .مورلا يأ :رفصألا ونب (؟) .لاضلا :يوغلا (؟)
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 مهنيبو يب سيل ًاموق ترواجو

 همجأ فيرقلا يمسأب اعد ام اذإ
 ةوزن بليهلاب .ناعدزأل

 تلزنأ َةَوِبَتا نأ ىرَي ٌرْكبر

 ًادحاو ّنأ ىرت ال يمت تلاقو

 ةبيتق يف اهدعب ًاسيق تمل الف

 ""نوطُيو ةوعد الإ رصاوأ

3 

 نوهت لع ام ةوعد ىلإ
 7 ْنَلَت م ماوقألا رختفآ اذإ

 نينج وهو نطبلا يف عمسَم ىلع

 نوكي تاملا ىتح انفنْحأك

 نونف راخفلا نإ اورختفآ اذإ

 ةيبوعشلا ىلع ةبيتق نبا در

 :برعلا ليضفت باتك يف ةبيتق نبا لاق

ثيدحلاو باتكلا ضعب رهاظ اوذخأ اموق مهنم نإف ةيوستلا لهأ اَمأو
 هب اوضقف «

 ذ نم مانقلخ انإ ُسانلا اهّيأي ل : لجو زع هلوق ىلإ اوبهذف «هانعم نع اوشتفي ملو

 امنإ » : هلوقو '"! © كاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفّراعتل لئابقو ًابوعش مانلعجو ىثنأو

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق ىلإو '*' © مكْيَوَحَأ نيب اوحلصأف ٌةوخإ َنونمؤملا

 اهرخافتو ةيلهاجلا ةوخن مكنع بهذأ دق هللا نإ « سانلا اهيأ :عادولا ةجح يف هتيطخ

 . بارت نم مداو مدآل مكلك .«ىوقتلاب الإ رخف يمجع ىلع يلرعل سيل . ءابآلاب

 .مهاوس نم ىلع دي مهو « مهاندأ مهتمذب ىعسيو , مهؤامد ًافاكتت نونمؤملا : هلوقو

 دنع ةلزنملاو ماكحألا قيرط يف اوس نينمؤملا نم مهلك سانلا نأ اذه يف ىنعملا امنإو

 .ةرخآلا رادلاو لجو زع هللا

 مل «ةرخآلا رمأب الإ لضف دحأل سيل ايندلا رومأ يف اوس مهلك سانلا ناك ول

 اذإ ٠ هيَ هلوق ىنعم مف ؛لوضفم الو لضاف الو فورشم الو فيرش ايندلا يف نكي

 يف هع هلوقو ٠. مهتارثع تائيملا يوذ اوليقا :٠ هلع هلوقو .. هومركأف موق مرك عاتأ

 ام ريخب سانلا لازي ال :لوقت برعلا تناكو () «ربولا ديس اذه »: مصاع نب سيق

 20مم

 ةبثولا :ةوزنلا (؟) .طباورلا :رصاوألا )١(

 . ةيدابلا لهأ :ريولا لهأ (0) ٠. ةيآلا تارجحلا ةروس (1) “١. ةيآلا تارجحلا ةروس ()
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 اذإف «رايخأو فارشأ مهيف ناك ام ريخب نولازي ال :لوقت .اوكله اوواست اذإف اونيابت

 .اوكله ةدحاو ةلمج مهلك اولمج

 يف سانلا يوتسي فيكو .رامحلا نانسأك ةيساوس :اولاق اموق برعلا تّمذ اذإو

 نكلو .هلصافم ًأفاكتت الو هؤاضعأ هسفن يف يوتست ال دحاولا لجرلاو مهلئاضف

 . سمخلا ساوحلاو لقعلاب ندبلا عيمج ىلع لضفلا سأرللو « ضعب ىلع لضفلا اهضعبل
 .ةمودخم اهنمو ,ةمداخ ءاضعألا نمو .دسجلا ريمأ بلقلا :اولاقو

 مالسلا هيلع مدآب برعلا ىلع مهرخف ةيبوعشلا تعدا ام مظعأ نمو : ةبيتق نبا لاق
 مث.( هتانسح نم ةنسح انأ امنإف هيلع ينولضفتال :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقبو

 دمخو ليعامسإو حلاصو .دوه :ةعبرأ ريغ مجعلا نم مهنأو نيعمجأ ءايبنألاب مهرخف

 ًاحونو ْمدآ ىفطصآ هللا نإ 9 : لجو زع هللا لوقب اوجتحاو ؛ مالسلاو ةالصلا مهيلع

 مم "94 ملع ٌعيمس هللاو ضعب نم اهضعب هير نيملاعلا ىلع نارْمع لآو يهاربإ لآو

 لاقو .رجاه ىمست ِةّمأل ليعامسإ نأو .ةراسل هنأو ,ميهاربإ نب قاحسإب اورخف
 : مهرعاش

 (0ْنادْمَهو ُّكَع الو ,ةابخ الو ًابنط اب لْكُع لصت مل ةدّلب يف

 ناطوأ رارحألا ينبل اهنكل 2 نلطو نم ءاربب الو مرج الو

 ناسنإ ِءانْخّللا ينب نم اهب اف هّتكاسم ىرسك اهب يَنْبُي ضرأ

 رجاه دلو نم مهنأل ؛برعلا :مهدنع ءانخللا ونبو ؛مجعلا :مهدنع رارحألا ونبف

 ءانخللا امنإ ء ءانخللا اه لاقي ةمأ لك سيلو ؛ليوأتلا اذه يف اوطلغ دقو «ةَّمأ يهو

 وهو ءنخللا نم دخأ امنإو ءبطحلا عمجو اهيقسو لبإلا يعر يف ةنهتمملا ءامإلا

 لك نم هللا اهرهط يتلا رّجاه لثم امأف ؛هحير ربغت اذإ 4 ءاقسلا نحل :لاقي ؛ حيرلا

 لهف  ةلالس |ههلعجو ءاَّمَأ دمحو ليعامسإ نّيبيطللو «ًاشارف ليلخلل اهاضتراو سند

 !ءانخل اهيمسي نأ مسم نع الضف ٍدحْلمل زوجي

 .ءابخلا هب دشي لبح :بنطلا (؟) .98 ةيآلا نارمع لآ ةروس )١(

 انادو



 ةبيتق نبا ىلع ةيبوعشلا در
 سانلا نيابت يف ةبيتق نبا ىلع هب دري ايف ةيبوعشلا يأر ىري نم ضعب لاق

 . دوسملاو مهنم ديسلاو , مهلضافتو

 فيرشلاو , دوسملاو مهنم ديسلا الو , مهلّضافت الو سانلا نيابت ركن ال نحن اننإ
 ,مهباسحأب الو مهئابآب سيل مهنيب ايف سانلا لضافت نأ معزن انكلو ؛فورشملاو
 ءيفد ناك نم هنأ ىرت الأ ؛مهممه دْعَُبو مهسفنأ فرشو مهقالخأو مهلاعفأب هنكلو
 يف ةيمأ نمو .اهتباؤذ يف مشاه ينب نم ناك نإو فرشي مل ,ةءورملا طقاس .ةمهلا

 فيرشلاو «هلاعفأ تمرُك نم مركلا امنإ ؛اهنم نطب فرشأ يف سيق نمو ءاهتمورأ
 موق ميرك ماتأاذإ :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ثيدح ىنعم وهو ؛ هتمه تفّرُش نم
 يف هددؤسل هيف لاق امنإ.«رّبولا لهأ ديس اذه »: مصاع نب سيق يف هلوقو.«هومركأف
 يف ناك ليفطلا نب رماع نأ ىرت الأ :مهل هدفر هلذبو .مهيرح نع بذلاب هموق
 :لوقي سيق .يف نطب فرشأ

 رماع دّيس نبا تنك نإو يفإو
 ةثارو نع ٌرماع ينتدوس اف هه

 بكوم لك يف روهشملا اهسرافو

3 
 ()بكنمب اهامر نم ىمرأو اهاذأ ىقهّنأو اهاّمح يمخحأ يننكلو هما

 :رخآ لاقو

 انلئاوأ تّمرك نإوانإ

 انئلئاوأ تناك اك ىببت

 و 3

 اولعف ام لثم لعفتو ىنبت

 الو لبق دحأ اهب ضقي مل ةيضقب برعلا نيب َنيِضقأل :ةدعاس نب سق لاقو
 اميأو هيلع مؤل الف ,مرك اهنود ةمالمب الجر ىمر لجر يأ :يدعب دحأ اهدري
 .هل مرك الف مول هنود ًامرك ىعّدا لجر

 هنود مْؤل لكو .هب ىلوأ مؤللاف مول هنود مرك لك :نينمؤملا مأ ةشئاع لوق هلثمو

 )١( دضعلاو فتكلا سأر عمتجم :بكتملا .
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 , اهاصخو هسفن عئابط ناسنإلاب ءايشألا ىلوأ نأ ءاهلوقب ىنعت .هب ىلوأ مركلاف مرك

 .هتيلّوأ مرك هعفني الف تمؤل نإو ,هتيلّوأ مؤل هرضي الف تمرك اذإف

 :رعاشلا لاقو

 امادقأإللاو ركلا هتمّلعو اماصع تدَّبَس ماصع سفن

 اماَمُه ًاكلم هَترّيصو

 :رخآ لاقو

 يبلرع انأ الو نوم انأ ام يىبسح ىتَّمهو ىلقع يلاالم

 00 يبدأ ىلإ مَقُم ينتإاف مدحأ ىلإ مَقُم ىمتنآ نإ

 دبع بجعأف ,بهذم لك هيف بهذ مالكب ناورم نب كلملا دبع دنع لجر ماكتو

 يتلا نينمؤملا ريمأ اي يسفن نبا :لاق ؟ مالغ اي تنأ نم نبا :لاقف ءهنم عمس ام كلملا

 .!تقدص :لاق !كنم دعقملا اذه اهب تلن

 .( هنيد ةمركو هلام لجرلا ْبَسَح و : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 . كلف نيد كل.ناك نإو ءٍبَّسَح كلف لام كل ناك نإ :باطخلا نب رمع لاقو

 .مَرَك
 لك هيف بهذ هنإ ؛برعلا ليضفت باتك يف ةبيتق نبا نم بجعأ تيأر امو

 ام لك هرخآ يف ضقنف «ةيبوعشلا بهذمب هباتك مخ مث «برعلا لئاضف نم بهذم
 ّمأو بأل مهلك سانلا نأ يدنع لوقلا لدعأو ؛همالك رخآ يف لاقف ؛هلوأ يف ىنب

 ؛راذقألا مهيلع أرطو ,لوبلا ىرجم يف اًررجو .بارتلا ىلإ اوديعأو «بارت نم اوقلخ

 « ءابآلاب رخفلاو , ءايربكلاو مّظعَتلا نع لوقعلا لهأ هب عدتري يذلا ىلعألا مهبسن اذهف

 , ىوقتلا هبسح ناك نم الإ «باسحألا لطبتو ,باسنألا عطقنتف مهعجرم هللا ىلإ مث
 .هللا ةعاط ()هتتام تناك وأ

 .ةليسولاو ةمرحلا + ةتاملا (؟) .بستنا :يمتنا )١(
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 برعلا حكانم يف ةيبوعشلا لوق

 مهتاراغ يف ضعب ءاسن مهضعب حكني ةيلهاجلا يف برعلا تناك امنإ : ةيبوعشلا تلاق

 . هوبأ نم مهدحأ يردي فيكف .ثمط نم ءاريتسا الو حاكن دقع الب

 نم اهوّبس ةّيبس يف مهبورح يف لايعلا نوزتبي نيح ةبض ينبب قدزرفلا رخف دقو
 :لاقف ةعصعص نب رماع ينب

 رتس ٌمهيلاوع الإ مه سيلو اهريِبَه نوبكري اولظو تلظف
 .اهجرف انه اه دارأ امنإو ؛ضرألا نم نئمطملا :ربيهاو

 :هب رخفي ام ضعب يف لئاقلا وهو
 ارْشَع اهداز دق مث اموي نيثالث ٌهرْيأ ماق يذلا ىميمتلا انمو

 الإ ناسحإ الو ةقاتغ ىلوملا ىلع انم نكي مل ول :برعلا نم ةيبصعلا باحصأ لاق
 نإ :رثألا يف امك ناميإلا راد ىلإ كرشلا راد نم هل انجارخإو رفكلا نم هل انداقنتسا
 ىلإ نوداقُي موق نم انبر بجع :لاق امك 7. ريجاوسلاب مهظوظح ىلإ نوداقي ًاموق
 .لسالسلا يف ةنجلا

 هللاف ؟ كتايحل هسفن لتق نمم ةمعن كيلع مظعأ نمَف :مهيف لتقلل انضّرعت انأ ىلع
 .مكتبتاكم يف انبغرو مداهج انيلع ضرفو .مكلاتقب انرمأ

 ؛ كلذ يف هل : اولاقف هب ىلصي يلاوملا لهأ نم الجر معطم نب ريبج نب عفان مدقو
 .هفلخ ةالصلاب هلل عضاوتأ نأ تدرأ امنإ :لاقف

 ؛ ىشرق اولاق اذإف ؟اذه نم :لاق ةزانج هب تّرم اذإ اذه ريبج نب عفان ناكو
 لام وه :لاق ؟ لوم : اولاق اذإو !هاتدلباو :لاق ؟ يلرع : اولاق اذإو !هاموقاو :لاق

 .بلكلا قنع يف عضوت ةدالقلا :يهو .روجاس عمج :ريجاوسلا )١(

 نضل



 .ءاشا ام عديو ءاش ام ذخأي ءهللا

 .ىلوم وأ بلك وأ ءرامح :ةثالث الإ ةالصلا عطقُي ال نولوقي اوناكو :لاق
 يف نوشمي الو ,باقلألاو ءامسألاب الإ مهنوعدي الو .ىنكلاب مهنونكي ال اوناكو

 نإو ,مهسؤر ىلع اوماق ًاماعط اورضح نإو . بكوملا يف مهنومدقتي الو .مهعم فصلا
 هنأ رظانلا ىلع ىفخي الثل ؛ناوخلا فرط ىف هوسلجأ هملعو هلضفو هنسل ىلوملا اوعمطأ

 نإو ,برعلا نم دحأ رضح اذإ زئانجلا ىلع نولصي مهنوعدي الو ,برعلا نم سيل
 , اهيخأ ىلإ الو اهيبأ ىلإ مهنم ةأرملا بطخي ال بطاخلا ناكو ؛اريرغ رضحي يذلا ناك

 يأر ريغب خألاو بألا َجَوَر نإف ءَدُر الإو جَّوُز يضر نإف ؛ اهيلاوم ىلإ اهبطخي انو
 .حاكن ريغ حافس ناك اهب لخد دق ناك نإو .حاكنلا خسف هيلاوم

 هذه تيأر ينإ لاقف بدنُج نب ةَرمَسو سيق نب فنحألا ةيواعم اعد : دايز لاقو
 ىلع مهنم ةبثو ىلإ رظنأ ينأكو .فلسلا ىلع تنعط دق اهارأو ءترثك دق ءارمحلا
 ةرامعو قوسلا ةماقإل ًارطش عدأو ًارطش لتقأ نأ تيأر دقف ؛ناطلسلاو برعلا

 ؟ نورت اف ؛قيرطلا

 دقو .يالومو يلاخو يمأل يخأ ؛بيطت ال يبسفن نأ ىرأ :فنحألا لاقف
 .قرطأو ؛مهنع تلتق دق يأ تننظف .بسنلا يف انوكراشو مهانكراش

 , هنم غلبأو مهنم كلذ ىللوتأ انأف .ريمألا اهيأ ىلإ اهلعجا :بدنج نب ةرمس لاقف

 .رمألا اذه يف رظنأ ىتح اوموق :لاقف

 لسرأ ةادغلاب ناك |ملف ؛انيزح يلهأ تيتأو «فئاخ انأو هنع انمقف : فنحألا لاق
 .ةرمس يأر كرتو يبأرب ذخأ هنأ تملعف يل

 هملك هتدابعو هتابخإو هفشقتو هدهزو هكسن يف سيقلا دبع نب رماع نأ يورو

 ىلع رماع عينشت يف قارعلا بحاص رماع نب هللا دبع دنع نافع نب نامنع لوم نارمح
 هل لاقف !كلثم انيف هللا رثك ال : :نارمح هل لاقف .كلذ ركنأف .هيلع هنعطو ناهثع
 نوحسكي «معن : :لاق ؟هل وعدتو وُعديأ :هل ليقف !كلثم انيف هللا رّثك لب :رماع

 انس



 , اثكتم ناكو .ًاسلاج رماع نبا ىوتساف .انبايث نوُكريو ءانقافخ نوزرْخَيو ءاتقرط

 ام لك سيل :لاقف .كتداهزو كلضفل .بابلا اذه فرعت كنظأ تنك ام :لاقف

 .هفرعأ ال .هفرعأ ال ينأ تننظ

 لاتق ىلإ زيزعلا دبع هاخأ هّجو امل ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب دلاخ نإ :اولاقو

 رذنملا تنب صفح مأ هتأرما اوّبسو . عمسم نب لتاقم هبحاص اولتقو هومزه : ةقرازألا

 تناكو اهيف اولاغو .نساحملا ةيداب ةرساح قوسلا يف اهوماقأف , يدبعلا دوراجلاني

 ديزت برعلا تناكو يلاوملاو برعلا اهيف تديازتف ءانسحو الاك سانلا لمكأ نم
 مث ءافلأ نيرشع برعلا اهتغّلِب ىتح ,ءالولا ىلع اهيف ديزت يلاوملاو ,ةيبصعلا ىلع اهيف
 نم سيقلا دبع نم جراوخلا نم لجر لبقأف .فلأ نيعست اهوغلب ىتح اهيف اوديازت

 اي :اولاقف .ةءاجفلا نب يرطق ىلإ هوعفرو هوذخأف .ءاهقنع برضف فيسلاب اهفلخ
 .نينمؤملا ءامإ نم ةمأ لتقو لاملا تيب نم افلأ نيعست كلهتسا اذه نإ ,نينمؤملا ريمأ

 دق ةيقاحسإلاو ةيليعامسإلا ءالؤه تيأر ينإ ,نينمؤملا ريمأ اي : لاق ؟ لوقت ام : هل لاقف

 «فويسلاب طبخلا الإ قبي مف ,قدحلا ترمحاو تاوصألا تعفترا ىتح اهيلع اوعزانت

 : يرطق لاقف . ةنيه نيملسملا نيب ةنتفلا نم تيشخ ام بنج يف افلأ نيعست نأ تيأرف

 ()هعّرو نم ديقأ ال :لاق .هنم دقأف :اولاق .اهتباصأ هللا نويع نم نيع .هنع اوُلَخ

 كلذب هيدجتسي دوراجلا نب نامعنلا اذإف ,ةرصبلا كلذ دعب يدبعلا اذه مدق مث . هللا

 .هيلإ نسحاو هلصوف . ببسلا

 ىوحنلا نوركاذتي مهو يلاوملا نم موقب متهألا نب هللا دبع رم :ةديبع وبأ :لاق

 ناوفص نحل عمس هتيل :ةديبع وبأ لاق .هدسفأ نم ٌلوأل مكنإ هومتحلصأ نعل :لاقف

 ش .ناقاخ نب لمؤمو ناقاخو

 ةيدهم ابأ :لجر هل لاقف ةيدابلا نم يبارعألا ةيدهم وبأ مدق :لاق يعمصألا
 ةدحاولا ةئضوتلا انيفكتف أضوتن انك دقل يخأ نبا اي هللاو :لاق ؟ ةيدايلاب نوئضوتتأ

 .رشلا نع سانلا نوفكي .نيذلا نم ديقي ال هنأ ديري :هعزو )١(

217 



 قيلت تلعجف - يلاوملا ينعي  ءارمحلا هذه انيلع تلخد ىتح .ةعبرألاو مايألا ةثالث
 .ةاودلا "قالت امك ءاملاب اههاتسآ

 م ىلإ :هل لاقف « ريثك ءامبيجنتسيولاوملا نم لجر ىلإ بارعألا نم لجر رظنو
 !اقيوس اهب برشت نأ ديرتأ !كليو اهلسغت

 يف انكاس ناكو .برعلا يف ةّيمح سانلا ّدشأ يرملا ةمقلع نب ليقع ناكو
 هتنبا هيلإ بطخو ناورم نب كلملا دبعل لاقو ؛ ءافلخلا هيلإ رهصُي ناكو « ةيدابلا
 :لئاقلا وهو .كدلو ءانجه ينينج : ءابرجلا

 كلايل انرصو اظْيَغ كلام وُنَب تحّبصأف الاجر ظيَغ وب انك
 "'كراوسعلا ءامإلا هابشأ دّوسو ُهَلُك َلاملا عَدْعذ ًارهد هللا ىحل

 ناك نم : : ةيمصعلا ديدش ًارئاج ناكو ىموم نب ىبسيع يل لاق : ليل يلأ نبا لاقو

 :لاق . نيريس نب دم : تلق ؟ نم مث :لاق . نسحلا يبأ نب نسحلا :تلق ؟ةرصبلا هيقف
 .نايلوم :تلق ؟امهه اف

 ديعسو . ربج نب .دهاجمو .حابر يبأ .نب ءاطع :تلق ؟ةكم هيقف ناك نمف :لاق
 .يلاوم تلق ؟ءالؤه اف :لاق .راسي نب ناولسو ءريبج نبا

 « دانزلا يلأ نباو « يأرلا ةعيبر تلق ؟ ءابق لهأ هقفأ نمف :لاق مث م ,هنول ريغتف

 .يلاوملا نم تلق ؟اناك اف :لاق

 . هبنم نب مارهو هنباو ءسواط :تلق ؟نميلا ةيقف ناك نمف :لاق مث .ههجو دبراف
 .يلاوملا نم :تلق ؟ءالؤه اف :لاق

 :تلق ؟ناسارخ هيقف ناك نمف :لاق [ مث ] ,ًادعاق بصتناف هجادوأ تخفتناف
 .ىلوم :تلق ؟اذه ءاطع ناك امف :لاق .يناسارخلا هللا دبع نب ءاطع

 .ةاودلا ةنوص ةقيللاو .ةقيل اه لعجي :ةاودلا قالت )١(

 . ضّيح :كراوعلاو ؛ددبو قرف :غدغد (؟)

 نوني



 ؟ ماشلا هيقف ناك نمف :لاق مث ,هتفخ ىتح ًاداداوسا دوساو ادّيرت ههجو دادزاف

 .ىلوم :تلق ؟ اذه لوحكم ناك امف :لاق .لوحكم :تلق

 .نارهم نب نوميم :تلق ؟ةريزجلا هيقف ناك نمف :لاق مث ؛اقنَحو اظّيغت دادزاف

 .ىلوم :تلق ؟ناك اف :لاق

 هقوخأ 0 ؟ ةفوكلا هيقف ناك نمف :لاق مث ,ءادعصلا سفنتف : :لاق

 تلقف ءرشلا هيف تيأر نكلو «نايلس ينأ نب رابعو «ةئيبُع نب مكحلا :تلقل

 .هشأج نكسو ! ربكأ هللا :لاق .نايبرع : تلق ؟اناك (ف :لاق . يبعشلاو « ميهاربإ

 هيلع جرخ امل جاجحلا نأ : برعلاو يلاوملا باتك يف .ظحاجلا رحب نب ورمع ركذو

 نم ٌرثكأ ناكو قارعلا لهأ ءارق نم يقل ام يقلو , دوراجلا نب هللا دبعو ثعشألا نيا

 مهنأ ماع ملف ؛ةرصبلا لهأ نم يلاوملاو ةلتاقملاو ءاهقفلا , هيلع جرخو هعلخو هلتاق

 ال ىتح مهتعاج قرفيو مهناويد طقسي نأ بحأ ,مظعألا داوسلاو ربكألا روهمجلا

 .مكب ىلوأ كارقو ءمجعو ("جولع متنأ :لاقو يلاوملا ىلع لبقأف ءاودقاعتي الو اوفلأتي

 مهنم لجر لك دي ىلع شقنو . ءاش فيك ٍمهرّيصو بحأ فيك مهعجج ضفو مهقرفف

 لجع نب دعس ينب نم لجر مهنم كلذ ىلوت يذلا ناكو ؛ اهيلإ ههّجو يتلا ةدلبلا مسا

 ؛رباج نب شارخ هل لاقي ءمجل نبا

 :مهرعاش لاقو

 مكحلاب ذاع ىتح كخّيش ٌرفو ٌةتحار يِلْجعلا شقن نم تنأو

 .ةرصبلا ىلع جاجحلا لماع يفقثلا بويأ نب مكحلا :ديري

 :هل لاقي يلاوملا نم الجر مهيضاق ناك دقو ,ةفوكلا لهأ ينعي وهو ءرخآ لاقو

 :جارد نب حون

 جارد نب حون مكيضاق ناك ذإ تبرتقا ُبَّسحأ امف ةمايقلا نإ

 . لاجرلا نم ديدش فاج لك وهو جلع هدرفم : جولع 010(
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 جاّجح شقن نم ُهَّفك ٌةحيحص  تّيقب ام ٌجاَّجحلا هل ًايح ناك ول

 :رخآ لاقو

 (0لِظو نك ْنِم جاجحلا اهجرخأ لبإلا قوس ام ٍرْدَت مل ةّيراج
 َلَدَج ريغ نم كافك تّشقُث ام لَبُج نباو ًادهاش ٌورمع ناك ول

 تام يبأ نإ :لاقف يضاقلا راّوس ىلع لخد ربنعلا ينب نم ًايبارعأ نأ ىوريو
 مسقي فيكف - ةيحان اطخ طخ مث  ًانيجهو :لاق مث  نيطخ طخو - يل ًاخأو ينكرتو
 :لاق . ًاثالثأ مكنيب لاملاف :لاق .ال :لاق ؟ ريغ ثراو انه اه :راوس هل لاقف ؟لاملا
 انأ ذخآ مك نيجملا ذخأي فيكف ءانيجهو ىخأو ىنكرت هنإ ,ينع تمهف كبسحأ ام
 تملع ام :لاقف راّوس ىلع لبقأ م يبارعألا بضغف .لجأ :لاق ؟يخأ ذخأي ايكو
 . ًائيش ىلاعت هللا دنع كلذ ينَّرضي ال :راوس لاق 20. ءانهدلاب تالاخلا ليلق كنإ «هللاو

 ىلاعت هللا ءاش نإ  هيليو ؛هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا باتك نم ثلاثلا ءزجلا مت

 .تيبلاو رتسلا :نكلا )١(

 . ءارحصلاو ةالفلا : ءانهدلا (؟)
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 ةحفص

 لاثمألا يف :ةرهوجلا باتك

 هلع هللا لوسر لائمأ

 ءاملعلا اهتور لاثمأ
 ةفوكلا ربنم ىلع ريشب نبا
 قارعلا لهأو ريبزلا نبا
 ءايرلا يف لثم
 ةروفصعلاو ليئارسإلا خف

 دنهلا لاثمأ نم .ةربقو يليئارسإ

 سانلا نم لثملا هب برض نم
 ءاسنلا نم لثملا هب برضي نم ٠

 ماهبلا نم هب اولئمت ام 1١

 ناويبلا ريغ نم لثملا هب برضي ام
 لثملا هب اوبرض امه ١

 يسرافلا رهجج رزبو يفيص نب ٌمكأ لاثمأ ٠٠
 برعلا لاثمأ نمو 7

 ناسللا ظفح نم

 تمصلا يف هنم يقتي امو مالكلا راثكإ ١

 ةرم أطخأو ةرم باصأ نم . ثيدحلا قدص 4

 قطن مث تمص نم ةباجإلا ءوسو ةلأسملا ءوس 89

 .ةرم قدصي بذكلاب فورعملا . ةهاهفلاب

 .ةرم بذكي قدصلاب فورعملا

 ءادبإ . هماتتكا دعب رمألا فاشكنا رسلا ناّتك ٠

 رسلا

 . هريغ هب ركذتي ثيدحلا ١

 . هيدبي نأ نكمي الو لجرلل نوكي رذعلا
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 هعضوم ريغ يف راذتعالا

 ةيانكلاب ضيرعتلا
 .رابتخالا لبق دمحلا فورعملاب نملا
 ًالطاب تناك نإو ةحيبقلا ةلاقملا نم ظفحتلا

 . هنيعب هبحاص ناسنإلا رييعت . ريخلاب ءاعدلا

 ناسنإلا ىلع ءاعدلا

 تالضعملاب هريغ لجرلا يمر

 دعولا فلخ . لطابلاو وهللا ةبالخلاو ركملا

 سومغلا نيميلا

 مهتوعن فالتخأو لجرلا لاثمأ

 رك ذلا هيبتلا لجرلا . لضفلا يف زربملا لجرلا يف

 بعصلا لجرلا . ليلذلا هب زعي زيزعلا لجرلا
 هنرق ىقلي دجنلا

 ةقباس الو رظنم الب هيبنتلا يهادلا بيرألا

 ريرحنلا ملاعلا لجرلا

 برجملا لجرلا

 نوي

 اندر

 ع

 ىتح قارطالا .ًارسق هقح ذخأي لجرلا

 ححصملا دلجلا لجرلا ةصرفلا باصت

 بيدات زع ىلإ لذ نم لاقتنالا .زعلا دعب لذلا

 ريبكلا

 . هنم لذأب نيعتسي ليلذلا . فعضتسملا ليلذلا

 قئاملا قمحألا

 .ناوطا راتخيف ةماركلا هل ضرعت يذلا

 هلبق هوبأ كايعأ دقو همالحا ديرت لجرلا
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 ةحفص

 يأرلا فيعضلا مزعلا نهولا
 نوكي لجرلا .هدنع عفن الو اراض نوكي يذلا

 هيف ريخ الو رظنم اذ
 سانلا عاتجا نم مهتالاحو تاعابجلا لاثمأ

 مهقارتفاو

 رشلاو ريخلا يف نايواستملا

 لضفأ (مهدحأو نالضافلا

 ةأفاكملا . هريغ ىلع ًالضف هسفنل ىري لجرلا

 ىبرقلا يف لاثمألا +
 ماحرألا يوذ نيب فطاعتلا

 براقألا ىلع ننحتلا يف مهلاثمأ نم +7

 اضغبم ناك نإو بيرقلا ةيامح م7

 هلهأب لجرلا باجعإ

 هيبأب لجرلا هيبشت 88
 . براقألا دساحت

 نمأ ثيح نم ىتؤي لجرلا . دالوألا يف مهوق

 قالخألا مراكم يف لاثمألا ؛
 ةردقملا دنع وفعلا . محلا

 سانلا ةارادم . فالخلا كرتو ةدعاسملا ١

 . هلهأ لجرلا ةهكافم

 ىلع ربصلا .مذلا بانتجاو دمحلا باستكا ؛*

 مركلا ىلع ضحلا . بئاصملا

 ىلع ربصلا .ةعدلاو ةعانقلا . دجي ال ميركلا 4+

 بقاوعلا هدمحت هراكملا

 لجرلا ةصاخ . نايفاصتملا .لاملاب عافتنالا 4

 . هريغ هل بسكي نم 06
 هقحتسي ال نم دنع لاملا . ةجاحلا عم ةءورملا

 بسكلا ىلع ضحلا

 مع نع رابختسالا هب ريصبلا رمألاب ريبخلا 3
 هنقيتو ءيشلا

 ةحفص

 هتلآ ريغب ماعلا لاحتنا 07

 رومألا يف ذخألا . هسفن ىسنيو هريغ يصوي نم

 طايتحالاب
 هلوزن لبق رمألل دادعتسالا 4

 سانلا ةملاسمب ةيفاعلا بلط
 رومألا طسوت

 هسفن نع لجرلا ةعفادم . مارجإلا دعب ةبانإلا

 دارفنالا يف مهوق

 ىوهلا عابتا . ىرخأ ةفاخم ةرم ءيشب ىلتبا نم
 بطعلا نم رذحلا ١

 ةروشملا . قرخلا نع يهنلاو ريبدتلا نسح
 ةجاحلا بلط يف دجلا 0؟

 رمألا يف ينأتلا
 ةقفارملا ءوس .راوجلا ءوس 6

 اهيلإ عوجرلاو ةداعلا كرت . ةداعلا

 ةلق تارثك الإ ةلق .هينعي امب لجرلا لاغتشا 4

 . هبحاصب لجرلا ماها
 عمطلاو عشجلا

 سايقلا يف طلغلا . ماعطلا ىلإ هرشلا 0

 .٠ قز

 هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو
 ةمهتلا . ريذبتلا . ةمعنلا نارفك 0

 لبق ةءاسإلا .هيلإ ةجاحلا تقو ءيشلا ريخأت 7

 لخبلا . ناسحإلا

 لعفي ال امب دعاوي نابجلا . نيجلا

 ريداقملا . بئاغلا نع رضاحلاب ءانغتسالا

 هفتح ىلإ يتأي لجرلا
 ىلع رشلا بلاج .هسفن ىلع يناجلل لاقي ال 4

 رهدلا فرصت . هلهأ

 موقلا كاله . لضعملا ديدشلا رمألا

 هل حالص ال ام حالصإ
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 ام مانتغا . رسعلاب لتعي ليخبلا .ودعلا ةفص

 هريغ عنمي ليخبلا . لق نإو ليخبلا يطعي
 . هسفن ىلع دوحيو

 ةرم يطعي ليخبلا .رفاو هلامو ليخبلا توم

 . ةرذعتملا ةجاحلا بلط

 ةجاحلا يف قونتلا . لكلا نود ضعبلاب اضرلا

 . ةجاحلا ماقتسا

 ةجاحلا . ةجاحلا ليجعت .ةجاحلا يف ةعناصملا

 بلطف ةجاح عنم نم .نيهجو نم نكمت
 ىرخا

 . عنام امنود لوحي ةجاحلا
 اهعضوم ريغ يف ةجاحلا بلط . ةبيخلاو سايلا
 . اهتوف دعب ةجاحلا بلط

 ةدايزلا بلط نم .اهكرتب ةجاحلا نم اضرلا
 صقتناف

 . ةجاحلاب ءالخلا

 ةجاحلا ءاضق .هب قثت نم ةجاحلا يف كلاسرإ

 لاؤسلا لبق

 نزحلا ديدحت ةيضقم ةمات ةجاحب فارصنالا

 . هنم ىكبي نأ دعب

 ماظلا لاثمأ عماج

 : نيعون نم ماظلا

 . هتراحت يف نوبغملا . همغ ىلع امغ دازي نم

 . ةمالملا ةعرس

 . ماظلا نم راصتنالا . مثللا همضتبي مركلا
 هبحاص ىلع هتبقاع عجرت ملظلا

 . هريغ بنذب ذوخأملا . لاتقلا ىلإ رطضملا

 ءيثلا نم ءىربتملا

 نم مذي امو نابجلا . سانلا ةرشاعم ءوس

 . هقالخأ

 نسلم
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 . هئافشإ دعب نابجلا تالفإ

 لالدتسالا رهدلا فرصت .هريغ ددهتي نابجلا

 . ريمضلا ىلع رظنلاب
 رادلا يف نكي مل اذإ . لجرلا نع لاملا يفن

 . دحا

 : هتاقوأو ءاقللا

 هنع ماعلا يفنو لجرلا لاهجتسا

 .رعشلا يف ةلمعتسم لاثمأ
 دهزلاو ظعاوملا يف ةدرمزلا باتك

 بايب مكح . ىلعل مالك يف سابع نبال

 . كولملا ضعب

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا ظعاوم
 . هئايبنأ ىلإ ىلاعت هللا يحو نم

 . مالسلا هيلع ىموم . مالسلا هيلع حيسملا

 . مالسلا هيلع فسوي
 ءامكحلا ظعاوم

 ةيصو .مجعلاو برعلل عبرأ تاملك . نسحلل
 .رمعل ركب يبأ
 . مهألا نباو نسحلا

 ةمربش نبال . ءادردلا يبأل . اموق ظعي ميكحل

 . كامسلا نباو ديشرلا . ًالجر ظعي كحل
 ءابكحلا نيب ترج ةبتاكم

 زيزعلا دبع نب رمعو نسحلا
 نب رماعو .ىبوم وبأ . ءادردلا يبأو ناملس نيب

 سيقلا دبع
 نم .ةويح نبا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع نم

 ناوزغ نبا ىلإ باطنخلا نب رمع
 ءانبألل ءابآلا ظعاوم

 . هنبا يصوي نامقل



 . هنبا يصوي نيسحلا نب ىلعل 7

 . هينب يصوي كلملا دبعل

 هللا دبع هنبا ىلإ باطخلا نب رمع نم 8

 ٠ نسحلا هنبا ىلإ يلع نم .
 .٠ ءافلخلا دنع دابعلا تاماقم .

 نم لجر ماقم . ليلجلا دبع نب حلاص ماقم +٠٠١
 روصنملا دنع دابعلا

 ٠١ روصنملا يدي نيب يعازوألا ماقم .

 ٠7 كلملا دبع نب ناولسل مزاح يبأ مالك .
 . ديشرلا دنع كامسلا نبا ماقم

 ريخ .روصنملا دنع ديبع نب ورمع مالك لأ

 . رفعج يبأ عم يروثلا نايفس
 هرك نم .يدهملل ةبش نب بيبش مالك ٠

 وأ طلغلا نم اهيف ام ضعبل ةظعوملا

 . قرخلا

 ظعاوو نومأملاد

 مهرفس يف نولاضو بهار

 +١١ دابعلا رابخأو داهزلا مالك نم باب .

 . طحق يف رانيد نبال . هجوزو ءادردلا وبأ 64

 نبا نيب . ينايتخسلا بويأ يف ةفينح يبأل 6

 ىلع روصنم نب رشب .رانيد نباو عساو

 . توملا شارف
 .دهزلا نوكي فيك

 . ايندلا ةفص 8

 هيلع حيسملل .دوعسم نبال . هَ ينلل

 . مالسلا

 ١ ةيفنحلا نبال .نابقلل . مالسلا هيلع حونل .

 , ةيهاتعلا يبألل ؟؟

 . هبر دبع نبال . ديشرلل 5

 . يبعشلل . مهدأ نب ميهاربال لت

 سو
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 يضر يلعو سابع نبال .فوخلا يف مههوق
 امهنع هللا

 . هضرم يف زيزعلا دبع نب رمع

 . ضايع نب ليضفلل .هنع هللا يضر يلعل

 .رذ نب رمعل

 . ءاجرلا يف مهوق
 . هئاعد يف يبارعأل . توملا دنع ةيواعم

 . ةبوتلا يف مهوق

 . هنع هللا يضر يلعل .مالسلا هيلع حيسملل

 . دباع يف ءالعلا نبا

 . سابع نبال . هبر دبع نبال

 حلاصلا لمعلاب ةردابملا

 . لمعلا نع زجعلا

 نسحلا كامسلا نبال .هنع هللا ىضر ىلعل

 لجرو

 توم ا يف مهلوق

 ةيهاتعلا يبأل . باطلا نباو هتيم يبنلا نيب

 هيلع بوقعي .زيزعلا دبع نب رمعل

 . مالسلا

 . جرفلا نب غبصأل .تلصلا يبأ نب ةيمأل

 . يناوغلا عيرصل

 . ةيهاتعلا يبأل . يدبعلا ناتلصلل

 .هبر دبع نبال

 . دوسألا يبأل

 . ةلبج نب ثيرحل . ديز نب يدعل

 نوعاطلا يف موق

 . ماشلاب عقو

 يبأ نباو تايزلا نبا. تايّلا نباو بهو نبا
 1 .دواد



 ةحفص

 35.١ ههرك نمو توملا بحأ نم .

 .دجهتلا ١17

 . هلع يبلل 4

 . لجو زع هللا ةيشخ نم ءاكبلا
 . كحضلا ةرثك نع يهنلا 8

 .كولملا نايتإو ناطلسلا ةمدخ نع ىهنلا ١6٠

 . هباحصأو دايز نيب . باطخلا نبال

 ١ هبر دبع نبال . ةنمدو ةليلك نم .

 نب هللا دبعل . يعمصألل .كولملا يف لوقلا

 . نسحلا

 ايندلا يف نمؤملا ءالب 6
 . لؤن اذإ ءالبلا ناتك 5

 مصاع نب سيقل . هُم ينلل . ةعانقلا 6

 .صاقو يبأ نب دعسلل 5

 ةورعو كلملا دبع . يرتحبلل . مزاح يبأ نبا ١67

 , ةنيذأ نبا

 دومحمل هبردبع نبال . نسحلل . هلع يبنلل
 . قارولا

 ١4 مزاح يبأ نبال دامح نب ركبل .

 موثلكل . ديلولا نب ماسمل عيرق نب طبضألل 4
 يباتعلا

 حيسملل . بلاط يبأ نب يلعل . سابع نبال ٠
 . قارولا دومحمل . مالسلا هيلع

 نيب ناوفص نب دلاخل .بيبح نب سنويل ١

 . ةيبارعأو يعمصألا نيب . نيميكح
 . هللا ءاضقب اضرلا

 ضايع نب ليضفلل 5

 ةلقره قيرطبو ديشرلا

 نب ديز ةافو يف رمع نبال .ةيهاتعلا يبأل 4
 . هضرم يف ممهألا نباو نسحلا ةثراح

 سضفت

 . ةافولا هترضح نيح كلملا دبع نب ماشه 6

 رشلا ةدايزو ريخلا ناصقن

 . لبج نب ذاعمل
 سانلا نع ةلزعلا 6

 نبال . مهدأ نب مهاربال . هنبا ظعي ناقل 5

 يبأ نبال . ينايتخسلا بويأل .زيريحم

 مزاح
 ١7 هلمعب لجرلا باجعإ .

 باطنخملا نبال

 . قارولا دومحمل . لاجرلا ضعبو ةيواعم 4

 ظعي نامقل هلك ينلل .نيريس نبا عضاوتت 4
 هنبا

 نب رهاط نيب .ةالصلا فيفخت يف ثعشألل 8

 . يزورملاو نيسح لا
 يبأل لازغلل قارولا رواسمل . قارولا دومحم
 . نزملا ناثع

 ٠ فوصتمو ةيهاتعلا وبأ .

 ءاعدلا ١

  3٠7هلع ينلا يف ةشئاعل . سابع نبال .

 يف ريبزلا نب ةورعل .هل ءاعدو رذ نب رمع ١07

 . فسوي ءاعد نم . دواد ءاعد هتاجانم .

 نب ليضفلل ءاعد . نيسحلا نب ىلع ءاعد نم 5
 . دوعسم نبال ءاعد . ضايع

 . ءاعدلا نوكي فيك 6

 رمعو ركب يبأو ِهّنَِم يبنلا ءاعد» 57
 . بركلا دنع ءاعدلا

 ١7 هبر نم مدآ ىقلت يتلا تاملكلا .

 مظعألا هللا مسا
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 . دم نب رفعجو روصنملا . سابع نبال
 .ناذألا دنع ءاعدلا .ماعطلا ىلع ءاعدلا

 . ةريطلا دنع ءاعدلا

 . ذيوعتلاو ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا
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 ف  تامالاماكيف
 ةدجسعلا باتك شرف

 ببس وه يذلا بسنلا يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دم نب دمحأ لاق

 نحنو ؛ةيبوعشلا ضعب مالك ينو ,برعلا ليضفت ينو « لصاوتلا ىلإ مسو . فراعتلا
 ,ًابسح مالكلا فرشأ ناك ذإ ؛ةصاخ بارعألا مالك يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق

 رادم ناك ذإو ؛ةقيرط هحضوأو .ةفلك هلقأو .ًاجابيد هنسحأو .ًاقنور هّرثكأو

 .هيلإ هيستنمو «هيلع هلك مالكلا
 : يبارعأو ناوفص نب دلاخ

 ًامالك سانلا عمسي مل حلص يف مالكب ناوفص نب دلاخ ملكت :رقنم نم لجر لاق
 تم ينأ تددو مالكب هباجأف . ءاذح هيلجر يف ام , "2تَي يف يارعأب اذإو ,هلثم هلبق

 امثإو مهيراجن فيك !كحيو :يل لاق يل لزن ام دلاخ ىأر املف ,.هعمسأ نأ لبق

 ابأ :هل تلق ؟مهقارعأ نم انيلإ قبس امب يرجن امنإو مهقباسن فيك مأ ؟مهيكاحن
 .ىرخألا ىلع كدمح عدأ الو .ىلوألا يف كمولأ ام هللاو ,ناوفص

 :هلثم يف ةعيبرو يبارعأ نيب

 ىلإ تفتلاف ,هلّخاد بَجُعلا نأكف ءرثكأف ماعلا يف مالكب ًاموي يأرلا ةعيبر ملكتو

 زاجيإو مالكلا ةلق :لاق ؟يلارعأ اي ةغالبلا نودعت ام :لاقف هبنج ىلإ يبارعأ
 همقلأ امنأكف .مويلا ذنم هيف تنك ام :لاق ؟َيعلا نوّدعت. اف :لاق . باوصلا
 . "!ًارجح
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 )١( .ظيلغ ءاسك :تبلا )١( ةمصاخملا دنع هتكسأ :ًارجح همقلأ .

 ب



 ءاعدلا يف بارعألا لوق

 الول «بارعألا نم فلسلاب ةبشأ موق ام :هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع لاق

 .مهيف افج
 .بارعألا ءاعد عمساف ءاعدلا عمست نأ تدرأ اذإ :ناليغ لاقو

 ءدراب دلجلاو يل رفغا مهللا : دثرم هل لاقي يلارعأ انيلع ىلمأ :متاح وبأ لاق

 . ةلوبقم ةبوتلاو «ةيراج مالقألاو ,ةروشنم فحصلاو .قلطنم ناسللاو « ةبطر سفنلاو

 '"ازلعو ,سفنلا "7كّشَحو «قورعلا ('0َزأ لبق ءّوجرم عرضتلاو . ةحيرم سفنألاو

 ىلع ردقأ ال نأ لبقو ؛ بارتلا 9فّيحتو ءرعشلا لوصنو .لاصوألا لّيزتو ءردصلا

 ربقلا ىلعو هتبركو توملا ىلع ينعأ .لمعلا عطقنيو «لجألا ىنفي ىتح كرافغتسا

 رفغأ ؛ هتعورو ةمايقلا موي ىلعو «هتلْزو طارصلا ىلعو ,هتّفخو نازيملا ىلعو ,هتمغو

 مو لع تضرتفا ام عيمج يل رفغأ ؛ًابرك عدت الو « ًابنذ رداغت ال ةعساو ٌةرفغم يل

 كنم يلع ترهاظت بر اي هيف تدع مث هنم كيلإ تبت ام عيجج يل رفغآ ؛كيلإ هدو

 «ترهاظت يتلا مععنلا ىلع دمحلا كلف ؛بونذلا ينم كدنع تكرادتو , معنلا

 كتمحر ىلإ تحبصأو «ًاينغ يلاذع نع تيسمأ .تكرادت يتلا بونذلا كرفغتسأو

 ام لمع ريخ لعجأ مهللا .لجألا عاطقنا دنع لمألا حاجن كلأسأ ينإ مهللا ؛ًاريقف

 اذإو ءاوربص مهتيلتبآ اذإو ءاوركش مهتيطعأ اذإ نيذلا نم ينلعجا مهللا ؛ يلجأ يلو

 نيذلا نم ينلعجا .اباترم الو ارجاف ال ءًاباَوأ ًاباوت ًابلق يل لعجاو ءاوركّذ مهتركذأ

 عطقت الو «باذعلا لع ققحت ال مهللا ءاورفغتسا اوءاسأ اذإو ءاودادزا اونسحأ اذإ

 زجعتو .*يتحّبَس هئارو نم يتأيو ,يتقفش هب طيحت ام لك يف ينظفحآو , بابسألا يب

 نَم ءاعد  هسفن ىلع نينض «هبونذ ةرهاظتم ,هلمع فيعض ةءاعد كوعدأ ,يتّوق هنع

 )١( عزنلا يف اهداهتجا : سفنلا كشح (؟) . اهتابرض :قورعلا ْزأ .
 صقنتلا :فّيحتلا ( 5 ) .توملا دنع بركلاو قلقلا :زلعلا (؟) .

 ) © ( ءاعدلا ؛ ةحبسلا .



 ينبيخت ال ؛هؤمظ متو ؛هتدج تقلخو ,هتادلع تهتنا دق ؛ةزجاع هتنمو «فيعض هندب

 .ةعابتلا نسحو . ةئيسنلا لوط ىلع هلل دمحلاو , كوعدأ انأو ينبذعت الو . كوجرأ انأو

 .هملع دعب هملح ىلع هلل دمحلاو ؛ دئادشلا رخأتو ,قيرلا ةغاسإو .قورعلا جنشتو

 َدَرُي الو ,هلوُس بيخي الو هّليتق ىَدوُي ال يذلا هلل دمحلاو ؛هتردق دعب هوفع ىلعو

 نأ كب ذوعأو ؛كل الإ لذلا نمو .كيلإ الإ رقفلا نم كب ذوعأ نإ مهللا .هلوسر
 ءادعألا ةتامثش نم كب ذوعأو ؛ًارورغم كب نوكأ وأ .ًاروجف ىشثغأ وأ ءاروز لوقأ

 .ةمقنلا ةءاجفو .ةمعنلا لاوزو «.ءاجرلا ةييخو .ءادلا )لاضغعو

 تنأو ينم للزلاو ريصقتلاب ىلوأ نَم «يهلإ :لاقف ةبعكلاب فوطي وهو ينارعأ اعد
 كتعطأ ؛طيحُم يب كؤاضقو . ٍضام يب كملعو ينع كنم وفعلاب ىلوأ نمو ؛ ينتقلخ
 عاطقناو . كتمحر بوجوب يهإ اي كلأسأف ,كملعب كتيصعو . كل ةنملاو كتوقب

 ىتح نسحأ مل يللإ ؛ينمحرتو يل رفغت نأ - ينع كانغو .كيلإ يراقتفاو , يتجح
 ءايشألا بحأ يف كانعطأ انإ مهللا ,ٍّلع تبتك يتلا بونذلا نع زواجتف . ينتيطعأ

 ضغبأ يف كصْعن ملو .كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال نأ ةداهش :كيلإ

 نيسنؤملا سنآ كنإ مهللا ؛كلذ نيب ام يل رفغاف ؛كب كرشلا :كيلإ ءايشألا
 ىلع علطملاو ,مهبئاغو مهدهاش تنأ يملِإ .كيلع نيلكوتملل مهرضحأو . كئايلوأل

 ينسنآ «ةبرغلا ينتشحوأ اذإ ؛ فوهلم كيلإ انأو .فوشكم كل يرسو .مهرئاض
 رومألا 20ةمزأ نأب ًالع ؛ كب ةراجتسالا ىلإ تأجل ,مومغلا لع تبكأ اذإو ؛كركذ
 كتعاطب ًاموصعم .يل ًاروفغم كيلإ ينللقأف ,كئاضق نع اهردصمو .كديب اهلك
 .نيمحارلا محرأ اي .يرمع يقاب

 دوفوم ريخ اي :لوقيو ةبعكلاب فوطي ًايبارعأ تيأرف َتْجَجَح :لاق يعمصألا
 اهلسغت ال بونذب كيلإ تيتأو .يتنُم تبهذو .قّوق تفٌُعض دق .دفولا هيلإ ىعس
 مث ,كتبوقع نم كوفعبو ,كطخس نم كاضرب ريجتسأ ؛راحبلا اهلمحت الو راهنألا

 )١( .ديدش :لاضع )١( هّكالم رمألا مامزو .مامز اهدرفم :ةمزأ .
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 نم اومحرا ءايالبلا هترمغو ءاياطخلا هتلمش نم اومحرا ,نوقفشملا اهيأ :لاقف تفتلا

 هنم ترهظو «بونذلا هتخبو نم اومحرا ؛7دالتلا نم كلم ام فلخو .دالبلا عطق

 ام الإ .هيلإ ةبغرلا مكتلمعأ يذلاب مكلأسأ .رقف ديرطو رض ريسأ اومحرا ؛ بويعلا

 يدخ عرض :لاقو هّلخ بابلا ةقلح يف عضو مث .يِمرُج مظع يل بهي نأ هللا لأم

 :لوقي أشنأ مث «كيدي نيب يماقم لذو ءكل

 بولّسم تاريخلا نم ٌبوركم بنذلا يظع

 بولطم كدنع امو رقف اذ تحبصأ دقو

 ةيشع هذه نإ مهللا :لوقي وهو ةفرع ةيشع تافرعب ًايبارعأ تعمس :لاق يبتعلا

 ال نأ ,كقلخ نم كيلإ اجل نم اهيف لمأي ,كتفلز مايأ دحأو .كتبحم اياشع نم

 نم ةاصعلا كتتأ ؛ىجري اهيف ريخ لكلو ,ىعدي اهيف ناسل لكب ًائيش كب كرشي

 الو ءكدعو نم هل فلخ ال امةاجر ؛ قيضحلا بعش نم ةانعلا كتعدو .قيحسلا دلبلا

 جهو ىلع ةرباص ؛ةنوصملا اههوجو كل تدْبأ ؛كئاطع ليزج نم هل عاطقنا

 ءهمعن نم ًادازتسُم اي ءرافغ اي ؛كناوضر كلذب وجرت «يلايللا دربو ,””هئامسلا

 ىلإ هيدي اتلك طسب مث .قيهشو ريفزب كاعد نيزح توص محرا .همقن نم ًاذاعتسُمو

 ايهاس ؛هينتيفك املاطف ءًابغار كيلإ يدي تطسب تنك نإ مهللا :لاقو ,ءامسلا

 يئاجر عطقت الو :ةبوتلا دنع اهنم سأيأ الف «ةلفغلا دنع لع ترهاظت يتلا كتمعنب

 ةيفاعلاو , دلبلا يف نمألاو , دلولا يف حالصإلا يل بهو «فارتفآ نم تمدق امل كنم

 .بيجب عيمس كنإ .دسجلا يف

 ريجم ايو ,هل نكر ال نم نكر ايو هل داع ال نَم داع اي :لاقف يلارعأ اعدو
 ضايبو ليللا داوس كل حبس يذلا تنأ , ءاجرلا يظع ايو ,ىكلحلا ذقنُم ايو . ءافعضلا

 , لمج اي , نسحم اي ؛ ءالا يودو رجشلا فيفحو ,. سمشلا عاعشو رمقلا ٌءوضو ءراهنلا
 يل ةيفاعلا لعجاف , كتمحرب كلأسأ ينكلو ,كدنع وه ريخب ريخلا كلأسأ ال , لضفُم اي

 )١( ةراحلا حيرلا يهو .مومس عمج :مئامسلا(١) 2 ميدقلا يلصألا لاملا :دالتلا .
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 .ءالب لك نود ةنجو ,9ًاراثدو ًاراعش

 ءبر اي :تلاقف «قيرطلا اهب عطقف ىنم ىلإ ةيبارعأ تجرخ :لاق يعمصألا

 ىلع مّظع يذلاو «لضفو ٌلدع كنم كلذ لكو ,تبلسو تمعنأو تيطعأو تذخأ
 ةرق اي كيلإ الإ ىتبغر تلذب الو «كريغ دحأ ةلأسمب يناسل تطسبال ؛ كرمأ قئالخلا

 ,هترضن قاور يف بلقتأو ,هتمعن سيدارف يف حبحبتأ كنم دوجب يننغأ ,نيلئاسلا نّيعأ

 ,حامرلا هقرخت ال يذلا كرتس لع لدسأو «ةليعلا نم يننغأو ,"7ةلجّرلا نم ينلمحأ

 !زجعل كتمحر ةعسب يتفرعم عم رافغتسالا يكرت نإو ,مْوُلَل يبونذ ةرثك عم كايإ

 ريقف انأو يبونذب كيلإ ضغبتأ ىو ,ينع ينغ تنأو كتمعنب لإ تببحت م يملإ
 .ىفو دعو اذإو .ءافع دعوت اذإ نم ناحبس !كيلإ

 نإو ,كّرضت ال كيلإ يبونذ نإ مهللا :هئاعد يف لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 . كصقني الام يىل بهو .كرضي الام يل رفغاف ؛كّصقنت ال يايإ كتمحر

 «نيفئاخلا لمع كلأسأ ينإ مهللا :هئاعد يف لوقي وهو ًايبارعأ تعمسو :لاق

 مهللا تدعوأ ام ًافوخو ,تدعو اهف ًاعمط معنلا كرتب معنتأ ىتح .نيلماعلا فوخو

 ؛ بوتي نمل رفغت تنأو ٌبونذ يل تقبس ؛كتارقن نم ينرجأو ؛ كتاوطس نم ينذعأ
 .ٌرفأ كيلإ كنمو .لسوتأ كب كيلإ

 مهءامد اونقحيل مهتنسلأب كب اونمآ ًاماوقأ نإ مهللا :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 .هائلّمُأ ام انم كردأف كباذع نم انريجتل انبولقب كب انمآ دقو ءاولَمُأ ام اوكردأف

 ح0 بر لوقي وهو ءامسلا ىلإ هيدي ًاعفار ةبعكلا راتسأب ًاقلعتم ًايبارعأ تيأرو :لاق

 بايثلا نم هاوس ام نود ناسنالا دسج يلو ام راعشلاو ءراعشلا قوف نوكي يذلا بوثلا :راثدلا )١(

 . ًالجار يبشملا :ةلجّرلا ) ١(



 موق عم اًنَعَمْجَتل تلعف نئلو !لعفت كلاخإ امو . انيولق يف كديحوتو انيذعم كارثأ

 . كل مهانضغبأ املاط

 هديدج ىلبي ال ًادجح هلل دمحلا :هتالص يف لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق ىعمصألا

 لعجاو .هرظتنن بئاغ ريخ توملا لعجا مهللا ؛هدودح غلبي الو .هديدع ىصحي الو

 اتقرورغأ دق ّنيع نإ مهللا ؛هنم انل ًاريخ هدعب ام لعجاو .هرمعن تيب ريخ ربقلا

 . كريغ جري م نم لهج ىلع كملحب دعو «ةلزلا رفغاف ؛ كتيشخ نم ًاعومد

 ًاقوقح لع كل نإ مهللا :لاقف مساوملا ضعب يف يلارعأ فقو :لاق ىعمصألا

 فيض لكل بجو دقو ؛ ينع اهلمحتف تاعابت لبق سانللو لع اهب قّدصتف

 .ةنجلا اهيف يارق لعجاف «ةليللا كفيض انأو ,0ىرق

 كباب دبع كلئاس :لوقي وهو ةبعكلا باب ىتقلحب ذخأ ًايبارعأ تيأرو :لاق
 مل نإو ءهنع ضراف هتعابت تيقبو ,هتوهش تعطقناو ,هماثآ تيقبو «هُّمايأ تبهذ

 .ضار ريغ هنع فعاف هنع ضرت

 الإ لاعف الو لاعفب الإ فرش ال هنإ مهللا :لاقف ,ةبعكلا دنع ينارعأ اعدو :لاق

 .ةرخآلاو ايندلا فرش ىلع هب نيعتسأ ام ىنطعأف ؛لامب

 نب جاجحلا ىلإ تعفد اذإ ةكمب انأ انيب :لوقي اسواط تعمس :رمع نب ديز لاق

 يف يبارعأ توص تعمس ذإ ثدحتن نحن انيبف ؛تسلجف ًاداسو يل ىنثف .فسوي

 ؟ لجرلا نم :لاقف .هب يتأف . يّبَلملاب لع : جاجحلا لاقف «ةيبلتلاب هتوص ًاعفار يداولا

 يأ نم :لاق ؟ ينتلأس ّمعف :لاق . كّتلأس اذه نع سيل :لاق . سانلا 9ءانفأ نم :لاق

 ؟فسوي نب دمه تفلخ فيكف :جاجحلا هل لاق . نميلا لهأ نم :لاق ؟ تنأ نادلبلا

 :لاق .ًاجآلو ًاجاّرَخ ًابسج ًايظع هّتفلخ :لاق ؛ نميلا ىلع هلماع ناكو .هاخأ ىنعي

 :لاق ؟ سانلا يف هتريس تفّلخ فيك :لاق ؟ ينتلأس َّمَعْف :لاق .كتلأس اذه نع سيل

 )١( مهطالخأ :سانلا ءاتفأ (؟ ) . فيضلا ىلإ مدقي ام :ىرقلا .
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 ءجاجحلا كلذ نم 29ٌروزاف !قولخملل ًاعيطم قلاخلل ًايصاع ًاموشغ ًامولظ هتفلخ

 كنم هتناكمب هارتفأ يبارعألا هل لاقف ؟ ينم هتناكم ماعت دقو اذه ىلع كمدقأ ام :لاقو

 هيبن قدلصمو .هنيد يضاقو ءهتيب دفاو انأو ,ىلاعتو كرابت هللا نم يتناكمب ينم رع
 لاق .نذإ الب لجرلا جرخ ىتح .ًاباوج هل رجُي ملو جاجحلا اهل مجوف :لاق ! هيك

 ءذولأ كيلإو ,ذوعأ كب :لاقف .ةبعكلا راتسأب قلعتف مزتلملا ىتأ ىتح هتعبتف : سواط

 ىنغو « نيلخابلا عنم نع ةحودنم كنامضب اضرلاو كراوج ىلإ فهللا يف يل لعجاف
 . ةنسحلا كتداعو , يدقلا كفورعمو « بيرقلا كجرفب دع مهللا ؛ نيرثأتسملا ديأ يف اع

 مهللا :لوقي وهو هيمدق ىلع ًايئاق تافرعب هتيفلأف سانلا يف ىفتخا مث :سواط لاق
 ملعأ الف هتبيصم ىلع باصملا رجأ ينمرحُت الف يبعتو يبصنو يجَح لبقت مل تنك نإ

 . كتمحر هجو نم ًامورحم فرصناو كضوح درو نمم مظعأ ةبيصم

 كيلإ "!تَّجَع يهلإ :لوقي وهو ةبعكلاب فوطي ًايبارعأ تيأر :لاق يعمصألا
 ينركذت نأ يهلِإ كيلإ يتجاحو ,تاجاحلا كنولأسي ثاغللا نم بورضب تاوصألا
 مهللا ,كقّلخ ينع ضْرأو , كقح يل ٍبَه مهللا .ايندلا لهأ ينيسن اذإ ءالبلا لوط ىلع

 .يل هرّسَيف يل هتردق امو ءيل هرّدقت مل ام بلطب ينيغت ال

 يف كّبحاص هللا ناك :تلاقف ,ةجاح ىلإ هتهجو اهل نبال ةيبارعأ تعدو :لاق

 ال .اةولكم ابَحاَصُم ضما.َكتَبلط "0 حجت يلوو ,كلهأ يف كتفيلخو .كرمأ
 .اًءوُس كيف كيبحم ىرأ الو ََُوُدَع كب هللا تمشأ

 هل بهف . يرب نم هيف رصق ام هل تبهو ينإ مهللا :لاقف يبارعأل نبا تامو :لاق

 .فرحناو لام :روزا(١)

 . كيلإ تعفر يأ تاوصألا كيلإ تجع (؟)

 . حاجنلا :حجتلا (؟)



 قئاقرلا يف مهوق

 ضيب و ءاضيب سوةرلا ٌدوُس تكرت هللاو :لاقف ةبيصم يلارعأ ركذ :لاق ىبتعلا

 .اهدعب بئاصملا تنّوهو «ًادوُس هوجولا
 :نايفس يلأ لآ ىثري لاقف ءارعشلا ضعب ىنعملا اذه ذخأ

 (0ادوُمُس هل ندَّمَّس رادقمب 2برح لآ ةوسن ناثدحلا ىمر

 اددس ضيبلا نههوجو درو اضيب دوسلا نهروعش ٌدرف

 ' ادودخلا نمطلي ذإ ةلمرو دنه ءاكب تعمس ذإ كنإف

 اديرفلا اهدحاو رهدلا باصأ نزحب ةعّجوم ءاكب تيبكب

 :َمَأ هايإ يدقف نإ : تلاق كةءازَغ نسحأ ام : اهنباب تبيصأ ةيبارعأل ليق :لاق

 وقت تأشنأ مث ؛هدعب بئاصملا ىلع تنوه هب يتبيصم نإو ءهاوس دقف لك
 ٌرئاحأ تنك كيَلعف تمّيلف كّدعب ءاش نم

 رظانلا يكبي كيلعف يتلقمل َداوسلا تنك

 رباقمو ٌرئافح َر اييدلاو لزانمل تيل

 يل ءاشعلاو ءادغلا مه كرت ام :لاق ؟كدلو ىلع كانزح فيك :يلارعأل ليقو

 :! انزح

 بهذو .هدلو رثكو .هدمأ لاط نَم :لاق ؟كبابش بهذأ ام :يلارعأل ليقو

 ٠ .هبابش بهذ :هدلج
 جالتخاو «ىعرملا ةبودُجو ؛ ءاّذغلا ءوس :لاق ؟ كّمسج لحنأ ام :يبارعأل ليقو

 :لوقي أشنأ مث .يردص يف مومهلا

 ٌمرك حاجنلا َنيض يذلا نإ ال ُلوقأ مم تسأيتسآ امّيلو

 .نزحلا :دومسلا )١(



 «ةرعشلا يندّيقت تحبصأ :لاق ؟تحبصأ فيك :نسلا هتذخأ دق يبارعأل ليقو
 . هرعص تمقأ نأ دعب يرعص رهدلا ماقأ دق ب29 ةرعتلا ف رثعأو

 ايو لودبم ريخ ايف , ءادوسلا ركنأ ترصف ءاضيبلا ركنأ تنك دقل : ينارعأ لاقو

 !لدب رش ف

 :يبارعأ لاقو

 اهّداتعت اهُماقسأ تلَّعجو ااهدالوأ تدَلَو لاجرلا اذإ

 اهُداصَح اند دق ٌعورز يهف اهٌداضعأ رّبك نم تبرطضاو

 اهئالتما دعب دولا بايع ")ترفَص :لاقف .هناوخإ ضعب ةعيطق يلارعأ ركذو

 .ًاريدم ناك ام لبقأو , ًالبقم ناك ام ريدأف ؛ اهئامب تناك ةوجو ترهفكاو

 تماقأو رودخلا تابر هنع تلحر هللاو لزنم : :لاقف « هلهأ داب ًالزنم يلارعأ ركذو

 هيف َنوُفَعُي هلهأ ناكو ؛للخلا سبأ انأك تابنلاب ب ىستكا دقو ,رودقلا "”قانأ هيف هيف

 دعب ةربعلاب تلحك هللاو ْنيعأ :لاقف ,مهلاوحأ تريغت ًاموق يلارعأ ركذ

 .رورسلا دعب نزحلا تّسبل ٌسفنأو 2 ةّرْيلا

 يشاوحلا قيقر شيع يف هللاو اوناك :لاقف .مهلاح تريغت ًاموق يلارعأ ركذو

 ءايندلا نم ّرغأ ًابحاص رأ ملو ءرقلا نم مهئادبأ تسبي ىتح .ةعس دعب رهدلا هاوطف

 توملا هب لكو نمو «هايدرأ راهنلاو ليللا هب فصع نمو ؛ توملا نم مشغأ ًالاظ الو

 . هانفأ

 اهب تطح .عومدلل ةرصتعم هللاو ٌراد :لاقف ءاهلهأ داب دق راد ىلع يلارعأ فقو

 )١( ٍلهألا رقبلا الإ فلظلا تاوذو فخلا تاوذ عيجر :رعبلا اهعمج :ةّرَعَبلا .

 :ترفص (؟) خلت.٠ ١ ) )9.ردقلا اهيلع عضوت ةثالث راجحأ : يفاثألا

 ):( جاهتبالا :ةربحلا .
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 . اهايذأ حايرلا اهب تّرجو ءاملاقثأ باحسلا

 ءالبلاف «هقزر بهذو هتفيحص تيوط :لاقف .هلاح تريغت ًالجر يلارعأ ركذو

 | .هيّقك ضباق هنع شيعلاو .هيلإ عرسم
 ءدودمم شيع لظ يف هللاو ناك :لاقف ,ةعس دعب هشيع قاض ًالجر يلارعأ ركذو

 . دنزلا ةيباك نيع دنَر رهدلا نم هيلع تحدقف
 : اهنبا يثرت ةيبارعأل ليقعلا يندشنأ :لاق يعمصألا

 لاصنو ًانَق نم نّيْفص نيب لايتخآ دعب نونملا هتلتخ
 (0لاذُم ديدحلا نم صيمقو ليقص حيفصلا نم ءادر يف

 يلابب ُثونملا رطخت مو رمدلا دي ءادتغال كابخأ تنك

 : هنبا يثري يارعأ لاقو

 نيفدو نفاد اهنم سنفّنللو تّحبصأف يسفن ضعب يفكب تنفَد

 .ناك دق امب نوكي ارع ربختف ناسل ريغب قطنت ايندلا نإ :يبارعأ لاقو

 هيف لاقف ,تايف ىعفأ هتغدل ذإ رئاس وه انيبف ؛نوعاطلا نم ًابراه : يبارعأ جرخ
 : هوبأ

 كلهف كاله نم ةوجن يغبي فاط

 كلقلتق ءيش يأ ةّلض يرعش تيل

 كلّس ثيح ىتفلل ٌلصَر ايانلكاو

 « ليبس تارباع الإ حايرلا هيف يثمت ام ."3سرتلاك دلب :لاقف ًادلب يلارعأ ركذو
 .ليلد لدأب الإ رفّسلا اهيف رمب الو

 )١( ليذ هل يذلا لاذملاو ؛عردلا :صيمقلا .

 اهيف تابن ال ءادرج ءاسلم يأ سرتلاك دلب (؟) .



 ماعطتسالا يف مهوق
 :يبارعأو ةدئاز نب نعم

 ام هللاو ينإ :لاقف ,نميلاب وهو ةدئاز نب نعم ىلع ةنانك ينب نم ينارعأ مدق

 كيلإ بسحلاو نسلا لهأ نم يلثم ةلحر نم ىوقأ محرلاو مالسإلا دعب ًاببس فرعأ
 نإف ؛فورعملا يف كتبغرو « مراكملا ىلإ كءاعد الإ ةليسو الو ببس الب .هدالب نم
 نسحأو هلصوف .لعفاف كئاجر نم يسفن تعضو ثيحب كسفن نم ينعضت نأ تيأر
 . هيلإ

 موق ىلع يبارعأ فقو :لوقي هنع هللا يضر يعفاشلا تعمس :لاق نايلس نب عيبرلا
 01 3 هام 0 ء 7

 أرما هللا محر ؛ ةئس (0لآلفو قيرط ءاضنأو . ليبس ئءانبأ هللا مكمحر  انإ :لاقف

 ريغ نم هللا كرجآ :لاقف , ًايهرد لجر هاطعأف .فافك نم ىناوو , ةعس نع ىطعأ

 . كيلتبي نأ

 :رخال

 ءامسلل نكي مل  دادش دامج نونس انيلع تعباتت . موق اي :لاقف موقب يبارعأ فقوو

 .« بصخم ا لحأو . لشولا فشنو . دعلا بضنف ءعدص اهيف ضرألل الو ع عجر اهيف

 ؛شايرلا بهذو .«شاعملا فظشو .«لابلا فسكو «لاملا فشو .بدجلا حلكو

 ةريشع الو ,هيلإ عجرأ لام يل سيل .لحملا يئان .رادلا بيرغ مكيلإ مايألا ينتحرطو
 .يباوج فورعملا لعجو « يبارتغا محر رم هّللا محرف ؛ اهب قحلأ

 : فاوطلا يف يدهملا

 يهو دجسملا بناج نم ةيبارعأ عمسف «ليللا نم ةأده دعب فوطي يدهملا جرخ
 داب ؛نوئسلا مهتضعو .نويدلا مهتحدفو .نويعلا مهنع تبن .نوزوعم موق :لوقت

 )١( طحقلاو بدجلا :ةنسلاو ؛مزهنملا يأ لف عمج :لالف .

 نب



 هلوسر ةيصوو هللا ةيصو «قيرط ءاضنأو . ليبس ءانبأ , مهلاومأ تبهذو 7” مهاخر

 , مداخلا ًاريصن رمأف ؟ هلهأ يف هفلخو .هرفس يف هللا هألك ءريخب رمآ نم لهف ؛ ِهَْلَع

 .مهرد ةثامسمح اهيلإ عفدف

 :اهيلع ريغأ لبإ يف ةميزخ

 بكرتأ :هل ليقف .27ةريحّب بكرف .ةميزخ لبإ ىلع ريغأ :لاق يعمصألا
 .هل لالح ال نم مارحلا بكري :لاق ؟ ًامارح

 :يبارعأ لاقو

 :يبارعأو نايفس يلأ نب ةبتع نيب
 "عِقولا يناحلا يذتحَي ءاذحلا لك عّبضلا دّلج نم نّيلعن يل تيل اي
 اهيأ :لاقف ةكم ىلع وهو نايفس يبأ نب ةبتعل يلارعأ ضرتعا :لاق نسحلا وبأ

 نم خيش :لاق .لقف تعمّسا :لاق !هاخأ ايف :لاق . دعبت لو هب تسل :لاق .ةفيلخلا

 ةأطوو «لايعلا ةرثك كيلإ وكشيو «ةلوّئحلاب صتخيو ةمومعلاب كيلإ برقتي رماع ينب
 ةبتع لاقف هّسْؤب هنع فرصيو هْعسي ام كدنعو ٠ ءرض فٌّدارتو ءرقف ةدشو .نامزلا

 موقي كيلإ انعارسإ تيلف «كانغب كل ترمأ دق « كيلع هنيعتسأو . كنم هللا رفغتسأ

 . كنع انئاطبإب

 نم اذاعم هسفنل مدقو ,يمالك هانذأ ّجمت مل السم هللا محر :لاقف يبارعأ لأسو

 مدعلاو ,مكمالك نم عنمي زجاز ءايحلاو ,ةعيضم ٌرادلاو ,ةيدجم دالبلا نإف « يماقم

 . ريحي ايعادو ريمي أرمآ هللا محرف «نيتقدصلا ىدحإ ءاعدلاو ؛مكرابخإ ىلإ وعدي رذاع

 . هتلاهج كرضت الو .هتفرعم مكعفنت ال نمم :لاقف ؟ لجرلا نمم :موقلا ضعب هل لاقف

 . باستنالا زع نم عنمب ,باستكالا لذ

 )١( نأضلا دالوأ :لاخرلا .
 ًاركذ اهرخآ ناكو نطبأ ةسمخ تدلو نأ دعب اهتذأ تقش ث ةقانلا :ةريمحج (؟) .

 ) )7اهتنهوأف همدق ةراجحلا تباصأ يذلا : :عقولا .
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 :هلبإ ىلع ريغأ يبارعأ

 .هلبإ صاصللا "'تدرطأ دق .'"!شاّشف يف يبارعأ انيلع مدق :لاق يبتعلا
 :لوقي.أشنأ مهاردلا هيلإ تعفد املف ,دجسملا لهأ نم ًائيش هل تعمجف

 نَحإ يوذ ءادعأ ٌةتامث الول هتدابع يف دبع انأ يذلاو ال

 نكي ىل هللا ةاضق ارمأ ّنأ»و اهكرابم يف ىلبإ نأ ٍنّرس ام

 :لاقف نيثدحملا ضعب ىنعملا اذه ذخأ

 ىنيد الو ىضرع امل تلذّب الو اهّبلاطم اينّدلا ىلإ تْبَطخ ال

 ىنيدرت فوس اهارأ رومأ ىلع ىنلمحت ءافكألا ةسفانُم نكل
 قيتاوت اينذ الو يدلع نيد ال ةلزنمب ىقبأ نأب تيشخ دقو

 :يبارعأو يرسقلا دلاخ نيب

 أشنأ هيدي نيب لثم املف «يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع يبارعأ لخد :لاق يبتعلا

 :لوقي

 اورّثك ذإ لايعلا قيطأ اف يديب ام َّلَق هللا كَحلصأ

 اورظتناو كيلإ ينولَّسرأف هلكلكب ىقلأ ٌرهد خانأ

 هل رمأف !مهرسي امب مهيلإ دوعت ىتح سلجت ال هللاو ؟ اورظتناو كولسرأ :لاق

 . هيلع علخو ارمتو ارب "ةروقوم ةرعبأ ةعبرأب

 :يبارعأو قوط نبا
 ناكو «ًانيخ ةبحرلاب ماقأف «,قوط نب كلام ىلإ يبارعأ لبقأ :لاق ينابيشلا

 لوخدلا دارأ املكف ءرعش ةلمشو فوص ةءابع يف ًاكولعص دسأ ىنب نم يبارعألا

 . اهتقرسف اهيلع تراغأ يأ :هلبإ تدرطأ (؟ ) . ظيلغلا ءاسكلا :شاشفلا ( ) ١

 . ًاليقث ًالمح ةلمع :ةروقوم ()
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 جرخ مايألا ضعب يف ناك املف ؛ طارشألا هبرضو «ديبعلا همتشو :باجحلا هعنم

 هنثي ماف «هوعنمو هوبرضف «يبارعألا هضراعف ,ةبحرلا لوح هزنتلا ديري قوط نب كلام

 !ءالؤه كطارشأ نم هللاب ذئاع ينإ ءريمألا اهيأ :لاق مث ,هسرف نانعب ذخأ ىتح كلذ

 ؛ ريمألا هللا حلصأ معن :لاق ؟يبارعأ اي ةجاح نم له ؛يبارعألا اوعد :كلام لاقف

 أشنأف . معن :لاق . كهجوب ّيلِإ لبقُتو «كفرطب ّيلِإ رظنتو ,كعمسب ّيلإ ىغصُت نأ

 :لوقي يبارعألا
 فوطأو ٌهلوح ىعسأ تلبقأو يتجاح تلززنأ سانلا نود كبابب

 فلل

 مهنأك سولجلا يف يلؤح نورودي
 ًالبقم كّهجو تّرّصبَأ دقو اًمأف

 نمل الو كاوس اينّدلا َنِم يلامو

 ٌفدنخو سيق ناّيحلا ملط دقو

 يتلحرو كولملا قانعأ تبَّطَخَت

 يب ّرمف كن َرّْبلا يغبأ كنج
 ٌةدوَع كباب َوحن يل ْنلعْجَت الف

 فوفص ًطورشلاو ديعب تنأو

 فورخ َنُهَتيب عايج بائذ

 فيصمو عيرم يئارو تكرت

 فيلحو لزان هيف وُه نمو

 فورُص كيلإ تلح دقو كيلإ

 فونص ديبعلا برض نم كباب

 فوخَم طورُشلا بْرض نم يبلقف

 ًاهرد هيطعي نم :هلوح نمل لاق مث ؛هسرف نع طقسي نأ داك ىتح كلام كحضتساف

 ريح ىتح بناج لك نم مهاردلاو بايثلا هيلع تعقوف ؟نيبوثب ًابوثو نيمهردب
 ىلإف :لاق ! الف كيلإ امأ :لاق ؟ يبارعأ اي ةجاح كل تيقب تيقب له : هل لاق مث ؛يبارعألا

 . اهل تيقب تيقب ام ريخب لازت ال اهنإف ؛ برعلل كيقبي نأ هللا ىلإ لاق ؟نم

 ةثالث انيلع تتأ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .كلملا دبع نب ماشه ىلإ يبارعأ لخد

 «لاومأ م دنعو 3 ا"'ظعلا ىقتنآ ماعو .محللا لكأ ماعو , محشلا ٌباذأ ماعف : ماوعأ

 مكل نكت نإو «مهنع ُبَجْحُت ملف سانلل نكت نإو هللا دابع يف اهوثبف هلل نكن نإف

 . هحم وهو : هيقن جرختسا :مظعلا ىقتنا (؟ )
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 ؟يبارعأ اي هذه ريغ ةجاح نم له :ماشه لاق !نيقدصتملا يزجي هللا نإ ؛ اوقدصتف

 ماع نوؤصاخا اجدلا ضوخأو ءريجفا نأ لبإلا دا دابكأ كيلإ تبرض ام :لاق

 . هموق يف هر

 :بارعألا ضعبل

 ىضق َدَعو نم نإ :يبارعألا لاقف ؛ اهءاضق هدعوف ةجاح لجر نم يبارعأ بلط
 . دوجلا ٌةفآ رسع ريغ نم لّطملاو ؛ترثك نإو ةجاحلا

 تيطتما ينإ :لاقف .هل ةجاح يف ةمرح اههنيب نكت مل ًالجر ىتأو «يبارعأ لاقو
 ققحف :نظلا نسحب تلسوتو ءركشلاب تدفوو .لمألا ىلع ترسو ؛ءاجرلا كيلإ

 . دارملا لجعو دولا متأو ءدصقلا مركأو «ةبوثملا نسحأو «لمألا

 هب ركَذأ نأ هللاب ذوعأو ,هلل دمحلا :لاقف ,.يوحنلا سنوي ةقلح ىلع يبارعأ فقو
 نم لوحتن الو ؛ًاتيم نفدن ال ؛ًالجر نوثالث ةنيدملا هذه انمدق سانأ انإ .هاسنأو

 لسرو «قيرط '”وضنو «ليبس نبا ىلع قّدصت ًادبع هللا محرف ؛هانهرك نإو لزنم
 زع هللا لوقي ؛توملا دعب لمع الو هللا نع ينغ الو ؛رجألا نم ليلق ال هنإف ؛ةنس
 ؛زوغ نم ضرقتسي ال هللا نإ "4 ًانّسح ًاضّرق هللا ُضرَقُي يذلا اذ نمل :لجو
 . .. هدابع ٌرايخ ولبيل نكلو

 ةضيرفلا هذه تمتخ تمتخ دقل موق اي : :لاقف ؛ موق ىلع ناضمر رهش يف يبارعأ فقو

 لهف ؛لالخب ًالالَخَت اهُتْمِلَع ام هللاو .يل ناتنب يعمو .سمأ حبُص نم انهاوفأ ىلع
 لذ ماقم هنإف يماقم موقي نأ هللا هعنم ؛ انتشاشح دريو ءانماقم مويلا محري ميرك لجر

 مث ًاعيمج مهلمأت ىتح مهيلإ تفتلاف !ًائيش هوطعي ملو موقلا قرتفاف !راغصو راعو

 . هفّلخو هزواج :ناكملا ًاوضن اضن )1(

 . 5060 ةيالا ةرقبلا ةروس 0



 قيرطلا اولعتنا !ةاساوملا مكيف يمّموت «يتقافو يلاح ءوس نم لع هللاو ّدشأ :لاق

 ْ . هللا مكبحصال

 ريغتب نونس انيلع تعباتت .موق اي :لاقف انيلع ّيبارعأ فقو :لاق يعمصألا

 الو ةيغاث الو «"”ةطفان الو ةطفاع الو '؟اعبُر الو ًاعّبُه انل تكرت اف «صافتناو

 ينونيعأف ؛ةمعن لضف هللا لام نم مدنعو , عرضلا تلتقو «عرزلا تتامأف ؛ "!ةيغار

 ًاماوقأ تفلخ دقلف ؛ (*!نامز وضنو «ماتيأ ابأ اومحراو .هللا ماتآ ام لضف نم

 ؛هوهرك نإو لزنم ىلإ لزنم نم نولقتني الو .مهتيم نونفكي الو مهضيرم نوضرمي

 . ىونلا تلكأ ىتح ْتعُجو ,ءامدلا تلعتنا ىتح تيشم دقلو

 :ركب يبأ نبا نمحرلا دبع عم ةيبارعأل
 قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع ىلع نزاوه نم ةيبارعأ تفقو :لاق يعمصألا

 نْيرَب داوب يف ةعفار ينعفرتو *'ةضئاه ينضيبت «ةعساش ضرأ نم تيتأ يفإ :تلاقف

 'ةرثكو ءدلولاو لهألا دعب .دلبلا يب قاض دق .ةهلاو يننكرتو :يمظع نضهو «يمحل

 ىيئرملا نَم :برعلا ءايحأ تلأسف ؛ينيمحت ةريشع الو «ينيوؤُت ةبارق ال ؛ددعلا نم
 نم ةأرما انأو ؛كيلع تللُدف ؟ هلئاس يفكملا هلئان ريثكلا هبيع نومأملا «هّبْيَس

 نِسُحَت نأ امإ :ثالث نم ةدحاو يرمأ يف عنصاف «دلاولاو دلولا تدقف .نزاوه

 لعفف !كل نهعمجأ لب :لاق . يدلب ىلإ نذرت نأ امإو «يدوأ مقث نأ امإو ءيدّفَص

 : يىبارعأ لاقو

 هَلُهَنو يِتاّيُب ُسْكَأ ةّنجلا تْفَرُي رِبخلا لماع اي
 ةَتنإ َنِإ نإ الع دُدرآو هج نامزلا نم انل نُكو

 مدا ه

 ةنلعفتل هللاب تَمَسِقُأ

 )١( عيبرلا لوأ يف جتني ام عبرلاو . فيصلا لوأ يف جتني ليصفلا :عبهلا .

 ) ةقانلا : ةيغارلاو ءةاشلا : ةيغاثلا ("”) .ذنعلا :ةطفانلاو .ةجعنلا :ةطفاعلا (؟ .

 )  ) 5بركلاو ةدشلا يأ ,ةضئاحلا (0) .مدعملا ريقفلا يأ نامزلا وضن .
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 :بارعألا ضعبل

 لاحو «تدمج ديأو تدرج ةئّس ءموق اي :تلاقف ةيبارعأ تفقو :لاق يعمصألا

 . ضرقي نم ضرقأو ءمحَر نم هللا محر ؟رْيمب رمآو ,ريخل لعاف نم لهف ؛تدهجأ

 مهنم ةفئاط تلخدف ءدهجو ةدشو ةبدج ٌماوعأ بارعألا تباصأ :لاق يعمصألا

 مكؤاكر شو«نيدلا يف مكناوخإ ,سانلا اهيأ :لوقي وهو يبارعأ مهيديأ نيبو ةرصبلا

 نوئس انيلع تعباتت ءبدج ىعرصو .سؤب (")لالقو «ليبس ورباع ءمالسإلا يف

 لزن ملف اهماظع قوف اهدولج نم ىقب ام انلكأف معلا تكلهأو معنلا تريغ «ةثالث

 , ًامالظ انقارشإ داعو « ًاماظع ًانحم داع ىتح ءانبولق ثيغلاب ينمغو ءانسفنأ كلذب للعن

 ءانتاس يف ةحئال ءانبئاصم راثآ هذهو .لهسلا اننكيو ءرعولا انعرصي كيلإ انلبقأو

 لابلا فسكو .ةجاحلا تمظع دقلف «ليلق نم ايساومو ريثك نم ًاقدصتم هللا محرف

 . نيقدصتملا يزحي هللاو , دوهجملا غلبو

 اهيأ :لاقف «ًالئاس يبارعأ انيلع فقو ذإ ةرصبلاب ةقلح يف تنك :لاق ىعمصألا

 تابكنو «بئاصملا ونس انتلمح دقو ؛ باعكلا زربيو «باجحلا كتبي رقفلا نإ .« سانلا

 حيرطو .ةقاف ديرطو .«نامز وضنو .ماتيأ ابأ اوساوف ءرعولا اهبكرم ىلع ءروهدلا

 . هللا مكمحر ,ةكله

 «ةجاحلا كيلإ هتقاس «ةيدابلا لهأ نم لجر :لاقف زيزعلا دبع نب رمع يبارعأ ىتأ

 لئاق نم ٌعلبأ تعمس ام : رمع لاقف . اذه يماقم نع كلئاس ُهَللاو «ةياغلا هب تغلبو

 . اذه كمالك نم هل لوقّمل ظعوأ الو

 خيش ىلع اوقدصت .موق اي :لوقي وهو بارعألا نم الجر متاح نب يدع عمس
 ةبوثو بولطم هندب .هقلاخ هاوكش عمسو ,هّرهاظ هل دهش ع« ليبس رباعو « ليعم

 )١( سؤبلا مامأ نومزهنتم يأ .سؤب لالق .



 مكف :لاق «ينتمزل ةيد يف دعس ينب نم لجر :لاق ؟تنأ نم :هل لاقف !بولسم

 !يداولا نطب يف اهكنوُد :لاق . ريعب ةئام :لاق ؟ يه

 ريخللو ءاليبس كيلإ فورعملل هللا لعج :لاقف «هاطعأف ًالجر يبارعأ لأس

 . ةقداص ةرذع كنم لئاسلا ًظح لعج الو «ًاليلد كيلع

 خانأو .ههجو يف "'هلك ًانامز ألملا اهيأ مكيلإ وكشأ :لاقف موقب يبارعأ فقو

 ينتروتعا ؛لاحلا نم ةطبغو «لاملا نم ةورثو «لابلا نم ةمعن دعب ,هلكلك يلع

 الو ءاهعرض يدتجأ ةيغاث يل كرت اف «هبئاون يِسق نع «هبئاصم لبنب .هدئادش

 موقلا درف ؟هفتح ىلع دعُم وأ ,هفرص ىلع نيعم نم مكيف لهف ءاهعفن يجترأ ةيغار

 :لوقي اشنأف ؛ائيش هولينُي مو هيلع

 مكلاعف نم دوُجلا سيلو ًادوُج مكلاثمأ نم لُمُأي نَم م عاض دق

 مكلايع نع ًءوسلا حازأ الو مكلام يف مكل هللا كراب ال

 مكلاح حالص نم ريخ رقفلاف

 :لاقو ءامسلا ىلإ هيدي عفرف « ائيش طعُي ملف يبارعأ لأس : :لاق يعمصألا

 ٌرَذلا ارغص لكئثمةيبصل يرخذو يتقث بر اي

 رزأ ريغبو ف أ يغب رشبمهودرببلا مهءاج

 رصعلا ةالص دعب مهارت رحج يف ُسفانخ مهنأك

 يرمأ َلوَتو يئاعد ٌممسف يردصب ّقِصَتلُم مهّلكو

 :لوقي أشنأف ؛ كيش طعُي ماف هل ناتنبا هعمو يبارعأ لأس

 اكاري نم نيعب مكنإ اكابأ ًارباص يتنبأ ايأ

 اكاوجن يف هلل اصلخأف امكالوم وهو ّيالوم ُّهَللا

 اكاو نم محرتي هلعل اىكاكُب ارَخْدَت ال اعّبفت

 [ىاكبأ دق ٌرهدلاف ايكبَت ْنِ
 )١( سبع :حلك .



 | :يبارعأو ماشه

 مّدقتف ءماع لك بطخلاب كلملا دبع نب ماشه عجتنت بارعألا تناك :لاق يبتعلا

 ريمأ اي :لاق مث ,هيلع ىنثأو هللا دمحف يبارعأ ماقف ءزاجيإلاب مهرمأي بجاحلا مهيلإ

 نم ريخ كبحن ْنألَف ؛ةضغبم هنملاو ؛ةبحم ءاطعلا لعج ىلاعتو كرابت هللا َنِإ ,نينمؤملا
 . هل لزجأو هاطعأف !كضغبن نأ

 بهذ « سانلا اهيأ : ملستلا دعب لاقف ؛موق ىلع يونغ يبارعأ فقو :لاق يعمصألا

 ضرقُيو «ةنس لقو ءرفس وضن محري نمف ؛ليكلا سخبو ؛ "!لّيخلا فجعو ؛لْينلا
 :لوقي أشنأ مث . ماتآ ايف مولبيل نكلو مدع نم هللا ضرقتسي ال . ًانسح ًاضرق هللا

 ٍنيكسم سئاب ريقف ىلع 2 نيعم ردتقم ىتف نم له
 ينيطعي يذلاب يببر هازج  نينب يبأو تاب يبأ

 نيدلا وذ هب ىّرجُي ام لضفأ
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 :بارعألا ضعبل

 دقف ؛هل ينتمعطأ يذلا هللا كمعطأ : لجرل لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق يعمصألا

 «بنج لك ىلع هللا كظفحف ؛يمويب ينظ ءوس ينع تعفدو  يعوج لتقب ينتييحأ
 . بنذ لك كل رفغو ,برك لك كنع جرفو

 ! ًاقداص هللا كلعجف ًابذاك تنك نإ :لاقف ,هيلع ٌلتعاف ًالجر ّيبارعأ لأسو

 :نومأملل يبارعأ لاقو
 ٍسارلاك ُبانذألا امو مانألا سأر هلئاضف ىجرُت يذلا مامإلل لق

 ا"! ساّبع هللا لوسر مع نبآبو هترفخو نورهب ذوعأ يفإ
 (9سايلاو نامْرحلاب ةمايّتلا ىلإ ةعجار سيعلا لاحر َدْشُت نأ نم

 )١( دهعلاو مامذلا :ةرفخلا (؟) . لزه :ليخلا فجع .

 )©( ةرقش اهضايب طلاخي يتلا لبإلا :سيعلا .
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 ظ :ةعاجم يف هجوزو يبارعأ

 هتجوز عم دعاق مهنم لجرب تررمف ,ٌةعاجم بارعألا تباصأ :لاق يعمصألا

 :لوقي وهو قيرطلا ةعراقب

 ىرت ا|ك ةدعاق ييتتجوزو» ىرت اك ٌدعاق يفإ براي

 !ىرت اهف انّير اي ىرت اف ىرت ارك عئاج ينم نّطبلاو

 :ةعاجم يف يبارعأ

نّس انتباصأ :لاق بارعألا ضعب ينئّدح :لاق يعمصألا
 هلو ينغ لجر اندنعو ة

 :لوقي أشنأف , ًاعوج يوعي هبلك لعجف «بلك

 ٌرثكأ ِّب وأ بلكلاب ام لثم يبو هعوُج ةدش بلكلا لإ ىّكشت

ادعاق اًنالك يحضُيف هّيغب يتأي هللا لعل :تدقف
 رّبكتي ً

 رفعج كنأك ىمعنلا نم تنأو ىتغلا نم نينمؤملا ريمأ ينأك

 :ورمع همسا يبارعأ

 هيلع |مهدرف ؛نيمهرد هاطعأف ءورمع هل لاقي ًالجر ّيارعأ لأس :لاق يعمصألا
 :لاقو

 ورمع [مهرد يتقاف ينع يني نكي ملو هُيمهرد ورمعل تكرت

 رجألاو ةدوملا ضّقن يف نّيعيرس اههفرطصاف (هذخ ورمعل ٌتلقو

 :بارعألا ضعبل
 دالب يف راجو .هللا باتك يف خأ :لاقف «يبارعأ ائيلع فقو :لاق نسحلا وبأ

 . ؟ هللا يف ساوُم نم مكيف لهف ؛ هللا قزر نم ريخ بلاطو هللا

 ؛ ديدش ربيخب ءابولا نأ هغلبو ءدلولاو لايعلا ةرثكب يبارعأ رجض :لاق يعمصألا

 :لوقي أشنأو ,.توملل مهضّرعي اهيلإ جرخف

 نر



 يذجو يدهجاف يلايع كاه يّدعتسأ رّبيخ ىَمُ تلق

 ()ربُجلا يذ ىلع هللا كناعأ دْروَو بلاصب يركابو

 . هلايع ىقبو وه تامف .ىمحلا هتذخأف

 ش :يبارعأو ناورم

 يلو .ةنس انتباصأ :لاقف .سولج موق هلوحو ناورم ينب نم ًاخيش يبارعأ لأس
 حئافص ءامسلا نيبو مكنيب نأ هللاو تددوف ةنسلا اَمأ :خيشلا لاقف ءاتنب ةرشع عضب

 هللا تيلف تانبلا اًمأو ؛ةرطق مكيلع رطقت الف ينيلي امم اهليسم نوكيو .ديدح نم

 بساك نط سيل نيلجرلاو نيديلا عوطقم نِهنيب كلعجو «ةريثك ًافاعضأ كل نهفعضأ
 كارأ نكلو .«كل لوقأ ام يردأ ام هللاو :لاق مث يبارعألا هيلإ رظنف :لاق !كريغ
 !كلوح سولجلا ءالؤه تاهّمأ رظبب هللا كضعأف ,قلخلا ءيس ءرظنملا حيبق

 :تلاقف . هلأسو ةنس هل ركذف «فئاطلا لهأ نم خيش لجر ىلع ٌيبارعأ فقو
 . اهتسآ يف كّمأ ريفجل سبيأ كلذ :لاق ! ًائيش تبنت ال ةطخ ضرألا َنأ هللاو تددو

 دهزلاو ظعاوملا يف مهلرق

 : يبارعأو ماشه

 ينظع :هل لاقف كلملا دبع نب ماشه ىلع يبارعأ لخد :لاق يعمصألا نع متاح وبأ
 ءمجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ .ًاظعاو نآرقلاب ىفك :لاقف . يبارعأ اي
 اذإو نوفؤتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا نيففطملل لّيو# ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 موقي َموي مظع مويل نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ نوريخُي مهونّرو وأ مهولاك

 )١( ىمحلا ءامسأ نم درولاو ةديدش ةرارح اهعم يتلا : ىمحلا نم بلاصلا .

 فر



 ليكلا يف ففطي نم ءازج اذه «نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث "7نيملاعلا ّبرل ٌسانلا

 !؟ هلك هذخأ نب كّتظ [ف ( نازيملاو

 :هاخأ ظعي يبارعأل

 بلطتو «هتوفت الام كبلطي ,بولطمو بلاط تنأ ,يخأ اي :هيخأل يبارعأ لاقو

 دهماف «هنع تلقن دق هيف تنأ امو ءكل فشُك دق كنع باغ ام َنأكف «هّتيفُك دق ام

 . كزاهج يف ذخو «كدغل ّدعأو ءكسفنل

 مايألا الو ,كظعي رهدلا ال :لاقف «بارشلا يف هلام دسفأ هل ًاخأ يبارعأ ظعوو

 ايانملاو «كنم َدَعَت سافنألاو «كيلع ىصحُت تاعاسلاو « كرجزي بيشلا الو «كرذن5ُ

 كيلع ةرضملاب اهدوُعَأ كيلإ رومألا بحأ ؛كيلإ داقُت

 :بارعألا ضعبل

 «لاملل فلتم هنأل : هيف لالخ ثالثل :لاق ؟ ذيبنلا برشت ال كلام : يبارعأل ليقو

 . ةءورملل طقسم , لقعلل بهذم

 مل نإف ءلاملا راسي نم لضفأ سفنلا راسي نإ , يخأ يأ :لجرل يبارعأ لاقو

 نأ ماعآو ؛مركلا نم ''"نائرغ .معنلا نم ناعبش برف «ىوقت مرحت الف « ىنغ قزرت
 ءاهنطب يف هيلإ ءاسُي نلو ؛ءامسلا هب رشبتستو «ضرألا هب بّحرت ءريخ ىلع نمؤملا

 . اهرهظ ىلع نسحأ دقو

 نمو ءاهل ناك اهسبح نمف ؛ًامذو ًادمح مست "'مسايم ٌمهاردلا :يبارعأ لاقو

 . ٌيمذ ميدع لك الو ًادمح ّيِطْعَأ الام يطْغَأ نم لك امو ؛هل تناك اهقفنأ

 :لاقف رعاشلا ىنعملا اذه ذخأ

 كل لاملاف ِهََمَمْنَأ اذإف  ٌهَتْكَْسَأ اذإ لالل تنأ

 .عئاج :ناثرغ(١؟) 4 ١ ةيآلا نيففطملا ةروس )١(

 . ةاوكملاك اهب مسوي ةلآلا وهو . مسيم هدرفم : ممايم (7)
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 :سابع نبال

 كل سيل هنإ :لاقف - لجر دي يف مهرد ىلإ رظنو - سابع نبآ لوق ريظن اذهو

 . كدي نم جرخي ىتح

 :بارعألا ضعبل

 هنفث مل نإو ؛هل تنك كل نكي مل نإ كلام نإ ,يخأ اي :هل خأل يبارعأ لاقو

 . كلكأي نأ لبق هلكف «كانفأ

 ةريخذ يدايألا اوذختاو ءاننم اودقتعا لصاوت لهأ فلس انل ىضم :يبارعأ لاقو

 ءاج مث ًابجاو ّرربلا راهظإو «ًامزال ًاضزف مهيلع فورعملا عانطصا نوري .مهدعب نمل

 عانطصاو «ةراجت مهيدايأو «ةحبارم مهّربو .ةعانصب مهننم اوذختا نينبب نامزلا

 . تاهو ينم ذخ :[قوسلا ] دقنك '''ةضراقم فورعملا

 أبهتف ًاسأر تنك نإف هاند الو ًاسأر نكت ال .ىنب اي :هدلول يبارعأ لاقو

 . حاكنلل أيهتف ًابَتَذ تنك نإو .حاطنلل

 نم تنك نإو .كرْذُع ىلإ كبنذ ىطختأس :همع نبال لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 ةجحلا موقتلو ,كيلإ ينم فورعملا ميل نكلو ؛نيقي ىلع رخآلا نمو كش ىلع امهدحأ

 اهحلصأل هب تالاحلا قفرأ كرت نم قّفوملا نإ :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 . اهل هسفن رظنت مل اذإ هسفنل ًارظن «هنيدل

 ام فلتُم. رهدلاو ,«سانلا فلتأ ام ْفلْخُم هللا :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 . توملل ضرعتلا اهببس ةايح نم مك وةايحلا بلط اهيلع ةتيم نممكو.« اوفلخأ

 فلخأو «هآر نم ّرغ :بارسلاك «لاجرلا قانعأ تعّطَق لامآلا نإ :يبارعأ لاقو

 . هاجر نم

 . اضرق هاطعأ :ةضراقم هضراق لاقي!(١)
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 كقوقح ركذتيو ,كدنع ةفورعم ىبانتي نم بحصأ :هل بحاصل يبارعأ لاقو

 . هيلع

 «هلأست نأ َكَرَمأ نَم لس نكلو .هلأست نأ نم َرْفي نمع لأست ال :يبارعأ لاقو

 . ىلاعت هللا وهو '

 .ةّدملا ءاضقناو ءةّدعلا مامت :لاق ؟ يكتشت ام :هضرم يف يبارعأل ليقو

 ءاذه اي :لاقف ءرضلاو قيضلا نم هيف وه ام وكشي لجر ىلإ يبارعأ رظنو
 . كُمَحري ال نم ىلإ كّمح ري نم وكشتأ

 راقتفالا نم دشأ مهيديأ يف ام ّسانلا كلاؤس نإ «ّيب اي :اهنبال ةيبارعأ تلاقو

 اذإف بغرتو لأست ىتح مركتو ظفحت لازت الو ,هيلع تنم هيلإ ترّقتفا نمو «مهيلإ
 لئاسلا ةجاح هيلإ نم ىلإ كلاؤس لعجاف «لاحلا ٌءوس كمزلو ةجاحلا كيلع تحلأ

 ش . لئاسلا يطعي هنإف «لوئسملاو

 ىدجأ هنإف هللا ىوقتب كيلع يب اي :ًارفس دارأ اهل ًانبا يصوت ةيبارعأ تلاقو
 .نيبحملا نيب قرفتو نئاغضلا ثروت اهنإف «مئافلاو كايإو ؛كريغ ريثك نم .كيلع

 عمج نم هنأ ماعاو «ًامامإ هذختاو هيلع رذحافكريغ نم هنسحتست ًالاثم كسفنل لثمو

 . اهءادرو اهّرازإ ةلحلا داجأ دقف ءءايحلاو ءاخسلا نيب

 م15

 . ءادرو ًارازا :نيبوث الإ ةلحلا نوكت ال : ىعمصألا لاق

 :ةبعكلا لوح هقناع ىلع همأب فوطي ناك يبارعأل نسحلا دشنأ
 6 هد : تعا 217 235
 يب تربو ينتلمح املاطف . يبكراف يلاذق ىلع يبكرت نإ

 بكرملا اذهو كاذه نيب © بّيطملا رّهطملا كنطب يف

 :همأب فوطي ناك رخآل دشنأو

 هك نم ًاقفنُم اهيف ناكف همأب َةَّجَح ٌدبع جح ام

 )١( افقلا قوف سرفلاو ناسنالا نم سأرلا رخؤم عامج :لاذقلا .

 نما



3- 
 هم هه

 هبر دنع ّرجألا ٌمتسأ الإ

 ضّرعم نَدَب ةمالسو ,«تاعاسلا هعطقت رمع ءاقب ام :لوقي ًايبارعأ تعمسو لاق

 ايحأ يذلا باوثلا ىلإ هلقئي وهو توملا هركي فيك نمؤملا نم َتِبِحَع دقلو !تافآلل

 . هراهن هل أيظأو هليل هل

 دقل رؤجلاب ايندلا يف اوُرع نئل هللاو امأ :لاقف يبارعأ دنع ناطلسلا لهأ ركذو

 لزت امنإو «قاب ريثك نع ًاضوع ناف ليلقب اوضر دقلو .لدعلاب ةرخآلا يف اوُلذ

 . مدنلا عفني ال ثيح مدقلا

 رهدلا كعتمت ال بئاصملا ةمج «براشملا "'ةقنر يه :لاقف ايندلا يبارعأ فصوو

 . بحاصب

 مل نإو هب اغلبو ء رِسَي مل نإو هب اراس راهنلاو ليللا هتيطم ناك نم :يبارعأ لاقو

 ةداهزلاو ةرخآلا يف ةبغرلا ٌحاتفم ايندلا يف ةداهزلا :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 . ايندلا يف ةبغرلا حاتفم ةرخآلا يف

 يف بَهْذُي نيأ ىلإف تم اذإو :لاق !تومت كنإ : صضرم دقو يبارعأل ليقو

 ؟ هنم الإ ريخلا رأ مل نم ىلإ يب بهذي نأ يتهارك اف :لاق !هللا ىلإ :اولاق
 تاوهشلا نع سفنلا َحَنُي مل نمو «توملا هرداب توملا فاخ نم :يبارعأ لاقو

 . كمامأ رانلاو ةنجلاو , تاكلملا ىلإ هب تعرسأ

 نع فوطعل كنإ لطابلا ىلإ "!تجلمه نئل هللاو :هل بحاصل يبارعأ لاقو
 الف ؛نوحبار مهنأ نونظي مهو ماوقأ رسخ دقو .«كيلإ ّنَعرْسُيل تأطبأ نإو .قحلا

 . كئارو نم ةرخآلا نإف ءايندلا كّنَرعت

 توملا نم رشو «ةايحلا هل تضغبأ هتدقف اذإ ام ةايحلا نم كل ريخ :يبارعأ لاقو

 )١( .ةردك :ةقنر )١( ةعرس يف ًانسح ًاريس راس :جلمه .
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 . توملا هل تببحأ كب لزن اذإ ام
 . عقرت ًافافخأو ؛ ؛ عضوت ةمنسأ ىرت كنأ ايندلا داسف نم كبسح : : يبارعأ لاقو

 . هلحم ريغ لح دق ٌريقفلاو .هلهأ ريغ دنع بلطُي َريخلاو

 تنأو : هل لاق ! ًابريض َكّْمَجْرَأ الإو قحلا لق :هل لاقف ناطلسلا ىلإ يبارعأ مدقو

 . هب يندَعوت امم مظعأ هكرت ىلع هللا كدعوأ ام هللاوف ,هب لمعاف

 لقاعلاو «مثللا هيلع طْلسي ميركلا لاق ؟ةمحرلاب سانلا قحأ نم :يبارعأل ليقو

 . لهاجلا هيلع طلسي
 . مولظملا لاق ؟ةباجإلاب قحأ نيعادلا يأ :هل ليقو

 . هتجاحب هللا درفأ نم :لاق ؟ سانلا نع ىنغأ سانلا يأف : هل ليقو

 لاقف .ةهبجلا ءىتان نيبجاحلا فرشُم نينيعلا رئاغ ةلمش يف يبارعأ ىلإ نارثع رظنو

 . داصرملاب :لاق ؟كّبر نيأ «يبارعأ اي : هل

 برقأ امهيأ رظناف نارمأ كيلع لكشأ اذإ :لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق يعمصألا

 . ىوح ا ةعباتم عم أطخلا نوكي ام رثكأ نإف .هفلاخف كاوه نم

 ؛رورسلا ةحنجأب ريطت اخارف هل جتنأ ريخلا جتن نم :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 . مدنلا هترمثو ,ظيغلا هنابضقو ,هقاذم ارم ًاتابن هل تبنأ رشلا سرغ نمو

 . مخو هلجآو ,ذيذل هلجاع ىوملا : يبارعأ لاقو

 . يدنع هللا ةمعن ناونع كلذ :لاق . ةراشلا نّسحل كنإ :يبارعأل ليقو

 هلل يه :لاق ؟ءاشلا هذه نمل :هل تلقف اش همامأ ًايبارعأ تيأرو :ىعمصألا لاق

 . يدنع

 . رافغتسالاب هعقرأو يصاعملاب هقرخأ :لاق ؟كنيد يف تنأ فيك : يبارعأل ليقو

 . هبيع سانلا ىلع ىَفَح هّبوث ءايحلا هاسك نم :يبارعأ لاقو
 . دابعلا ىلع يدعتلا دازلا سعب :لاقو

 . ةليسولا نم عفنأ ةليحلاب فطلتلا : لاقو

 نوهركي امب سانلا ىلإ عرسأ نمو ,هّودع ىلع فخ هقيدص ىلع لقث نم :لاقو

 . نوملعي ال ام هيف اولاق
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 ىلع لدتسي نم ىلع - نمهوتت ال :هبتاعي وهو هنبال لوقي ًايبارعأ تعمسو لاق

 كّلفحو « تأطخأ كسفنب نوكتف «اهئياعي رومأ نع ةلفغلا -.اهدهاشب رومألا بئاغ

 . تأطخأ

 روعهس

 هرب هَقِلَع ام ًاهجو ىرأ ينإ .لاقف 'اهّضَب هجولا نسح لجر ىلإ يبارعأ رظنو
 :رعاشلاا هيف لاق يذلاب وه الو رَحَّسلا ءوضُو

 راحسألا ةدجسو راهنلا موص هّلاصوأ ىرب دهتج لك نم

 : دشني ًايبارعأ تعمس :لاق ىعمصألا

 ٌرست ام هنم نسحأ نكيلف ًانّسح ًارمأ تّرهظأ اذإو

 ب
0 

 ةريرس ٌؤرما رسا ام »: هلع هللا لوسر ثيدح يف .ءاج ام ىلع اذه يبارعألا لوقو

 .« رشف ًاًَرْش نإو ريخف ًاريخ نإ ءاهءادر هللا هسبلأ الإ

 :يبارعأ يندشنأو :لاق

 دّوزتف اهفورعم نم تّعطسا اف ةةراعُم الإ مايألا هذه امو

 دغ يف هللا ثدحُي امالو تومت ةدلب ةّيأب يردت ال كنإف

 دَعِبَي ضرألا نم رتس ههجو ىلع ًالدسُم كي نّمو ٌدَعِبت ال نولوقي

 نم مّيض نم هنم زجعأو ,ناوخإلا بلط يف رّصق نم سانلا زجعأ :يبارعأ لاقو
 . مهنم هب رفظ

 . بولغملا وه رشلاب بلاغلا نإف ؛رشلاب بلغت نأ كرسي ال :هنبال يبارعأ لاقو

 .ههجو يف ءام ال نم دنع كهجو ءام قيرت نأ كتيهن دق :هل خأل يبارعأ لاقو .
 . لاؤسلا هتيطع نم كظح نإف

 .«ةردقملا هنع تزجع نإو ريخ ريخلا بح نإ :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 .رضنلا :ضبلا )١(
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 .هرثكأ تلعف نإو ريخ رشلا ضغبو

 يرحي ال انناديم نإ «يبارعأ اي :هل لاقف .«ةداهشب ىضاقلا راوس دنع يبارعأ دهشو

 ربخأف راوس هنع لأسف !ًاروثع ىندجتل تفشك نئل :لاق . دايجلا الإ هيف قاتعلا نم

 رتسب كلذ :لاق . اننادبم يف يرجح نمم تنأ « يبارعأ اي :هل لاقف «حالصو لضفب

 . هللا

 ماثللا كرت ام , "!اهتنؤم ةديدش ءاهلم ليقث ةءورملا نأ الول هللاو :يبارعأ لاقو

 . ًائيش ماركلل
 نإ ةرشاعم سانلا اورشاع :لاقف . تبأ اي انظع :هونب هل لاقف «يبارعأ رضتحا

 . مكيلع اوكب متم نإو ؛مكيلإ اونح متبغ

 :هل لاقف ءهنع ضرعأ هآر |ملف ءرعش ةلمش يف كولملا ضعب ىلع يبارعأ لخدو

 . اهيف وه نم كملكي امنإو كملكت ال ةلمشلا نإ

 : دشنأو ! ترهص ام رهصلا معن لاقف «ةيراج نونفدي موقب يبارعأ رم
 ميرك ةفك اهلا دحل يفو ىلُيلل ءافكأ صايعألا يفو

 هبلق هيلع فحتلا دق رخآو «هناسل ىلع روشنم هرس لجر بر :يبارعأ لاقو
 . يفاوخلا ىلع حانجلا فاحتلا

 هتدصحو ةعاطلا هتتبنأ : [هدحأ لاقف .ءافلخلا ضعب هبلَص لجرب نايبارعأ ّرمو

 عذجلاف قحلا قراف نمو ؛هتبحاص ةرخآلاف ايندلا قلط نم :رخآلا لاقو !ةيصعملا

 ش . هتلحار

 اي :ًالزنم ينبي وهو هيخأل لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق «ةرامغ نب ديز نع يبتعلا
 : ىحا

 كتاتشل ْبَمأتف تاتش راد يف تنأ

 . توقلا :ةنؤملا(١)



 كتاوهش نع هتْمص  مويك اينّدلا لعجاو
 كتامم موي هكلن ام اذإ رطفلا لعجاو

 كتايح لوط نم ده زلا شيعب زوفلا بلطاو

 1 :لوقي وهو هسأر عفرو ًانيح قرطأ مث
 لبلّرلا دئاق ىوحلو لسمألا ةلفَغلا ٌدئاق

 لمعلا فنأتساو ةم السلا ةلّؤد ملغاف

 لهتكاو باش دقور وصقلا يتتبم لا اهيأ

 لجألا رخآ يف كسنأ كنع بيق َريخأ

 لسكلاو وجعلا ةصْرَع يف فوقولا مالعف
 لحر لزان هلح  اذإ لرس يف تنأ

 لزن نمب وبنيو قي يضَي لزَي مل لزن

 لَقَقلا ةهوركم رهدلا ىلع لزت مل ةلحر

 . ربق الإ هل يفوج ام :لاق ؟رسلل كناتك فيك :يبارعأل ليقو

 : ءافولا يف رخآل

 هنينح ىلإ رظناف هدهع ماودو . لجرلا ءافو فرعت نأ تدرأ اذإ :يبارعأ لاقو
 . هنامز نم ىضم ام ىلع هئاكبو هناوخإ ىلإ هقوشو ,هناطوأ ىلإ

 :رومألا عيضي ايف رخآل

 «هلمعتسي ال نم دنع حالسلاو ,هنم لبقُي ال نم دنع يأرلا ناك اذإ : يبارعأ لاقو
 .رومألا تعاض  هقفني ال نم دنع لاملاو
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 :ردقلا يف رخآل

 . اهدودح لع فاق الو اهءوض فرعي

 .نوفلتخملا هيف لواقتو ؛ لوقعلا هيف تمصتخا 1 :لاقف ردقلا نع رخآ لئسو

 .رايخلا هيف دحأل الو ءرامعألا ىلع يِقّبُي ال ءراهنلاو ليللا "'”ريوكت يبارعأ لاقو

 :يبارعأو جاجحلا

 هؤادغ رضحو ,"ارحصأف موي تاذ جاجخلا جرخ :لاق يعمصألا نع متاح وبأ

 هب هوتأف .ةلمش يف ًايبارعأ الإ اودحي ملف ءاوبلطف .انعم ىّدغتي نم اوبلطا :لاقف

 هللا :لاق ؟وه نمو :لاق !هتبجأف كنم مركأ وه نم يناعد دق :هل لاق . مله :هل لاق

 ؟رح ىلع مويلا اذه لثم يف موص :لاق . مئاص انأف ,مايصلا ىلإ يناعد ,ىلاعتو كرابت

 ريمآلا يل نمضيو :لاق . ادغ موصتو مويلا رطفأف لاق !هنم ٌرحأ وه مويل تمص لاق

 هيلإ سيل لجاب الجاع ينلأست فيكف :لاق يلإ كلذ سيل :لاق !ّدغ ىلإ شيعأ نأ

 هنبيط نكلو «كخابط الو كزابخ هبّيط ام هللاو :لاق . بيط ماعط هنإ :لاق ! ليبس

 . ينع هوجرخأ «مويلاك تيأر ام هللات : جاجحلا لاق !ةيفاعلا

 : يبارعأ اندشنأ :لاق يشايرلا لضفلا وبأ

 ٌرابطُصا اهل ٌنوكي ْمأ يعن اهاتأ نإ ٌةَيزر ةيكابأ

 ٌراِبُع اب ْفكألاو اوحارو ينوعّدو يّدُو لهأ ام اذإ
 قضت هع 9 8 1ه ع 2

 ”ٌراطقلاو ُبئانجلا ُهّرَواعت ٍرِبق دحل يف يِمُّظْعَأ َردوغو

 )١( ءارحصلا ىلإ جرخ :رحصأ (؟) .رخآلاب اهدحأ قحلي نأ :راهنلاو ليللا ريوكت .

 ) )7.رطملا وهو ءرطق عمج :راطقلاو ؛ةراحلا حايرلا يهو ,بونج عمج :بئانجلا

 نفي



 ("داَوَّتا قهلّلا ةلوح ىَعِرَيو هيلع ةفصاع ْحِبرلا لَظن
 ٌرايّدلا انعَمجحَت مث الوَحو الوح نارجهلا ال يأتلا كاذف

 : ةيليخألا ىليل لوق ريظن اذهو
 مما

 ئبقلا بيغ ام ٌنارجهلا انكلو ىَوَّنلا طَحُشَت نأ نارجهلا ام كرَمَعل (؟)و -

 : ءاسنخ لوق هريظنو

 ”اًيمر اهّتحت اذهو اهيلع اذه اهنيب ضرألا نوك نّيليلخلا يأت

 ٌدوعتس اهنأ مُغاف كييبح تفداصو كتأطخأ ايانملا ام اذإ

 :ةنابجلاب يبارعأو رمع

 انه عنصت ام :لاقف .يبارعأب وه اذإف ةناّبجلاب باطخلا نب رمع ْرَم :لاق يئايرلا
 امو :لاق .نينمؤملا ريمأ اي انه اه يل ةعيدو :لاق ؟ ةشحوملا رايدلا هذه يف يبارعأ اي

 ىتح هبدناف :لاق . هبدنأ موي لك هيلإ جرخأ انأف .هتئفد يل ينب :لاق ؟كتعيدو
 :لوقي أشنأف . عمسأ

 هرغص ىلع هتوم هلجاع ُهرفَس نم ُبوُؤي ام ًابئاغ اي
 ةرّصق يفو ٌمعن ليل لوط يف انّكس يل تنك نعل ةرق اي
 هرّبك ىلع هل ًاموي دب ال اهُبراش كوبأ ًاسنأك تبرش

 هرضح يفو هودب يف ناك َنَم مقلك ُمانألاو اهبرشي
 هردق يفو همكح يف توملا هل كيرش ال هلل دمحلاف
 ْهرمُع يف ديزي َقْلَخ ٌريقي اف دابعلا يف رمعلا مَّسَق دق

 .روفنلا :راونلاو ؛يشحولا روثلا :قهللا )١(

 . دعبت :طحشن (؟)

 . ءيش لك نم يلابلا :ممّرلا (؟)
 نذر



 حدملا يف مهرق

 :حدملا يف مهضعبل

 «ةعفادتم تاربع مهل ؛ اومعنتيل ميعنلا هللاو اوكرت :لاقف ًادابُع ًاموق يبارعأ ركذ

 . هللا دنع هيجو هجو يف الإ مهارت ال «ةعباتتم تارفزو

 ةمالسلا مهرْغت ماف ؛ براجتلا مهتمكحأو ةمكحلا مهتبدأ :لاقف ًاموق ّنارعأ ركذو

 تلدف : مهلاجآ ةفاسم سانلا عطق هب يذلا فيوستلا مهنع لحرو .ةكلهملا ىلع ةيوطنملا

 . لاعفلاب هوعفشو «لاقملا اونسحأف ("!دجولاب مهيديأ تطسبناو . دعولاب مهتنسلأ

 اذإو ؛ماهسلا مهنيب "'ترفس اوفطصا اذإ اوناك :لاقف موق نع يبارعأ لئسو

 ,هبدأ اونسحأ دق "راع موي برف ءاههاوفأ ايانملا ترغف فويسلاب اوحفاصت

 . مقتلا هتمقلأ ام . رحبلا يموق امنإ ؛مهتنسأ اهتكحاض دق سوبع برحو

 سرف ىلع ليلب عاد ىلإ [مهنم ] عرسأ تيأر ام :لاقف ًاموق يبارعأ ركذو

 . نحاللا ٌرخآلا قباسلا لوألا رظتني ال معا بيجن لجو !*!بيسح

 دئاز مهب ريخلاف . مهضارعأ ليدانم مهلاومأ اولعج :لاقف ًاموق يبارعأ ركذو

 فورعملا نورشابيو . مهيلإ تبلط اذإ مهسفنأ ةبيطب اهنوطعيف ؛ دهاش مهل فورعملاو

 . مهيدل يغب اذإ هوجولا قارشإب

 صاخأب هانئطو الإ مهلمانأ فارطأب ًائيش اولانأ ام هللاو :لاقف ًاموق يبارعأ ركذو

 . انلاعف ىندأل مهممم ىصقأ نإو ؛ انمادقأ

 ىلع نويعلا لسرأو .هنوفج نيب قباطي ىلو اذإ :لاقف ًاريمأ يبارعأ ركذو

 . فئاخ ءيسملاو جار نسحلاف ح مهعم دهاش مهنع بئاغ وهف ؛ هنويع

 )١( ءارغس مهنيب ماهسلا تناك يأ (؟) . ةعسلاو راسيلا : دجولا .

 .بسحلا وذ :بيسحلا(14) .ديدش :مراع (؟)

 لك



 نم ًامامز ينلعجا .ريمألا هللا حلصأ :لاقف ةالولا نم لجر ىلع يبارعأ لخدو

 نيل ءادعألا ىلع ديدش ,ءبجن باَّكَرو ,بّرح رعّسم ينإف .ءادعألا هبّرمت كنتمزأ

 برحلا ىنْتَذَغ دق « '””رارغ ىمون « "!ةليمثلا ليلق ,ةليصحلا يوطنم ؛ءاقدصألا ىلع

 . ةماهش اهتحت نم نإف ؛ةمامدلا ىنم كعنمت الو ؛هرطشأ رهدلا تبلحو .اهقيوافأب

 , ظافلألا لزج ,قطنملا عراب هللاو ناك :لاقف قطنملا ةعاربب ًالجر يبارعأ ركذو

 .«تاكرحلا ليلق « قيرلا ليلب مالكلا يشاوح قيقر «نايبلا حيصف «ناسللا يرع

 . تاراشإلا نكاس

 ,هعطاقم ىلع ثيدحلا كثدحي ,ةانأو ًالح هل تيأر :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 . "!ةلاحإ الو ًانحل هل عمست الف هجرادم ىلع رعشلا كدشني

 الو ,مهيلع ًانيد يضقت آلأ مهفويس تلآ :لاقف .ًاموق يبارعأ ركذ :لاق يبتعلا

 . مه كورتم اوذَحَأ امو «مهيلإ دودرم مهنم ّذخأ اف .مهل اقح عّيضت

 ةظحلو هنيع نم ليللا ةملظل قرخأ طق ًانيع تيأر ام :لاقف .ًالجر يبارعأ حدمو

 ثيللا ةأرجك ةأرجو .«برط اذإ فيسلا ةزهك ةزه هل ؛ هتظحل نم رانلا بيهلب هبشأ

 . بضغ اذإ

 رأ مل ؛نيناسل اذ باوجلاو «نينذأ اذ هنم مهفلا ناك :لاقف الجر يبارعأ حدمو

 ثيح هتمهب ىمري امنإ «فرطلا دارّمو لقعلا ةفاسم ديعب ,هنم يأرلا للخل قتّرأ ًادحأ

 يأ نم ,بدألا مكحتسم ,بسنلا حيسف هللاو كاذ :لاقف ًالجر ّبارعأ حدمو

 . لاقم نسحو ,لاعف مركب كيلإ ىهتنا هتيتأ هراطقأ

 ًايهانو «داشراب ًارمآ «هراهن ءوضك هليل ةملظ تناك :لاقف الجر يبارعأ حدمو

 )١( ليلق :رارغ (؟) .ءيشثلا نم ةيقبلا : ةليمثلا .
 )( .هدسفأ :مالكلا لاحأ

0 



 . داقنم ريغ ءوسلا ثيدحل «داسف نع

 الإ رهدلا هارت (مف :اهل هناسل قلخي نأ لبق هناسلل «معن » ًانالف نإ :يبارعأ لاقو

 «بئنذملا هنأكو رفغ هيلإ تبنذأ اذإ ؛جوحأ هيلإ تنك نإو كنع هل ىنغ ال هنأكو

  .ءيسملا هنأكو نسحأ هيلإ تأسأ اذإو

 هل ايندلا تناك ولف ؛ىذألا نم هضّرع هللاو ىرتشا :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 سانلا زجانت اذإ ةلكشملا رومألل ًاجاهنم ناكو .ًاقوقح هيلع اهدعب ىأرل اهقفنأف

 . ةمتاللاب

 نم حتفيو « ةدوسم ًاهوجو راعلا نم لسغي هّللاو ناك :لاقف الجر يبارعأ حدمو

 . 68 دسنم ًانويع يأرلا

 «لعف لاق نإ ؛هملظ رمتسي الو هملس عفني هللاو كاذ :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 كلاسم يف لاض ريغ «مراكملا بلط يف ينعي هللاو كاذ :لاقف الجر يبارعأ حدمو

 . اهريغب اهنع لغتشم الو ءاهقرط

 نم مهسلا قورم قرمتف ىنعملا ىلع ةملكلا قوفي :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 هناسل كرحت ذنم مهس هل "”ظعظع امو , '')ىوشأ أطخأ امو «لتق باصأ اف «ةّيمرلا

 ش . هيف يف

 ؛لاجحلا تابرل فولأ ريغ «لاوهألل ًابوكَر هللاو ناك :لاقف هاخأ يبارعأ ركذو

 يف ام دغل ةيقبم ريغ ءاهموق ىلع ةميرك ًاسفن نيبي ءّرك ريغ نم موقلا دعرأ اذإ

 . اهموي
ٍ 

 الو ءهدو ىلع الإ دقعنت اف "”تضير نسلألا نأك :لاقف الجر لجر حدمو

 . هثانثب الإ قطنت

 )١( نيلجرلاو نيديلاك ًالتقم سيل ام لك ىوشلاو ؛ ىوشلا باصأ :ىوشأ .
 تللذ :تضير (7) . دصقي ملو ًابرطضم رم :ظعظع (؟) .

 نأ



 ءافولا ناكو «ًالوذّب لامللو ًالوصَو ءاخإلل هللاو ناك :لاقف ًالجر يبارعأ حدمو

 . ًالوضفم ناك هلضاف نمف ءًاليفك هيلع اهب

 ىلع ليلقلاب ةلالدلاو ءمالكلا وشح نم دعابتلا :لاق ؟ةغالبلا ام :يبارعأل ليقو
 . ريثكلا

 فاخخي ال رحب نمو ءهرمث فلخي ال رجش نم هللاو ناك :لاقف ًالجر يبارعأ حدمو

 ٠ . هردك

 ءهسبل نسحأف ءائشان ريخلاب هللا هناز ىتف هللاو كاذ :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 . هسفن هب نيزو

 ماكتلا نع هناسل سرخيو « ''لانّخلا عاتسا نع هينذأ مصي :لاقف ًالجر يبارعأ حدمو

 . بيطخلا عقصملاو « ("!بيرّشلا ءاملا وهف ؛هب

 ضرعلاف هيلإ يبلط لبق هفورعم ّيلِإ قبس لجر كاذ :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو
 . ىرخأب ينلقثأ الإ ةمعنب لقتسأ امو .هئامب هجولاو ءرفاو

 ءءاشحفلا نع يَع .هب موطفملاو دوجلا عيضر كاذ :لاقف الجر يبارعأ ركذو

 فذحَي امك باوصلاب "'فذح يأرلا نع نسلألا تسرَخ اذإ ؛ىوقتلاب مصتعم
 . ًاقباس موقلا مامأ لهمت ةياهن اهنود نم نكي ملو ةياغلا تلاط نإف «بنرألا

 ءءادحلا ىلع لبإلا نم ُبرطأ هترشع بيطل هسيلج نإ :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 . ءانغلا ىلع لمثلاو

 ء«بذك هبوشي ال قدصو .لهج هطلاخي ال مع هل ناك :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 . لخملا دنع لولا هنأك

 ركنملا تيأر امو ءهنم فورعملل قشعأ تيأر ام :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو

 . هنم دحأل ضعغبأ

 )١( مالكلا يف شحفلا :انخلا .

 .ىمر :فذح (+) . بذعلا :بيرشلا (؟)

 انفي



 مهتيأر :لاق ؟ مهتيأر فيك :هل ليقف «كمرب ينب نم لان دقو ةيدابلا يبارعأ مدقو
 . مهتانب نم اهنأك ةمعنلا مهب تسنأ دق

 هنم غلب ىتح ,دمحلا يرتشيو .دجملا ىنبي لاز ام :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو :لاق

 ش .دهحجلا

 فرعي ام فالخب حداملا لوقي نأ ًالهج نإ :لاقف كولملا ضعب ىلع يبارعأ لخدو

 : دشنأ مث . كنم مؤللا نامز يف مراكملل قشعأ تيأر ام هللاو يناو .حودمملا نم

 ىّدنلا اوماش مأ كوُباه مأ كوَباح

 ًاقشاع مراكملل كتيأر يفإ

 :ىنعملا اذه لثم يف يبارعأ دشنأو

 اهتيب كتيب طّسو ٌمراكملا تنَب

 اهّباوبأ تقلغأ مراكملا اذإو

 :بلهملا يب يف يبارعأ دشنأو

 ""يتاش بلهملا لآ ىلع تمدق
 ممهداقتفاو مهفاطلا يب لاز ايف

 : يبارعأ دشنأو

 تال تدجو باتكلا يف كنأك

 ًاللم تيطغأ اذإ يردّت امو

 سمش تنأف اتشلا لخد اذإ

 :زيزعلا دبع نب رمع حدم يف يبارعأ لاقو
 باطلا باطلا يف قارْعألا لباقُم

 قاوسألا عمجُم كباب نأكو

 قاشعلا ةليلق تامّركملاو

 حاتقفم اهلفقل تنأف ًاموي

 ٍلكملا نمز يف رادلا ديعب ًآًبصق

 ٍلهأ مهتبسح ىتح مهربو

 لظ تنأف فيصكملا لخد نإو

 ""ْباطخلا لآو صاعلا يلأ نيب

 )١( .ءاتش مهدنع ايقم :ًايتاش )١( بيطلا :باطلاو . همأو هيبأ لبق نم فيرش يأ فارعألا لباقم .



 :يبارعأ دشنأو

 لِنلا ةرثك هنم ركشَي لّيئلاو هلئان َلِيِنلا ٌراعأ ٌداَوَج انل

 لبا ىلإ اهاجلأ ململا محاز وأ ةملظُم سمشلا ىقلأ سمشلا زراب نا

 ليسلا نم ىضمأ هئاضمإ دنعو ةلكشم هيتأت نإ مْجَنلا نم ىَدْهْأ
 ليخلاب لْيخلا فل دنع هدش يف هتّينم ىقلي نأ بهري توملاو 532

 مذلا يف مهرق
 تغبدو ؛ءاجهلاب مهؤافقأ تخلُس كئلوأ :لاقف ًاموق يبارعأ ركذ :لاق يعمصألا

 . ةمادنلا ةرخآلا ىلإ مهدازو ,ةمالملا ايندلا يف مهسابل ؛مؤللاب مههوجو

 (١)س انا ل 0 07 ءاا عب 8

 . لئانلا نع فكألا دّْعُج ؛ لئاسلا َدَرِب نسلألا ٌحّصْف  دئاسو
 ' اهنأكو ,هنيع يف ايندلا مظع ينيع يف ًانالف رْغص دقل :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 .هآر اذإ توملا كّلم «ماتأ اذإ لئاسلا ىري

 ىصعيو «قيدصلا مهتي «قيفي ال ريكسب مكنظ ام :لاقف «لجر نع يبارعأ لئسو

 رصت مل ءوس ةملك تتلفأ ولو «ةالصلا هيف تمرح الإ عضوم يف نوكي ال ,قيفشلا

 . هيلع الإ عقت مل ءامسلا نم ةنعل تلزن ولو «هيلإ الإ

 ىلع امرت مهرثكأو , مهئادعأ ىلإ ًابونذ سانلا لقأ :لاقف ًاموق يبارعأ ركذو

 . ءاشحفلا ىلع نورطفيو «فورعملا نع نوموصي ؛ مهئاقدصأ
 ينبيخ نئلو ,همساب ئّمست نم همئإب يِدعُيل ًانالف نإ :لاقف الجر يبارعأ ركذو

 . رك لجر بلط يف تعاض دق ةيقاب برلف

 )١( اهيلع أكتي ةريغصلا ةداسولا يهوةقرمن اهدرفم قراغلا .
 فالآ ةرشع وأ فلأ هيف سيك يهو ةردب عمج :رودبلا (؟) .

 و



 .رانلا نم ةعطق ءوسلا بحاصو . هركت امم رْثُم ءبحت ام مِدعُم ءماثألا

 اذإو «ءفّوس لكس اذإو .فحلأ لأس اذإ نمم هللاو تنأ :لجرل يبارعأ لاقو

 . دوقَح ضارعإ ضرعتو ,دوسح رظن رظنت ؛فلخأ دعو اذإو ءفلح ثّدح

 الإ انرفس يف انحبر ام :هرفس نع لكس امل لاقف .همّرحف لجر ىلإ يبارعأ رفاسو
 انل ةبوقعف ءرعابألا انم تيقلو ءرجاوملا نم انيقل يذلا اًمأف ؛انتالص نم انّرصق ام 8س مم

 انجرخ امك نيملاس انعجر

 : ءاجهلا يف رعاشل

 : يبارعأ لاق

 ًاريجاف ال كئأر ان

 يقتملا لجرلاب تنأ الو

 قيقرلا قوس قوّسلا يف كتضرع
 قيدصلا دو ناخ لجر ىلع
 دحاو لجر ينتاج (ف

 ًاقناد ينداز لجر ىوس

 ًافاغغ يلزنم يلإ تبأو

 :بارعألا ضعبل

 انيملاس ةّيرس تباخ امو

 دهازلاب تنأ الو ًاّيوق

 دباعلا لجرلاب تنأ الو

 دئاز نم كيف له تيدانو

 دحاو مهرد ىلع ديزي

 "دمهاجلاب كاذ يف كي ملو
 دهاشلاب كّدر ةفاخم

 دقانلا ىلع البلا لحو

 لوقأف « ًابجاح بجاح نم بّرق ينآر اذإ ناك :لاق .ًالجر يبارعأ ركذو :لاق
 . ًابهار فوخل الو «ًابغار عمطل كتيتأ ام هللاوف ءهحبُق ىلإ كهجو حّبقُت ال :هل

 . مهردلا سدس :قنادلا 00(



 ؛قالخألا ءيند «قاورلا مظع ؛لاقملا رح ,لاعفلا دبع :لاقف الجر يبارعأ مذو
 . هعضت هسفنو ,هعفري رهدلا

 ءربشلا ريصق .ربكلا مظع .ردقلا ريغص .ردصلا قيض : :لاقف ًالجر يبارعأ َّمذو

 .رخفلا ريثك .'''رجّتلا مل
 مهظح ٌلابقإ ؛ ديبع داسجأ ىلع رارحأ بايث تيأرف ةرصبلا تلخد :يبارعأ لاقو

 .ركنملا يف مهتبغر فورعملا نع مهلغش ؛هعورف دنع هلوصأ رجش ,ماوكلا ظح زابدإ
 نوكي ام غّلبأ هئاسلج دنع نوكي ام ايْعَأ .متي كاذ :لاقف الجر يبارعأ ركذو

 . هسفن دنع

 ىلإ هنم ٌجوحأ .لهجلا نم هّلقع يوادي نم ىلإ كلذ :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو
 . لقع ةلق نم عجْوأ ضرم ال هنإ ؛ضرملا نم هندب يوادي نم

 نم هردص يف نم هرأثب كردي فيك :لاقف ءهرأثب كردي 0 الجر يبارعأ ركذو
 . اهقرسل ةبعكلاب الخ ولو , "/اهضرل ةراجحلا ههجوب تَقُد ولو ؛ هتقفرم وشح مؤللا

 ال مث ؛ًاعبش سانلا رهس اذإ ًاعوج هتجوز هللاو رهست :لاقف ًالجر يبارعأ ركذو
 ام تحكنو .تعمج ام تلكأ ةميهبلاك ؛ران لجآ الو ءراع لجاع كلذ عم فاخي

 . تدجو

 تسلو ,مولظم وأ نمؤمل باجتسي امنإ !كحيو :لاقف «قعزي ًالجر يبارعأ عمسو
 . بويعلا حباقم كدنع نّسحيف بونذلا لقث كيلع فخي كارأو ؛ امهنم دحاوي

 ,ةياعسلا ريثك , ؟'ةيقتلا ليلق «ةيورلا ءىس :لاقف فعضب ًالجر يبارعأ ركذو

 ظ ش . ةياكنلا فيعض
 تاداهشو ؛هقسفب دهاش هلعف نم موي لك هيلع :لاقف الجر يبارعأ ركذو

 ش . لاجرلا تاداهش نم لدعأ لاعفألا

 .قدلا :ضرلا (؟) .لصألا :رجنلا )١(
 .رذحلا :ةيقتلا (")
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 . ًاروتوم تامو ًالماخ شاع :لاقف ةلذب ًالجر يبارعأ ركذو

 ال ًافيط الإ ةمعنلا تناك ام :لاقف اهنم اوُرَع مث ةمعن اوسبلأ :لاقف ًاموق ركذو

 . مهنع تبهذ اهل اوهبتنا

 . ابئاغ كءوسيو ادهاش كرسي !'"َنِقلا دبعك وه :لاقف ًالجر يبارعأ مذو

 كب عجفو ءادوسح اًودع كنم هللا نكمأ :تلاقف لجر ىلع ةيبارعأ تعدو

 . كيذؤي ًاراجو «كينضي ّاَمَه كيلع طلسو ؛ ًادوُدو ًاقيدص
 نمل كضرع نوكي نأ كجوحأ ام :ةمهلا ءيفد تيبلا فيرش لجرل يبارعأ لاقو

 . هنود تنأ ام قوف نوكتف ءهنوصي

 هنع تكس نإو «ثيدحلا كلذ ىلإ كقباسي هتثّدح نإ :لاقف ًالجر يلارعأ ركذو

 . تاهّرتلا يف ذخأ

 | .ةوشرلا لبقيو 229 ةوشعلاب يضقيو «ةوشنلا لصي :لاقف ًاريمأ يلارعأ ركذو

 مألا نم «هاوبي ام ىلإ عرسأ وهل هللاو :لاقف .هاوه ًابكار ًالجر يبارعأ ركذو

 . هانغأ وأ كلذ هرقفأ «هايملا دكار ىلإ

 ؛ أطخب تأدب ذإ باوصب ّمخأف ءهب ينظ نسح نم ىنلاقأ ًانالف تيل : يبارعأ لاقو

 ىلع تعضُو ديدح نم تنك ولو !ريغت مل تنأ الإ تنأ له :لجرل يبارعأ لاقو

 . بذت مل ىمحه نوتأ

 «نالف ضرعب كضرع سندت نأ كتيبن تنك دق :هيخأل لوقي ًايبارعأ تعمسو

 «ىنغلا رمع ريصق :ةأجف نيقوزرملا نم ءفورعملا لوزهم .لاملا نيمس هنأ كتملعأو

 .نايب ريغ ىلع رمألا بوكر :ةوشعلا (؟ ) . هيلاولل ًاكولم هوبأ ناك يذلا :نقلا دبعلا )١(

 . برشُي ال يذلا ريغتملا :هايملا نم نسألا (")

: 



 :هيف لاقف ءبحأ ام هدنع فداصي ملف راّوس ىلإ يبارعأ لبقأ
 اًرزاّبع مالحألل تنكو اهترّبعو ايؤر يل تيأر

 اًناَّرس ُبلكلا َناكف ًابلكك ىتليل يف طبخأ يننأب

 : ًادايز ىمسي هل مع نبا يف يبارعأ لاقو

 ()وايزب لذانُي نم -سفاطُي نم .رداقُي نم

 : ماس نبا ءاجه يف
 :لاقف باوثلا أطبتساف .ّيبارعأ ىنحدم : ىلهابلا مس نب ديعس لاقو

 ُباوث ّيلهابلا حدمل سّيلو هّدِعُي باوث حّدم يخأ لكل
 ()بارُث هيلغ . ناوفصك ناكف َةَرَهَم حيدملاو اديعس تحّدم

 : ًاضيأ لاقو

 هّلهاب يف فورعملا هبآلط ىتتفلا صرح ةياغ نم ناو
 ةلباقلا هحبق يف هنعلت مهدولومو دغو مُهَريبك

 : ًاضيأ لاقو

 ديدحلا تثِبَح نع ٌريكلا ىَدبَأف ًانيَجُلن ُهَسنو ةاتكبس

 : هيف لاقو

 هباّجح باغ نإ هبجحي بجاح هتقّم نم ةدنعو

 ةلذانملاو ؛هسفن دهعتي ل اذا ناسنالا رذق وهو .سفطلا نم :ةسفاطملاو ؛رصقلا وهو .ردقلا نم :ةرداقملا )١(
 . ةلاذنلا نم

 . اًئيش تبني ال سلمألا دلصلا رجحلا :ناوفصلا (؟)

 را



 :رواسم ءاجه يف

 وهو جرخف ؛ًائيش هطعي ملف «يرلا ىلع وهو دنه نب رواسملا ىلع يبارعأ لخد
 :لوقي

 طرض ىتح ُلْعْسَي لاز اَمف ةجاح يف ٌرواسملا تيتأ

 "طخّتماو هَتوْنَع َحّسمو هعوْرُكب ُهاَنق ٌكحو
 "طفلا جْرَش عّطقُت ىرخأل ةفيخ يتجاح نع تْكسأف

 ا"طمّتلا هجو حلطلاب خّطلل يتجاح يف ْتْدُعول ٌمسقأف

 طلغلا ءاج طْرضلا ْنِم تلقف جارخلا باسح انطلَغ لاقو

 لزع ريغ نم بره ىتح . طلغلا ءاج طرضلا نم :نايبصلا حاص بكر املك ناكو

 . ناهبصأ دالب ىلإ

 : ريصق لجر يف

 : ريصق لجر يف يبارعأ اندشنأ :لاق ديز يبأ نع متاح وبأ

 مئاق وهو ُهَتْسا ٌدارقلا ضعَي هصخش براقت نم ىليلخ ٌداكي

 :ةحيبق ةأرما يف

 لدستو «ةماعن يبوقرع ىلع اهليذ يخرت :لاقف .ةحيبق ةأرما يبارعأ ركذو
 . ةلاعجلاك هجو ىلع اهراخخ.

 دعب اهنم لضف امو ةيحللا :نونثعلاو ؛غسرلا .دنع ءيتانلا وهو رصنخلا يلي يذلا دنزلا فرح :عوسركلا )١(
 . نيضراعلا

 يف هارع ضعب لاخدإو هدش :طفسلا جرشو ؛ءاسنلا تاودأ نم هبشأ امو بيطلا هيف ىبعي ام :طفّسلا 020

 . شارفلا :طمنلا (")
 .رانلا نع ردقلا اهب لزنت يتلا ةقرخلا :ةلاعجلا ( ؛)
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  :بارعألا ضعبل

 ينتلمح ةقان '"ىَمالُس يف اَخّم هللا كرت ال :لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق ىتغلا

 . كيلإ ريسملا اهفلك ذإ ؛هيلع ءاعدلاب قحأ اهيلع يعاّدللو كيلإ

 : هلوق . اهبحاصو َّنِإ :لاق . كيلإ ينتلمح ٌةقان تكروُب ال ريبزلا نبَآل يبارعأ لاقو

 :تايقرلا سيق لاق . معن » ديري « نإ

 هنإ تلقف تربك دقو ك الغ دق ٌبُيَش لوقتو

 (59 هو -َ 8 2 , معن : ديري
 بقثُي الو ءأراد لهؤي الو ءًاراج سنؤي ال :لاقف ءًالجر .يبارعأ ركذو

 . ًاران

 روطمم ريغ داوب هللاو تلزن ؛هوخأ هل لاقف .همرحف ًالجر يبارعأ لأسو

 . مدعب مقأ وأ .مدنب لحتراف ؛روربم ريغ لجربو

 هللاو :تلاقف ءاهنع تلئس تجرخ ملف ؛يدهملا تنب ةنودمح ىلع ةيبارعأ تلخدو
 «ةعقر اهتسا نأكو ,"!ةّبَو اهيدث نأكو «ةبرق اهنطب نأك ؛ًالئاط تيأر ايف اهتيأر دقل

 . اكيد لتاقي '””هتيرفع شفن دق كيد هجو اههجو نأكو
 تاذ ,نينيعلا ةظحاج نينذألا ةفرششمل كنإ هللاو :اهل لاقف ةأرما يبارعأ بحاصو

 تيأر نإو ءتبخص تعج نإو «ترطب تعبش نإ «لطابلا كبجعي .لئاضتم قلخ
 . كمركأ نم نيرقحتو ,كرقح نم نيمركت ؛هيتعذأ ًائيس تيأر نإو «هيتنفد ًانسح

 :لاقف هتأرما يبارعأ اجهو

 دابعلا نم فالآ َّمأو دالوألا نم ءاّوح ركب اي

 داع ثيدحب انيثدحف  يداتتلا ىلإ ٌدودمم كّرمُع

 )١( (ليخلا نم رفاحلا ةلزنمب ريعبلا نم نسرغلا ) نسرغلا ماظع :يمالس .
 )١( عرفلا وهو ,«بدلا ةدحاو :ةّيدلا (©) .دقوي :بقثي .

 ) )5هقنع شير :كيدلا ةيرفع .
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 )١( كلذ هبشا امو قيقدلا : ةعلسلاب ديري .

 دازلا هيف لمحي ءاعو :دوزملا (؟) .

 داليملا يف ماعلا مدقأ اي داتوألا يذ نوعرف نم دهعلاو

 داهج يف كصخش نم يفإ

 :زوجع يف

 : ًازوجع هيلإ اوّسدو ةيرط ةباش اهبطخ دقو ءاهجوزت ةأرما يف يبارعأ لاقو
 ةّيتف نوكت نأ يَجَرت زوجع
 اهلهأ ةعلس راّطعلا ىلإ سدت

 ةلْيلب قاحملا لبق اهتجوزت
 اهّكب باضخ الإ ٍنّرغ امو

 5 1 ه0

 :اهيف لاقو

 اهئيع قييض نم لحكلا .عيطتست الو
 ةرارغك وح اهيبجاح يفو

 ٌدوزم وهف ٌّدحاو اَمأ نايدّتو

 :اهيف لاقو

 ةضوعب اقاسو ثوغرُب مسج اهل

 اهتيأر ام اذإ اهانّيع قّربتو

 اهنأ بّسحت شحلاك ٌكحضَم اهل

 هتيأر ول ايف تناك ال - حتفتو

 اههجو ةروص ناطيشلا نياع اذإ

 :ءادوس يف يبارعأ لاقو

 اهدورم ف لحكلاو 'اهبنأك

1 

 رْهّظلا بّدؤدحآو نابنجلا لحَت دقو

 ("”هدلآ دسفأ ام راطعلا حلصُي لهو

 رهشلا كلذ هلك ًاقاحُم ناكف

 رفّصلا اهُباوثأو اهّينّيعب لحكو

 رجاحملا قّوف راص هتجلاع نإف

 ا”ئارغ ثالث اناك اقلُح نإف

 (©9 فاسملل ٌةبرق هيف ّرخآو

 حبقأ وه لب درقلا هجوك ةجوو

 حلكتو عيجضلا هجو يف سبعتو

 (*!لْنَت مْوقلا هُجْوَأ يف تكحض اذإ

 حقفُي رانلا نم ًاباب هتمّهوت

 اهدلج ضعبب اهينيع لحكت

 . قلاوجلا :ةرارغلا (؟)

 . جرخملاو ربدلا :شحلا( 5 )



 :اهيف لاقو

 هدعاق هنول يف ًةمئاق هتهبشأو كسملا كهّبشأ

 ةدحاو ةنيط نم امكنأ ٌدحاو (كنول ذإ كش ال

 :دوسأ ناكو «حابر نب بيصن يف رّيثُك لاقو
 ماهبلا نول ءانجحلا يبأ نولو 2 ًارئاح سانلا يف ءانجَحلا ابأ تيأر

 ''ملاظ ُهجو هل ًامولظم ناك نإو هداوّس نم هَّحالام ىلع هارت

 :لماعو يبارعأ

 !ةليلو موي لك يف ىلصت مك .فرعت كبسحأ ام :يبارعأل لامعلا نم لجر لاقو

 :لاق . معن :لاق ؟ ةلأسم كسفن ىلع يل لعجتأ تفرع نإف :هل لاقف
 عبرأ نّمدعب ثالث مث  معيبرأو ٌعبرأ ةالصلا نإ

 عيضت ال رجفلا ةالص مث

 :لاق . يردأ ال :لاق ؟كرهظ راقف مك :هل هلاق ؟كتلأسم تاه ,تقدص :لاق

 ؟كسفن نم اذه لهجنو سانلا نيب مكحتف

 لّرعلا يف مهوق
 :بارعألا ضعبل

 اهنم وضع لك يفو .كسملا ةحئار عم ؤلؤل نم دلج اهل :لاقف ةأرما يبارعأ ركذ

 . ةعلاط سمش

 . هنم صقن امو اهنم مت ام الول اهنوكي نأ لازغلا داك :لاقف .ةأرما يبارعأ ركذو

 ا"لدمثإب نيع نم قرقرت ةعمد تيأر ام هللاو : ريسملل اهعّدو ةأرما يف يبارعأ لاقو

 . يبلق اهل بشعأف اهئيع اهترطمأ ةربع نم نسحأ .ّدخ ةجابيد ىلع

 .هب لحتكي يندعم رصنع :دمثإلا )١( .هريغ :هحال )١(

 ع



 لك عنصي اذامف ؛ًاعومد ًانيعو ءًاعورَم ًابلق يل نإ :لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق

 ؟ اهؤافش امههمقسو ءامهؤاود ءايهءاد نأ عم .هبحاصب امهنم دحاو

 نيحسي للحل بجاوحو ءاجعد ًانيعأ تيأرف « ةرصبلا تلخد : يبارعأ لاقو

 . بابلألا نيلسيو «بايثلا .

 :هل تلق هينتَرأ باغ املف ءرمقلا اهنيزي ةليل اهب تولخ :لاقف ةأرما يبارعأ ركذو

 نم برقتلاو «ساب ريغب ةراشإلا مّرح امم هللا لحأ ام برقأ :لاقف ؟ اكنيب ىرج اف
 . ساسم ريغ

 . ءاملا نم بيطأو.«ءامسلا نم نسحأ يه :لاقف ةأرما يبارعأ ركذو

 نع سفنلا ماطفو ,ىوهلا دنع يأرلا ةلوج دشأ ام :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 . تاعولو ,مهناذآ يف "!ةطَرق نيلذاعلا مول .نيقشاعلل يدبك تعطقت دقلو ؛ابصلا

 . "!يئاوسلا بورغك .يناغملا ىلع عومد عم .مهنادبأ ىلع تاربج بحلا

 عجفت بلق يفشو ءاهيلإ ترظن ْنيع تمعن دقل :لاقف ةأرما يلارعأ ركذو

 ليق . اهناسل ينمّهجتيو ءاهفرط يب بحريف ؛اهلهأ دنع اهروزأ تنك دقلو ؛اهيلع
 اهركذل دجأف ءرئاطلا ةَوْدَع اهنيبو ينيبو اهل ٌركاذ يفإ :لاق ؟ امل كبح نم غلب اف :هل

 . كسملا حير

 قانعأك قانعأو «ريناندلاك هوجو :لاقف ,تاهزنتم نجرخ ةوّسن يبارعأ ركذو

 مكو ,قلعت ةحشوأو ,قفخت لوجحب انيلإ نلبقأ « ريبانزلا طاسوأك طاسوأو , 0 ريفاعيلا

 . قلطم مكو نه ريسأ

 ءدحاج صيرحلاو ؛ماشلا سلبارط ىلإ ةنالف تعبتا لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق

 )١( طرق عمج :ةطرق (7) .ةقيقدلا :جزلا .

 )"( هريغو ريعب نم هيلع يقس ام يهو «ةيناس عمج : يناوسلاو ؛ولدلا وهو . برغ عمج : بورغلا .

 )  ) 4ةيشحولا ةرقبلا دلو وهو ءروفعي عمج : ريفاعيلا .
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 . اهتملأ ام رانلا اهيلإ تضخ ولو ؛دشان لضملاو

 نم فرعي امإو .همساب طلغ نكلو ناوه ىوملا :لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق
 . لولطلاو لزانملا هتكبأ نم ,لوقي

 قح ,ماجللا ىلع داوجلا ضع «مالملا ىلع ضعأ بابش يف تنك : يبارعأ لاقو
 . يبابش نانعب بيشلا ذخا

 ,لوتقل يبلقل اهّبح نإو ,لولذل اهركذل يناسل نإ :لاقف ةأرما يبارعأ ركذو
 . لوطيل اهب ليللا ريصق نإو

 بلقلاب عقوأو «لبنلا نم لتقأ نهمالك :لاقف .لامجو ةغالبب ءاسن يبارعأ فصو

 . لخنلا عورف نم نسحأ نهعورف ؛ لحملاب لبولا نم
 ىكب |ملكف ؛ يكبي يبص اهعمو ءاَفْلَذ ىمست ةليمج ءانسح ةأرما ىلإ يبارعأ رظنو

 :لوقي أشنأف ؛ هتلبق

 "!اَعتْكأ الؤح ءافلَّدلا ينلمحت اَعضْرُم ًاّببص تنك يتْيل اي
 اعمجأ ىكبأ رهدلا ٌلازأ الف ًاعيبرأ يتلّتق تلكب اذإ

 :يبارعأل ةكمب زيزعلا دبع نب يلع نسحلا وبأ دشنأو
 ااهراخ ًالئام انّيوحلا يبشمت امزاد ناوَقَس يف ةيراج
 ”اهرازإ اهتمّلُعغ نم ريطَي اهراصعإ اند ذق وأ ترصعأ دق

 (*!تاثللا شِمُخ نع مسْبَت :لاقف .ءانسح ةأرما يبارعأ فصو :لاق يبعلا
 . هقار نم يقشلاو ,هقاذ نم ديعسلاف ,تابنلا يحافأك

 عدصأ تلز ايف ؛اهلجرأ تلاشو موجنلا تردحنا نيح ةليل تجرخ : يبتعلا لاقو
 ءاذه اي :تلاقف ءاهزاغأ تلعجف مَع اهنأك ةيراجب اذإف .رجفلا عدصنآ ىتح ليللا
 الإ يناري ام هللاو :تلق !لقع نم رجاز كل نكي مل نإ ءمرك نم هان كلامأ

 )١( ًامات يأ .عتكأ ًالوح . )١( ةرصبلاب دبرملا باب نم ةلحرم ردق ىلع ءام :ناوفس .

 ةقيقد ةنسح : :ةشمخ ةثل ( ؛ ) . تكردأو اهبابش رصع تغلب دق يتلا :رصعملا (؟) .
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 . اهبكوكُم نيأف :تلاق . بكاوكلا

 ؛هعم مقس ال يذلا ءربلاو ,هعم ءرب ال يذلا ممقسلا يه :لاقف ةأرما يبارعأ ركذ

 . امسلا نم دعبأو ءاشحلا نم برقأ يهو

 : مأم يف ةرصبلاب ةيراج ىلإ رظن دقو يبارعأ لاقو
 اهّلثم نيعلا رصبت مل ةّيرصب

 ًاكلاه نيكبت ءارحصلا ىلإ تودع

 اهداؤُف نم ًةمْحر يل ذُخ بر ايف

 : اهعّدو ةيراج يف لاقو

 اهبلغي عمدلاو ينعدوت تلام

 ةيكاب يهو تلاقو تّرمتسآ مث
 :يبارعأ دشنأ :لاق ىتعلا

 دلو نم ءاوح تدّلو نم َنْيَز اي

 اهتروّص هللا ُهارأ نسم ىتلا تنأ

 :يبارعأل ىشايرلا دشنأو

 تّضرَع ةنتف الإ بلقلل تنك ام

 ًاسح هب اهيزجَأو ىملس يست

 داوس بايث يف ضايبب تدغ

 !داع َمأشأ تنك ءايح تُكلْمَأف

 يداؤف نيبو اهينيع نيب لُحو

 ٍنصْعلاب حيرلا ميسن ليمَي اك

 نكت مل كاَّيإ يتفرْمَم تيلاي

 بطت ملو ايندلا نّسْحَت مل كالول

 بِي مو ْمَرِهي مف ةولخلا لان

 "7 نمّدلا نسم الهج اكبلا دري اف

 نتفلا ةضورعَم نم تنأ اذّبح اي
 ٍنسمحلاب وسلا يزاجي ياوس نمف

 اهنم بوثلا سمي دل لنج ٌءاضيب :لاقف ؛ةأرما فصي ًايبارعأ تعمسو لاق

 : اهيتيلأ (*يتفنارو  اهيتبكر (4!يتفضرو . اهييدث ىتملحو «اهيفت ("!ةشاَشُم الا
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 :دشناو

 . ةبرطضم الو ةيخرتسم ريغ يأ ,ةدعج (؟)

 . ةبكرلا يف ماظع يهو «فضرلا ةدحاو :ةفضرلا ( 4 )
 )١( بايصنالا :نتحلا .

 )"( غضملا نكمملا مظعلا سأر :ةشاشملا .

 ) )6ةمئاق تناك اذا اهلفسا :ةيلإلا ةفنار .



 اروهظ رسمت ْنأو نوطبلا سم اهصمقل ّيدّنلاو ْفداورلا تبأ

 ارويَغ نجهو ةدساح نمت تحوانت يشعلا عم ٌحايرلا اذإو

 ليللا ضبق ىتح اهيلإ هّثرس موي برَلو «لمأ نم يظح ةنالف تيل :يبارعأ لاقو
 . أمظلا نم يفشيف ءاملا ماقم موقي ام ءاسنلا مالك نم نإو ؛اهنود يرصب

 يل سيلو ءاهئامم سمش ضرألا تهاب ٌسمش كلت :لاقف ةأرمآ يبارعأ ركذو

 . اهئالتما دنع ضيفت اهنكلو ءاهئادل موتكل يسفن نإو ءاهئاضتقا يف عيفش

 :لاقف بيبح ىنعملا اذه ذخأ

 اهئامس سمش نوضرألا اهب تهابف امهّرون مت يتلا اهيضرأ سمش ايو

 اهئالتما دنع سفّنلا ضيفت نكلو ةداع ِلْثْمِل ىوكشلا امو تؤوكش

 معن :لاق ؟مويلا لبق هيلع ناك ام ريغ ىلع مويلا بحلا لاب ام :يبارعأل ليقو

 ناك :الف الإو ءاهبحأ ًاكيش هتمعطأ نإ ؛ةدعملا ىلإ لقتناف بلقلا يف بحلا ناك

 اهنم رفظ نإو ءاهآر نَم ىأر نإ حرفيو ءالوح اهرادب فيطي «ةأرملا بحي لجرلا
 هدعتو اهدعيو .هيلإ ريشتو اهيلإ ريشي مويلا هنإو ؛راعشألا ادشانتو ايكاشت سلجمب

 . دلولا بلطيو اهيلجر عفري نكلو «ًارعش ادشني ملو «ًابح اًوكشي مل اعمتجا اذإف

 :يبارعأ لاقو

 يّبح نم َكّبلق هللا حارأ !يِبحِب ًامّرَبت اذه لك :تلاقف !توكش
 !بّلقلا يجش لعفب اذهامو !ترّبص ام َدشَل :تلاق حلا تّمتك اًملف
 يِنذ نم دَّماَسا ٌدتعتف ءاهاضر ابلاط دعبأف ( ينيصقتف ونذأو

 يبرق نم ٌرفْثتو .يدعُب نم ٌعْرْجَتِ» اه#وسي يربصو ءاهيذؤؤت ياوكشف
 يبر نم ركشلا اوبجوتساو اهب اوريشأ اهتومّلعت ةليح نم له موق ايف
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 ليخلا يف مهلرق

 أك , "!عقنلا ةريطتسم ريطتسم ليخ انيلع تجرخ : : لوقي ًايبارعأ ن تعمس :لاق يعمصألا

 . ماجآ ٌدوسأ اهئاسرفو ؛مالقأ فارطأ اهّناذآو . مالعأ "'اهّيداوه

 «لاقف عاقرلا نب يدع ىنعملا اذه ذخأ

 مالقأ فارطأ اهتاذآ َّنأك ًةيماد عّقنلا تاجرُف نم نجري

 الو لكوتلا الإ انّداز امو هّلظب ءيش لك لعتنا نيح ٌةافح انجرخ :يبارعأ لاقو

 . موقلا انقحل ىتح ؛ لجرألا الإ اناياطم

 «ناطشأ يف ًاناطيش لبقأ ليخلا تجرخ امل :لاقف ؛هتعرسو ًاسرف يبارعأ ركذو

 . هيلع [ ٍدعُب نم ] هئيع عقت يذلا هيلإ ا"!اببرقأ ناكف ؛قربلا عمل عمل َتَلِسْرَأ الف

 32 0 .6 .٠
 0 - 1 0# - درا

 هريبكخا وفطيو هالوأ حبسي هرظان ماس ٍققوبلا عملك ريم

 هرفاح هنم ضرألا سمي ايف

 ؛ "احد ادع اذإو «'!ىَدَر ىشم اذإ يذلا :لاقف «ليخلا قباوس نع يبارعأ لكس

 . ىوتسا ضرثعا اذإو ,'"ىّبج ربدتسا اذإو . ىعقأ لبقُتسا اذإو

 تبكر الو .هنطب تألم الإ داو يف تردحمنلا ام هللاو :لاقف ؛ ًاليخ يبارعأ ركذو

 . هنزح تلهسأ الإ لبج َنطب

 شراهُم ؛مازحلل ففوسن «ناوشتلا لايتخا لاتخي سرف لع تجرخ : يبارعأ لاقو

 . ةهافرو فرب انعتمأ ىتح راهنلا "1 هم اهف ؛ماجلل

 . ليخلا برقأ يأ ءاهبرقأ (*) . اهقانعأ : اهيداوه (١؟) . عطاسلا رابغلا :عقنلا ( ) ١

 . ودعلاو ديدشلا يشملا نيب ءامجر ضرألا مجري نأ :نايدرلا (4)

هكبنس عفري ال هيديب هريس يف سرفلا ىمر يأ ؛ ءاوحد احد (6)
 . ضرألا نع 

 . لاوزلا لبق هعافترا ةياغ غلبو عفترا :راهنلا عتم () . ههجو ىلع بكنا :ىبج (1)
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 ثيغلا يف مهوق

 :صصربألا نب ديبعو سيقلا ءىرمال
 - لوقي يذلا :لاق ؟ثيغلل فصوأ سانلا يأ :يبارعأل تلق :لاق ىعمصألا

 :- سيقلا أرما ىنعي

 الندتو يّرحت ضرألا قبط ًّفَّطو اهيف الطف ايد

 :- صربألا نب ديبع ينعي  لوقي يذلا :لاق ؟نَّم هدعبف :تلق
 "”حآلَ نزملا ٌرهفْكم ضراع يف هبّقرأ َلْيللا تيبأ قّْرَبِل نم اب
 حارلاب ماق ْنم هعفدي داكي هبدُيَم ضرألا َقيَرُف فس ناد
 :يبارعأو نايلس

 اي كهجو يف ءامس كتباصأ :لاقف .كلملا دبع نب ناولس ىلع يبارعأ لخدو
 اهيداوه نأك ؛ءافطو '"!ءايخط ءاحس اهنأ ريغ ,نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق ؟ يبارعأ

 ءاهلَجّر ريثك ؛لاجرلا ماه سمت داكت ,ماكآلاب ةلوصوم .يحاونلا ةئحّجرم .ءالّدلا

 | ماظم ءاهرطق ٌرجنعثم ؛اهريس يطب ءاهقذو ثيثح ءاهقرب فطاخ ءاهدعر ْفصاق
 ) دعب ةعمجتم ءاهفالظأب هلوصأ نع ثحبت .اهئاطوأ ىلإ شحولا تأجل دق ؛ اهؤون

 انكل «لابجلا نئقب انقلعتو ءرجشلا ةاضعب نينمؤملا ريمأ اي انماصتعا الولف ؛ اهتاتش

 يف اهنأسنو «كةاقب ةمألل هللا لاطأف «قيرطلا (*”هقلو ةيدوألا ضعب يف "7 ءافُج

 لاقف . دمح انديس ىلع هللا ىلصو ,كتيعر ىلع كب هللا ةداعو كتكربب اذهف .كلجأ

 . تدجأ دقل ةربحم تناك نإو تنسحأ دقل ةبيدب تناك نكل «كيبأ رمعل :ناهلس

 بجعأ هّقدصل هللاوف ؛هطعأ مالغ اي :لاق .نينمؤملا ريمأ اي ةرّوزم ةربحم لب :لاق

 . هنفص نم انيلإ
 . دمعتو ىخوتت : ىرمتتو ؛ اهاشَع ضرألا قبطو ؛ءاملا ةرثك نم بناوجلا ءاخرتسا :فطولا )١(

 . ةملظم :ءايخط (؟) . هئامب لقثم :حآلد ()
 . هجرفنمو هطسو :قيرطلا مقل ( 8 ) .خسولاو دبزلا نم ليسلا هفذقي ام :ءافجلا (4)
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 . رضخ قئادح يف ضيب روصق :لاق ؟نسحأ ناولألا يأ :يبارع ليق
 | سمشلاو ةيراس بغ ةضور يف ' "ةضيب :لاق ؟ نسحأ ناولألا يأ :رخآل ليقو

 عورت يهف ءعيبرلا راونأب تغبص اهنأك ًادورب ةرصبلاب تيأر دقل :يبارعأ لاقو

 . عورأ امل سباللاو

 رهظأف .هغاعب '”فّيصلا اهب ىقلأ دلبب تررم :لوقي ًايبارعأ تعمس :لاق يبا ع - ) يبا ع 2 0
 لسالس هنأكف ؛ هئام نع ىذقلا حبرلا تفن دقو .هئاجرأ نع فرطلا رصقي ةب ًاريدغ

 . لوضف تاذ عرد

 :يبارعأل ظحاجلا نامثع وبأ دشنأو

 (7ءانهدلاو بابقلا لهأ نيأ ءاَّرَّسلا ىلع انئاوخإ نيأ

 ءاونألاب داجُي حاقإ ر ون ةسّبلَم ضرألاو انرواج
 ءامسلا ءاكب نم ضرألا كحضت ديدج ناوُحقأب ا لك

 : ريطم نبال

 هدنعو .شيرق نم ةنيدملا ىلع ًايلاو يبأ عم تيتأ :لاق يموزخملا نارمع نبا

 ينعد :لاقف ؛هفص :يلاولا هل لاقف ٍ؛دوَج رطم اذإو ءريطم نبا هل لاقي يبارعأ
 :لاق مث ءرظنو فرثأف .رظنأو فرشأ

 '"هابطألا تضاف ٍبّلحُت اذإف ُةُوابْطَأ هقدو ةرثكل ترثك

 )ئافّطو ةّيد قٌّصَبَتلا لبق هقيقرل بده بابر هلو
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 هاما 5

 ""ههلأو جفرعو هيلع حير 2 يقت قيرح ٌهقراب َنأكو

(2) 

 )١( ءامسلا تطسوت دق يأ ,ةدبكم (؟) .راهنلا ضايب ديري .

 ) )7ءاملا نم هلمحي ام يأ هعاعبو ؛فيصلا رطم :فيصلا .
 ): ( عورضلا : ءابطألاو ؛ هنيهو هديدش .هلك رطملا :قدولا (6) . ناعضوم :ءانهدلاو بابقلا .

 . لمحي ام لقثل ضرألا نم بيرق لدتم يأ بديهو ؛باحس هقوف يذلا باحسلا :بابرلا (1)
 . معطلا رم رظنملا نسح رجش :ءالألاو ؛دايقنالا عيرس يلهس تبن :جفرعلا (7)
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 لفتحتي الو ةهقّير َنأكو

 ةرسمب الو نزح الب ةهللف

 ُهدوقت ءابص ٌّمَِتُم نارْيح
 ةبالصأ تَرَميَبف هالك تلّقث

 تقْزُم حطابألاب جبت قدغ

 تنئمض جلاود ٌةلَجَحُم ٌِ_رَغ

 "”ءايخط ٌةَجاجع ءامسلا قْدَو
 ءئاذقألا اهرُمَت مل عمادمب

 ءداكُيو هنيب ْفْلَؤُي كحض

 ب ءاسعهرو هل فك ةبونجو

 ”هاشحألا هئام نع تَجّكَبتو

 مالشأ اهّلامو َلوَّسلا كلت
 اء ارذع اهّلكو حاقلل َلْمَح

 ٌءاضو نكحض اذإ نهو دوس

 ءام لحاوسلا ججل يف َقْبِي م
 محاوف نسبع اذإ نهف محس

 ُهُواَم لحاوسلا جَجُل نم ناك ول

 :باحسلا هل فصي يبارعأو ماشه

 جرخف .باحسلا ىرت فيك رظناف جرخأ :يبارعأل كلملا دبع نب ماشه لاق

 . نيعف تعمتجا نإو . نئافس : :لاقف فرصنا مث ءرظنف

 زاجيإلاو ةغالبلا يف مهوق

 . ةهيدب مهعرسأو ًاظفل مهنسحأ :لاق ؟سانلا غلبأ نم :يبارعأل ليق

 لاق ؟هبيجي نم :ليقف «لّوطو رثكأف حاكن يف لجر بطخ :لاق يعمصألا

 نم انأ ام هللاو ينإ :لاقف بطاخلا ىلإ تفتلاف ؟كاذو تنأ :هل ليق .انأ :يبارعأ

 ,ًاوجرم تمّظعو ءًاقح تركذو «ةمرحب َّتَنَم دق ؛ءيش يف (كطيطمتو كطيطخت

 . انمّلسو كانحكنأ دقو ءميرك ةنفك امل تنأو . لوبقم كضصرفو .«لوصوم كلبحف

 )١( ةملظم ةمتعم :ءايخطو ؛ حايرلا اهريثت رابغلا نم ةعطقلا :ةجاجعلاو ؛رطملا لوأ :قيرلا .

 )١( ةفرجع اهبوبه يف :ءاهرو خير .

 . تجرفنا :تجعبتو ؛تبلغ يأ ترببو ؛ اهلفسأ : ةباحسلا ةيلك ()

 . هتلاطإ :مالكلا طيطمت (6) . ءاللاب ةلقثم :جلاود ()
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 :يبارعأو يأرلا ةعيبر

 لبقأف .هبنج ىلإ يبارعأو ,هلخاد بجُعلا نأكف ءرثكأف ًاموي يأرلا ٌةعيبر ماكتو

 . باوصلا زاجيإو مالكلا ةلق :لاق ؟يبارعأ اي ةغالبلا نوّدعت ام :لاقف يبارعألا ىلع

 . أرجح همقلأ امنأكف !مويلا ذنم هيف تنك ام :لاق ؟َّيعلا نودعت اف :لاق

 :يبارعأو بيبش

 . معن :تلق ؟بتكت : يل لاقف ءةكم قيرط يف ًايبارعأ تيقل :لاق ةبيش نب بيبش
 دزت الو بتكا :لاق مث همك نم بارج ةعطق جرخأف . معن :تلق ؟ةاود كعمو :لاق

 ينإ :ةؤلؤل هتَمأل يئاطلا ليقع نب هللا دبع هبتك باتك اذه :صقنت الو ًافرح

 «ءالولا ليبس الإ كيلع دحأل الو يل ليبس الف ةبقعلا ماحتقاو هللا هجول كتقتعأ

 . كتداهش بتكآ :لاق مث ءاوس قحلا يف نحنو ءهدحو هللا نم كيلعو يلع ٌةنملاو

 ىلع متنكو 9 :أرقي ًاثراق هدنع عمسف « سابع نبا سلجم رضح ًايبارعأ نأ يور
 وهو اهنم مذقنأ ام هللاو :يبارعألا لاقف ؛ ''#اهنم كدقنأف رانلا نم ِةَرْفُح اًمش

 . هيقف ريغ نم اهوذخ : سابع نبا لاقف . اهيلإ مكعجري

 هيبشتلا نسحو عيقوتلا نسح يف مهوق

 . قنعلاب طاحأ ام ةدالقلا نم كيفكي :لاق ؟ ءاجحلا ليطت ال كلام : يبارعأل ليق

 . موي ممدأو ةليل ٌرَمَع :لاق ؟ اذك دلبو اذك نيب مك :يبارعأل ليقو

 . موي ضايبو ةليل ٌداوس :رخآ لاقو

 . ٌربق الإ هل يردص ام :لاق ؟رسلل كئاتك فيك : يبارعأل ليقو

 :ةيبارعأو ةيواعم

 زبخ :تلاق ؟وه امو :لاق .معن :تلاق ؟ىرق نم له :ةيبارعأل ةيواعم لاق

 . رين ءامو ءريطف نيلو «ريمخ

 )١( ةيآلا نارمع لآ ةروس ٠١١1 .
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 ال ثيدحو ءرودت سأكو .روفت ردق نيب انك :لاق ؟ منك ميف : يبارعأل ليقو
00( 

 . 2 روح

 َبَرَدو ,ةدعقلا ءاصفرقو «ةدعرلا ٌةدش :لاق ؟دربلل تددعأ ام :يبارعأل ليقو
 , "7 ةدعملا

 هنإ :لاق ؟هانعم ام :هل ليق . ثيبخ ليلق :لاق ؟ دلولا نم كلام : يبارعأل ليقو

 هيلإ هسأر عفرف ؛ىدتها رمقلا علط املف «ًاليل قيرطلا يبارعأ لضأ :لاقو

 :كعفر دقف ! هللا كعفر لوقأأ ؛كيف لوقأ امو كل لوقأ ام يردأام :لاقف ًاركشتم
 :لوقأ مأ ؛كنّسح دقف !هللا كنّسح :لوقأ مأ !كرّون دقف ! هللا كرّون :لوقأ مأ
 !كادف هللا ىنلعج :لوقأ ىنكلو ؛كرمع دقف ! هللا كرمع

 . كّودع ٌردعو كّودع : :لاق ؟ معلا نبا يف لوقت د ام : :يبارعأل ليقو

 ام :لاق . كتقان انل فص : اهعيبيل / قوسلا يف هتقان لخدأ دقو يبارعأل ليقو
 لوقل :لاق ؟ اهعيبت ماف : هل ليق . تف تف الإ ْتْيلُط امو ,تئردأ الإ طق اهيلع َتّبَلَط

 :رعاشلا

 ٍنينض نهب ببر نم مئارك  رماع م اي تاجاحلا جرخت دقو

 ةدئافو ء ربصلا همواقي ال ٌباذع :لاق ؛ًاقاع هب ناكو ؟كنبا فيك :يبارعأل ليقو
 . ربقلا هتعدوتسا دق ىنتيلف ءركشلا اهيف بجي ال

 الإ هملعأ ام لاق ؟ًاباوج هل قطت ملف طق دحأ كملك له :يضاقلا حيرشل لبق
 لوطأ كناسل نإف ,كسمأ :هل تلقف ,هيديب ريشيو يدنع مصاخ ًايبارعأ نوكي نأ

 :لاق !كدي نم

 ها سش* 3

 )١( .دوعي :روحي )١( اهداسف :ةدعملا برذ .
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 ىلإ جاتحت ال شحولا ٌرَمُح :لاق ؟بيبط ةيدابلا يف مكدنعام : يبارعأل ليقو

 .راطيب
(0 

)00 . 
 فيس :لاقف  ًاتاخ فصي يبارعأ لاقو « هتضق يسرك روُدو ؛هتقّلَح ريودت

 باتكلا مركيو ءرمألا ٌدُفنيو «كلملا م تي هبف «هريبدت نقتأو ( هبيكرت مكحأو

 . هيلإ بوتكملا فرشيو

 : ًامتاخ فصي رخآ لاقو

 ٌراعُمف هّسأر اَمأو يقن ٌرولُمَف ُهّمْسِح اَمأ ضيب و

 "”ٌراّمخ هيلع ام ٍسأر ةعيزب ُةَطْنبو َنُكْنعل الإ ْبستْكُي لو
 أ

 () وم

 رابك نهو ىرغّصلا اهنكلو اهلثم نه عبرأ ٌتاوخأ اهل

 حكانملا يف مهوق

 :نيتيراج نيب

 بارعألا نم لجر جوزت :لاق يعفاشلا نع مكحلا نب دم نع زيزعلا دبع نب ىبحي

 :لوقتف ةميدقلا باب ىلع رمت ةديدجلا ةيراج تناكو .ةميدق ةأرما ىلع ةديدج ةأرما

 تّلشف ٌُنامزلا اهيف ىمر لجرو ةحيحص لجر نالجرلا يوتسي امو

 :تلاقف مايأ دعب ترم مث

 ديدج نيعئابلا يديأب ُبوثو 2ىّبلا هببوث نابؤثلا يوتسي امو ..

 :تلاقف ةميدقلا | ةيراج اهيلإ تجرخف

 لوألا بيبحلل الإ بّلقلا ام ىوملا نم تئش ثيح كَداؤف لَقن

 )١( شقنلا نم بناوجلا ةيقنت :فييستلا .
 . ةميركلا ةراجحلا نم ةريغصلا ةعطقلا اهب ديريو «ةريغصلا ءاصحلا :ةّضقلا (؟)

 . عيصإلا ىلإ دوعي اهل يف ريمضلا ([) 2 . هتحيلم يأ ,سأرلا ةعيزب عبصإ يأ ()
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 لزنَم لَّرأل ًادبأ هئينحو ىَتفلا هُقلأي ضرألا يف لزنممك

 :ةأرما يلوو يبارعأ

 قلل 0 0 7 ع 2 ِء

 ةزومخغم ةارما زومغم لجر انم بطخ :لاق يبارعا ينريخا :لاق ىعمصأالا

 انل ممعت ام :اولاقف !هومتجوزف نالف مكل مّمَعَت :ةأرملا ىلول لجر لاقف ؛هوجّوْرف

 . هل انعقربت ىتح

 : اهمع تانب حصنت ةيبارعأل

 نم مكنم ةديعسلا :ا مع تانبل ةيبارعأ تلاق :لاق يعمصألا نع متاح وبأ

 .ناسيتلا "”خنيف .نييحرو نيريعو نيبلكو نيسيتب اهرهميف ءاهمع نبا اهجوزتي

 نم نكنم ةيقشلاو ؛يداولا جعيف «نايحرلا رودتو .نابلكلا حبنيو «ناريعلا قهنيو

 دوع ىلع فافزلا ةليل اهلمحيو .ريمخلا اهمعطيو ءريرحلا اهوسكيف ,.يرضحلا اهجوزتي
 . ًاجرس : ينعت -

 مايأ هللاو امأ .هتخأ ال تلاقف .هتأرما ٌراشُي ًايبارعأ تعمس :لاق يعمصألا

 هنمو «ًاعوبَت هل تنك دقل ءهخم نع مظعلا تكني ارك كتّكني ناك ذإ ””هخرش
 ماو !هل تريغت , ًاديدج ناك ام هنم قّلخأو «ًاديدش ناك ام هنم نال املف ؛ ًاعومَس

 . لكلا كنم ريغت دقل ضعبلا هنم ريغت ناك نئل هللا

 :هتجوز يف يبارعأل

 تّدمف شارفلا ىلع اهعم تنك امبر :لاق ؟كتجوزل كبح فيك :يبارعأل ليقو

 نم نيعلضو اهدي تّدقف فقسلا نم تّرخ َةَّرُجآ نأ هللاو تددوف «يردص ىلإ اهدي

 :لوقي أشنأ مث !يردص عالضأ

 ٌرّمعم قاب وسلا نيرق ْنكلو 2يتجوز توم ىلإ ًاجاتحم تنك دقل

 . حاص :سيتلا سن (؟) ١ .بيعب ةمهتملا :ةزومغملا (1)
 . هتراضنو هلوأ :بابشلا خرش ()
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 ركنمو ٌريكن هيف اهّبذعو ًالجاع ربقلا ىلإ تراص اهتّيلايف

 :هلثم يف رخآل

 تلاقف «ْنسلا يف تنعط دقو ال ريغتف ءهل اهتبحص تلاطف ةأرما يبارعأ جوزتو

 كلاب اف ؛تيّبَأ اذإ قفشُتو «تبتع اذإ بتعتو «,تبضغ اذإ يضرت نكت ملأ :هل

 . انئيب حلصُي ناك يذلا بهذ :لاق ؟نآلا

 :هتجوز قلط يبارعأو يعمصألا

 تنذأتسا اذإ تنكف «بيرغلا هنم سبتقأ يبارعأ ىلإ فلتخأ تنك :لاق يعمصألا

 هعمسأ ماف ًارارم هيلع تنذأتساف . لخدا :لوقتف . هل ينذيإ .ةمامأ اي :لوقي هيلع

 مجوف :لاق !نيح ذنم ةمامأ ركذت كعمسأ ام هللا كمحري :هل تلقف ؛ ةمامأ رك ذي

 :لاق مث ؛ ينم ناك ام ىلع تمدن ةمجو

 قاثّولا لُغ نم توجنو 2 قالطلاب ٌةمامأ ْتَصظ

 يقآم عمدت ملو يبق اهملأي مف تناب
 قارفلا ليجعت ْسفنلا ه يهتشت الام حاودو

 قافّنا ٍيغ يف نينثا نل يب بيطي سيل شيعلاو
 ."!قابالاب يسفن تحرألل اهقارفب ْحَرَأ لول

 :هتأرما قلط يبارعأل

 هيلع مدقف .ةبجو راج اهنم ىدتفاو هتذآف ةأرما يبارعأ جوزت :لاق يعمصألا

 :لاقف ؛ اهنع هلأسف ةيدابلا نم اهل ٍّمع نبا

 ايلابح يف ٍتوقِش نم اهلخدأف هَّنْدب نّيحلل ناطيشلا ىلإ تَطخ
 ايرامحو يتبج ًاريخ هللا ىزج يتبجو يرامح اهنم ينذقنأف

 )١( بورهلا :قابإلا .



 :دايز يدي نيب يبارعأل

 حلصأ :لاقف ؛يبارعألا ىلع ددشف «دايز ىلإ هتأرما يبارعأ مصاخ :لاق يعمصألا

 ؛ هيأر عمتجيو .هملح بوثيو هلهج بهذي ؛هرخآ لجرلا رمع ء َريخ نإ ؛ريمألا هللا

 :هل لاق !اهمحر مقعتو ءابناسل تحيو .ءاهقلخ ءوسي ؛هرخآ ةأرملا رّمُع رش نإو

 . اهديب "'عفسا ,تقدص

 :هلثم يف بارعألا ضعبل

 هرَحَب ىقبو .''مُرْقَذ بهذ :تلاقف !ًاخيش ناكو اهجوز ةيبارعأ تركذو :لاق

 . هركذ رتفو

 برض يأ :هل ليقف ؛ةأرما بطخ ليوط حيبق يبارعأ ناك :لاق يعمصألا

 كلت ىلع اهجوزتف . يلوطو اهلامج يف اهدلو يتأيف ,ةليمج ةريصق اهديرأ :لاق ؟ اهديرت

 !هحبقو اهرصق يف اهدلو ءاجف .ةفصلا

 معنأ نم : هل تلاقف ناعجتني هتجوز عم دعق مث انبل بلتحاف ءيط نم يبارعأ مدق

 مهنم أدرأ اّنأ الإ .ًاماعط انم بيطأ ناورم ونب :اهل لاق ؟ناورم ونب مأ نحنأ ًاشيع

 . اليل مهنم رهظأ نحن انأ الإ ًاراهن انم رهظأ مهو ؛ةوسك

 :لاق ؟تعنص ام :هل ليقف ,ناطلسلا ىلإ هتأرما يبارعأ مصاخ :لاق يعمصألا

 ! نجسلا ىلإ يب رمأ ولو اههجول هللا اهبك ءًاريخ

 هنإف م يلفت ١ ال :امل ليقف ٠ ء هجوزتن 7-1 ف ' ةيبارعأ ٍتراشتسا : : لاق يعمصألا

 . مهيلع لكتيو سانلا ىلإ هرمأ لكي ناك نإ :ةلكت ةلكوو . ةلالخلا وه

 ةأرما بطاخلل ناكو . هيتلبآ ىدحإ رسوم لجر يبارعأ ىلإ بطخ :لاق ىتعلا

 )١( .ذخ :عفسأ )١( نتن وأ بيط نم حيرلا ءاكذ ةدش :رفذلا .
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 ىلبي «بائتكا مويو «باتع موي :تلاق ؟ملو : اهوبأ لاق !هديرأ ال : ىربكلا تلاقف
 1 0 ه

 ؟ كتخا نم تعمس ام ىلع :امل لاق !همنجوز :ىرغصلا تلاق !بابشلا كلذ نيب ايف

 . نيعألا كلذ نيب اهف رقت دقو «نّمست مويو «نّيزت موي «معن :تلاق

 :ًالفط صقرت ةيبارعأل
- 

 مم ذي مم

 :لوقتو ءامل ًالفط صقرت ةأرما تيأر :لاق ىعمصألا

 ةلان مث ّرقفلا قاذ ناك دق ةلام حيحشلا ّبُح هّبحأ

 هل ادب ِهّلذَب دارأ اذإ

 : اهجوز تدقف ةيبارعأ
 : اهينب ضعب لاقف . هيلع ءاكبلا هتأرما تنمدأف «يبارعأ كله :لاق ىعمصألا

 هريخو هعفن نيدقفتأ ةةَريغ انيبأ نم نيدقنتأ

 ةريأ الإ نيكبت ام كارأ

 . ءاكبلا نع تكسمأف

 : اهتنبا ىلإ رظني يبارعأو ةيبارعأ

 تأشنأف ءاهتنبا ىلإ رظنيل الإ سلج ام هنأ تملعف «ةيبارعأ ىلإ يبارعأ سلج

 :لوقت

 ٌبئاخ كريأو اهينيع كّينيعب كئان كنأ ريغ اهنم تلن امو

 : يبارعأل يبتعلا يندشنأ :لاق يشايرلا

 ُحاَرَم نيدرُب وذ سأرلالّجرُم اهب أ نإ ىمّلسب نظت اذام
 !حاتفم سيلبإ ىَقَُر نم هفك يف هتّماع زخ هتّماكف ٌولح

 : اهبطخ ةأرماو يبارعأ
 نالف ينب ينع لس :تلاقف عةأرما يبارعأ بطخ :لاق يعمصألا نع متاح وبأ
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 . ")سيرتنَع لجرلاب ةلاّوج ْنكلو ءال :تلاق « مئازخلا كتمزخ دق ''ةَعّفنَلَج كارأ :لاق .تنكو تحكن مهلك يف :تلاق ؟كلذب مهملع امو :اهل لاق .نالف ينبو
 اهامل اهيلع ريصي ناكف .لام تاذ ًازوجع مهنم ةأرما بارعألا نم لجر جوزت

 :لوقي اهيلإ بتكف ,هّدرتست هيلإ تبتكو ءاهكرتو اهّلم مث

 باقرلا برضو الكلا نعط ريغ باتع ٍسيق نيبو ينيب سيل

 ! الكلا نعط ريغ سيق ديري ام هللاو هنإ : هيلإ تبتكف

 هركذ برضف ,ظعنيو اهبطخي لعجف ةأرمأ يبارعأ بطخ :لاق يبضلا لضفملا

 . ًالثم اهلسرأف . ثيدحلا قاسي كيلإ !هّم :لاقو هديب

 . :ءاديبلا وبأ

 :هموقل لوقيو دلجتي ناكو ءانينع ءاديبلا وبأ ناك :لاق زيزعلا دبع نب يلع
 :اولاقف !الف يل اَمأ :لوقيف .ةيافك ةدحاو يف نإ :هل لاقيف !نيتأرما ينوجّرز

 اهب لخد ايلف «ةيبارعأ هوجّوزف . ىرخأ كانجّوز الإو كتفك نإف ,ةدحاو كجوزن
 ناك ام .ءاديبلا ابأ اي :هل اولاقف .هوتأ عباسلا مويلا يف ناك املف .ًاعوبسأ اهعم ماقأ
 !مظعأو لجأ :لاق ؟يناثلا يفف :اولاق !ًادج ميظع :لاق ؟لوألا مويلا يف كرمأ
 :تلاقف ءرتسلا ءارو نم ةأرملا تباجأف ! اولأست ال :لاق ؟ثلاثلا ىفف :اولاق

 "!نَبَأ تيب يف لخدأ اذإ ىتح مولا يف وردي ءادْيبلا وبأ ناك
 (قرعلا ًضفرآ اذإ ىتح ٌهمرام قرخ ّنّدلا ْنَّسح ٌلازغ هيف

 -  قّلغلا دسنآو حاتفملا ٌرْسكنآ

 )١( ةبلص ةيوق :سيرتنع (؟) . ةنسم :ةعفنلج . |

 )( ءايحو لجخ هيف يأ :قرخ (1) . ليخلاو لبالا هب دشت لبح :قهولا .

 لا



 :هتأرما يف يبارعأل

 اهنإ :لاق ؟ اهقرافت ال كلام ؛هل ليقف ؛سمال دي َدّرَت ال ةأرمآ يبارعأل تناك

 : بارعألا نم خيشلا لاق
 روحي "ال ام ىلع ٍنُدورت روجع ةأرما يلو خيش انأ

 ريزع يلاثمأ دنع كلذو موي لك يف اهكينأ ديرت

 زيفقلا عّسّتا لب اه تلقف انربك ْذُم َكّرْيَأ قَد تلاقو

 جوزتو «ةسخ هلبق تجّوزت دقو ءاهجّوزت ةأرما يف يبارعأ لاق :لاق يعمصألا

 :اهيف لاقف .ًاموي هتحالف «ًاعبرأ اهلبق وه

 سرامأ يتلا لوغلا سّرام وأ سبالأ ام ٌناطيشلا سبال ول
 ""سراع ٌةعبرأ اهجّرز سباع وهو ناطيشلا حبصأل
 سداسلا اناهف نيحلا ينقاسو سماخلا تامو اهنم اوتلفناف

 :اهيف لاقو

 ا" ايداس - هللا قي ل نإ  ٍنّدَتْعَتِو ةسمخب تعاذأ ماوعأ لْرُيَوُب

 ايئاجر يف اهتئج ذم اهّدتعأو ًاعبرأ برتلا يف ُتِبِيغ اهلبق نمو
 ايضاق ناك ام ُهللا يضقيو اهاري ةمينغل فرثم لطم انالك

 : يبارعأ لاقو

 ""اقلْمَش ًازوجعو نيِمَقَرَعم اقَدرَت ًالايع هللا ىلإ وكشأ

 . قلخلا ةئيسلا قلمشلاو . بابشلا ءيطبلا : مقرقملاو .راغصلا :قدردلا

 )١( وزنلا غلب اذإ لمجلا :سورمعلا . 1
. 

 ءاي نيسلا نم لدبأ ءاسداس يأ .ًايداسو ؛ةنسم يهف «ماوعأب لوزبلا تزواج اهنأ يأ «ماوعأ ليزيوب (؟)

 .اهدنع ريخ ال يتلا :قلمشلا زوجعلا ()
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 بارعإلا يف مهلرق

 :ناونعلا اذه ىنعم يف بارعألا ضعبل

 تلق !ءوس لجرل ًاذإ يفإ :لاق ؟ليئارسإ زمهتأ :يبارعأل تلق :لاق يعمصألا
 . يوقل ًاذإ ينإ :لاق ؟نيطسلف ٌرجتفأ :هل

 نإ الو .لاق ءاونمؤُي ىتح َنيكرشملا اوحكنت الو :أرقي ًامامإ يبارعأ عمسو
 هحبق هورخأ :لاقف .أرقُي اذه سيلو ,نحلي هنإ :هل ليقف . مهحكنن ال ءًاضيأ اونمآ
 . هللا مّرح ام لحي هنإف ؛ًامامإ هولعجت الو ! هللا

 انهلإو انّبر مهللا : يقستسي هئاعد يف لوقي وهو يوحنلا نونكملا ابأ يبارعأ عمسو

 ءوسلا كلذ طحأف اءوس ائب دارأ نمو [ مهللا ] ؛انيبن دم ىلع لص ءانالومو انديسو
 ىلع "ليجّسلا خوسُرك هتسماه ىلع هخسرأ مث ,دئالولا قانعأب دئالقلا ةطاحإك هب
 0 () ار فنحسُم '"' الجلجُم '' ًاعيرم ائيرم أ ًاثيغ انقسا مهللا ,ليفلا باحصأ مأ ماه
 لاقف . انتصاخب راض ريغو انتماعل ًاعفان ًابخص "ًارجنعتم ًاقدغ '"ًاقبط ًاحوفس احس
 لبج ىلإ يوأ ىتح ينعد .ةبعكلا برو نافوطلا [ اذه ] ,حون ةفيلخ اي: يبارعألا

 . ءاملا نم ينمصعي

 ءارحصلا نم ًاجراخ مهنم ًالجر تيقلف ؛ةعاجم ضرألا تباصأ :لاق يعمصألا
 :لاق ؟كملعأف :تلق . ال :لاق ؟ ًائيش هللا باتك يف أرقتأ :تلقف قرتحم نع ه هنأك

 .نورفاكلا اهيأ اي لك :لاق . * «نورفاكلا اهيأ اي لقإ# أرقا :تلق . تكش

 قطني يناسل دجأ ام :لاق .كل لوقأ امك نررفاكلاابأ اي قل[ ] :تلق
 . كلذب

 . دعرلا توص هيف يذلا :لجلجملا () .بصخي يأ عري يذلا :عيرملا (؟) .ردملاك ةراجح :ليجسلا (1)
 . توص هب يذلا :جزلا ( 8 ) . عساولا بصلا ريثكلا :رفنحسملا (4)
 . ضرألا ًالمب يذلا يراجلا :رجنعثملا (؟) . ًاعساو ًاماع :ًاقبط (1)
 , ١١9 ةيآلا نورفاكلا ةروس (4)
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 هبلغت نأ فاخ دقو «ةبرق مفب كسمم ريغص هل ّىَنْب هعمو ًايبارعأ تيأرو :لاق

 ! اهيفب يل ةقاط ال ءاهوف ينبلغ ,ًاهاف كردأ «تبأ اي :حاصف ؛ ةبرقلا

 نيدلا يف مهوق

 . ليللاب مهو راهنلاب لذ نْيَدلا : يبارعأ لاق

 :نيدب هنوبلطي هل ءامرغ يف يبارعأ لاقو

 راّبَه نبأ راد مدعوم تلقف أعم نوطغلي ًاباضغ يلإ اوئاج

  يدارسإو يضقن ينُجرحُيِف ينع ا مههَأرذأل لإ مهّدعاوأ امو

 ا"!يراع هئْفَج فّيسو لحرب يدخت ةلحار ريغ مهيلإ تبلج امو

 رانلا نم اهظفحاو ةفيحصلا وطاف نمز هتود يتأيس ءاضقلا نإ

 هنيد لح |ملف ؛نيد ةلهاب نم لجر ىلع ّبّصحِي نم لجرل ناك :لاق يعمصألا

 :لوقي أشنأو يبارعألا بره

 ٍليلدب نعتساو دازب دورت هل لقف ّيبصخُيلا ْنْيَد لح اذإ

 "ليبد ءارو نم وأ الق يلاقب ًاعقاو شيرلا مّنقأ يقْؤف حبصُيس

 ؛هبحاص ىلع امههدحأل نيد يف ةالولا ضعب ىلإ نايبارعأ مصتخآ : يعمصألا لاق

 ناميألا هذه نم ينعد :يعدملا هل لاقف «قاتعلاو قالطلاب فلحي هيلع ىَعَّدملا لعجف

 كو ؛افلظ عني ًافلظ الو ًافخ عبتي ًافخ كل هللا كرت ال :كل هلوقأ امب فلْخآو

 هاطعأف !كلبق قحلا اذه يل نكي مل نإ ءرجشلا نم قرولا ''' تح كلامو كلهأ نم

 . هل فلحي ملو هقح

 الو «ةرداص كل هللا دروأ ال : ًادبأ يلارعأ اهب فلحي ال نيمي :لاق يدع نب مثيهلا

 . كلعن تعلخ الو ,كلحر تططح الو «ةدراو كل ردصأ

 .هوحنو فيسلا دمغ :نفجلا (؟) . يلحو يدقع يأ ,يضقنو يرارما )١(

 .طقس :ثتح (غ) . ةينيمرأب ناتنيدم :ليبدو الق يلاق ()
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 حلملاو رداونلا يف مههوق

 : يبارعأو سابعلا وبأ

 هتهزن يف نعمأف ءرابنألاب ًاهزنتم نينمؤملا ريمأ سابعلا وبأ جرخ :لاق ينابيشلا
 نم :لاق ؟ لجرلا نمم :يبارعألا هل لاقف «يبارعأل ءابخ ىفاوف ؛هباحصأ نم ذبتناو
 نم اذإ تنأف :لاق . ةنانك ىلإ ةنانك ضغبأ نم :لاق ؟ةنانك يأ نم :لاق . ةنانك

 :لاق «شيرق ىلإ شيرق ضغبأ نم :لاق !شيرق يأ نمف :لاق . معن :لاق !شيرق
 نم :لاق ؟بلطملا دبع دلو يأ نمف :لاق . معن :لاق !بلطملا دبع دلو نم اذإ تنأف
 مالسلا «نينمؤملا ريمأ ًاذإ تنأف :لاق . بلطملا دبع دلو ىلإ بلطملا دبع دلو ضغبأ
 . ةزئاجب هل رمأو هنم ىأر ام نسحتساف ءهيلإ بثوو !نينمؤملا ريمأ اي كيلع

 هل البإ ىعري يبارعأ ىلع فقوف «ةنيدملاب ًاديصتم جاجحلا جرخ :لاق ينابيشلا
 موشغ :يبارعألا هل لاق ؟جاجحلا مريمأ ةريس تيأر فيك ءيبارعأ اي :هل لاقف

 ماظأف :لاق ؟كلملا دبع نينمؤملا ريمأ ىلإ هومتوكش ال ملف :لاقف !هللا هاّيح ال !مولظ
 ذخأف «يبارعألا ىلإ جاجحلا أموأف «ليخلا هب تطاحأ ذإ كلذك وه انيبف ! مثغأو
 راص ىتح هتباد كرحف !جاجحلا :هل اولاق ؟اذه نم :لاق هعم راص املف ؛ لمحو
 ينيب يذلا رسلا :لاق ؟يبارعأ اي ءاشت ام :لاق !جاجح اي :هادان مث .هنم برقلاب

 . هليبس ةيلختب رمأو جاجحلا كحضف :لاق !ًاموتكم نوكي نأ بحأ كنيبو

 :لاوو رمع نب فسوي

 ؛هل لمع ىلع ًاّببارعأ قارعلا بحاص رمع نب فسوي ىَلو :لاق يعمصألا
 لاق !هللا لام تلكأ !هللا ّودع اي :هل لاق هيلع مدق [لف .هلزعف ةنايخ هيلع باصأف
 ًاسلف ينيطعي نأ سيلبإ تدوار دقل ؟هللا لام لكآ مل اذإ لكآ نم لاهف : يبارعألا
 . هليبس ىلخو هنم كحضف . لعف امف ادحاو
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 :ةيبارعأو رفعج نبا

 تنجد دقو ةجاجد اهو ةيبارعأ ةميخ ىلإ رفعج نب هللا دبع لزن :لاق ينابيشلا

 اهنجدأ تنك يل ةجاجد هذه ءرفعج ابأ اي : :تلاقف هيلإ اهب تءاجو اهتحيذف ءاهدنع

 ترذنف ,يدبك نع تّلز يتنب سملأ امنأكف ليللا ءانآ يف اهسملأو ! يتوق نم اهفلعأو

 تدرأف «كنطب الإ ةكرابملا ةعقبلا كلت دجأ مف ,نوكت ةعقب مركأ يف اهنفدأ نأ هلل

 . مهرد ةثامسمخب اهل رمأو رفعج نب هللا دبع كحضف . هيف اهنفدأ نأ

 :لالملا يف موقو يبارعأ نيب

 هوُمتيرَأ نئل هللاو :لاقف «ءناضمر رهش لاله نوسمتلي 7 ىلإ يبارعأ رظنو

 . ريغأ شيع ' ''بانذي هنم َنُكِسْمُتل

 : ءام يف يبارعأو يعمصألا نيب

 اي ءاملا اذه فيك :تلقف ءةحّلم "اةّيكر ىلع ًفقاو ايبارعأ ت تيأر :لاق اق يعمصألا

 :نيمس يبارعأ نيبو هنيب

 (. .كسارضأ جسن نم ""اةفيطق كيلع ىرأ :لاقف نيمس لجر ىلإ يلارعأ رظنو

لأسأ يفإ مهللا : لوقي ًايبارعأ تعمسو :لاق
 ءاجَدَي لكأ ةجراخ يبأ ةتيمك ةتيم ك

 . ناير ناعبش نآفد تارف ء سمشلا يف مانو ءالّسعُم برشو

 :بارعألا ضعبو رك هلع يبلا

 دجسملا يبارعأ لخد : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ىلإ هعفري حاصضو نب دمحم

 انعم محرت الو ًادمو ينحرا مهللا :لاق غرف (ملف ؛يلصي ماقف «سلاج ِهَنِيَع ّينلاو

 .وطت مل رثبلا :ةّيكر )١( . هرخؤمو هبقع :ءيش لك بانذ )١(

 .لضمحلا :جذبلا(5) ١ .بادهأ هل ءاسك :ةفيطقلا )١(
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 .«يبارعأ اي ًاعساو ترَجَحدقل ؛:مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف . ًادحأ

 :بارعألا ضعبل

 كلام :هل تلقف . يمأل رفغا مهللا :فاوطلا يف لوقي وهو ًايبارعأ تعمسو :لاق

 . ةفيعض ةسئابف ىمأ امأو , هسفنل لاتحي لجر يبأ :لاقف ؟كابأ ركذت ال

 انآرف ؛همظع نم 'زوك هفنأ ّنأك ًايبارعأ تيأر :لاق ديز يبأ نع متاح وبأ 205 - )00( ع ب ع هَ 0 ع ع 00

 الإ مهيف تنك ام موق يف تنك دقل هللاوف ؟مككحضُي ام :لاقف ؛هنم كحضن

 . سطفأ

 :لوقي وهو هتصق هيف بتك دق باتك هعمو ناطلسلا ىلإ يبارعأب ءىجو :لاق

 موي نم رش هللاو اذه :لاق . ةمايقلا موي اذه لاقي :هل ليقف . ُةّيباتك اوءرقآ مؤاه

 . يتانسح متكرتو يقتائيسب متثج متنأو ,يتائيسو يتانسحب ىتؤي ةمايقلا موي نإ ؛ ةمايقلا

 هللاو ال :لاق ؟ةّرح كتَمأ نأو ةفيلخ كنأ كرسيأ :يبارعألا شخملا يبأل ليقو

 . ةّمألا عيضتو ةمألا بهذت تناك اهنأل :لاق ؟ملو :هل ليق ! ينرسي ام

 يف لوبي هنأ الإ ءال :لاق ؟بيع نم هيف له :عئابلل ليقف ًامالغ يبارعأ ىرتشا

 . هيف لُبيْلف ًاشارف دجو نإ «بيعب سيل اذه :لاق . شارفلا

 : صل يبارعأو جاجحلا

 بر اي :لاق طوسب هعرق ا|ملف ؛هبرضب رمأف ةنيدملاب اصل ًايبارعأ جاّجحلا ذخأ
 جاجحلا كبرض مل يردتأ :هل لاقف ,بعشأ هيقلف «طوس ةئارعبس هبرض ىتح !ًاركش
 ٌمركش نِئَل# :لوقي ىلاعت هللا نإ ؛كركش ةرثكل :لاق ؟ اذامل :لاق ؟ طوس ةئاعبس

 : يبارعألا لاقف . معن :لاق ؟نآرقلا يف اذهو :لاق ””4مكّنديزأل
 ينع فعآف يركش يف تأسأ يفْدرَت الف ركش ال بر اي

 )١( ةيآلا مهاربا ةروس (؟) .هعمج :ءيشلا رثاك لاقي /.
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 ينم نيركاشلا باوث ٌدعاب

 : ًامالغ دشني يبارعأ

 مل :اولاق ! رينينُد هنأك :لاق . هفص :هل اولاقف هل ًانبا دشني وهو موقب يبارعأ ّرم

 هيف تلق يذلا اذه :اولاقف «لعُج هقنع ىلعو يبارعألا لبقأ نأ موقلا ثبلي مل مث .هرن

 . ءانسح اهَمأ نيع يف ىِنَرَقلا :لاقف ؟ رينيند هنأك
 . ةركلا لثم تراصف تمضّبقت ّدحأ اهّسم اذإ ضرألا شاشخ نم ةبيود : ىبنرقلاو

 :وزغلا يف بارعألا ضعبل

 ' «يئارف ىلع توملا ضغبأل ينإ هللاو :لاق ؟وزغت نأ كعنمي ام :يبارعأل ليق

 ا

 ! يقابلا فصنلا عضي نأ ىرخألا ةازغلا يف وجرأو و انع عضو :لاق

 :بارعألا ضعبو ينايتخسلا

 ؟يرَدَق كلعل «يبارعأ اي :هل ليقف ينايتخّسلا بويأ سلجم ىلإ يبارعأ سلج
 سانلا بيعي ام هل ركذ مث .كاذ انأ :لاق ؛مهوق نساحم هل ركُذف ؟يرَدَقلا امو :لاق

 ركذف ؟تبثملا امو :لاق ؟تبثم كلعلف :لاق .كاذب تسل :لاقف ؛مهوق نم

 لاق . كاذب تسل :لاقف ؛مهنم سانلا بيعي ام هل ركذ مث . كاذ انأ :لاقف ؛ مهنساحم

 . هنسحأ ءيش لك نم ذخأي ؛لقاعلا لعفي اذكه : بويأ

 :يبارعأو ريرج

 : دشني ًاريرج يبارعأ عمس :لاق يعمصألا

 'نامعتب ًاموي ينلتقي داكو يلتقي نيناّلس موي ىَرحلا داك

 . نميلا ةيحان نم ديبز نوصح نم نصح :نامعنو ؛ورم ىرق نم :نانالس )١(
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 ناملَسب ًاموي ينلتقي دالكو بشخ يذب ًاموي ينلتقي داكو

 . ًادبأ اذه تومي ال !تارم عبرأ توملا نم تلفأ لجر اذه :لاقف

 «ةنس اهتمطح برعلا نيطايش نم نيفيرظ نييبارعأ نأ ىنغلب :لاق ينابيشلا

 سراف اذإ  نادنخ اهدحأ مساو  قوسلا يف نايشاتي امه اميبف ؛قارعلا ىلإ رادحناف

 "اشرأ اذخأ ىتح هب اقلعتف ,هعباصأ نم ًاعبصإ عطقف «نادنخ ّلجر هتباد أطوأ دق

 , "'جياركلا ضعب ىلإ ادصق اهيديأب لاملا راص املف «نيرورقم نيعئاج اناكو  عبصإلا

 :لوقي أشنأ نادنخ بحاص عبش املف ءايهتشا ام ماعطلا نم اعاتباف

 ا" مَبِصِإ َنادْنُخ لُجر يف تيقب امو ٌجبْرُك سانلا يف ماد ام ةئرَغ الف

 : اهنباو ةيبارعأ

 لاتقلا ريثك « '””مارعلا ديدش نبا اهل ناكو ءاهنبا يف ةيبارعأ لوق هيبش اذهو

 ,هفنأ ىتفلا عطقف «بارعألا نم ىتف ةرم بثاوف «مظع ةقرو رسأ فعض عم «سانلل

 مث ؛هنذأ عطقف ءرخآ بثاو مث ؛عقدم رقف دعب املاح نننحف ؛هفنأ ةيد هّمأ تذخأف

 تذخأ مث ؛هتفش عطقف رخآ بثاو مث ؛لاحلا نسُحو لاملا يف تدازف هنذأ ةيد تذخأ

 ءاهنبا حراوجب عاتملاو منغلاو رقبلاو لبإلا نم اهدنع راص ام تأر ا(ملف ؛هتفش ةيد

 ظ : اهيف لوقت اهل ةزوجرأ يف هتركذ

 اصعلا قيرافت نم ٌريخ كنأ افّصلاو ًاقح ةوُرملاب فلحأ

 روجاسلا عطقي مث « اروجاس عطقت اصعلا :لاق ؟اصعلا قيرافت ام : يبارعأل تلقف

 . ةظشأ داتوألا عطقت مث «ًاداتوأ

 :جحلا يف بارعألا ضعبل

 قيرطلا ضعبب ناك املف هل باحصأ عم جحلا ىلإ يبارعأ جرخ :لاق يعمصألا

 )١( تيناوحلا :جياركلا (؟) . ةيدلا :شرألا .

. 
 ةسارشلا :مارعلا ( ؛ ) . عوج ا : ةثرغلاو ؛ هعّوج : هثّرغ
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 كنأ ملعأ :لاقف .هلزنمو هلهأ نع هلأسف ءهل مع نبا هيقل .هلهأ ديري ًاعجار

 ىلإ هي دي يبارعألا عفرف ٠ . قيرحلا كتيب يف عقو , مايأ ةثالث كل تناكو تجرخ

 . . انتويب برخُتو تنأ كتب ةرامعب انرمأت ! بر اي اذه نسحأ ام :لاقو ءءامسلا

 تعفرف «ءاهتلحار تّبَطَع قيرطلا ضعبب تناك الف «جحلا ىلإ ةيبارعأ تجرخو

 ! كتيب الو يتيب الف «كلتيب ىلإ يتيب نم ينتجرخأ «بر اي :تلاقو ءامسلا ىلإ اهيدي

 نيثالثو ةثالث اهيف اودجوف ,جاجحلا كاله دعب نوجسلا تضرُع :لاق يعمصألا

 روس لصأ يف لوبي ذخأ يبارعأ مهيفو ؛بلص الو لتق مهنم دحاو ىلع بجي مل ًافلأ

 :لوقي أشنأف ؛قلطأ نميف ناكف ؛طساو ةنيدم

 اًباقع فاخَت ال انلبو انيرَخ (طساو ةنيدم نم انجرخ ام اذإ

 :دالوألا يف يبارعأل

 هملعأ ًادلو اهدلوأ ةأرما ينوجوز :لاقف ؛ مهب عافتنالاو دالوألا يبارعأ دنع ركُذ

 رعشلا ةياورو ,قدحلا بيصي ىتح سوقلا نع عزنلاو ؛ناهرلا يرجي ىتح ةيسورفلا

 : اهيف لاقف «ةنبا هل تدلوف ةأرما هوجّوزف . لوحفلا محفُي ىتح

 ارّكنم ًاَقش نحّرلا اهّقشف 2 ًاَرَكَذ نوكت نأ وجرأ تنك دق

 اربكأ وأ اهّنأل يذلا لفم 2 ارّبجُي نأ هل هللا ىَبأ ًاَّقش

 :لاقف  ابابر ىمست تناكو  قلطلا يف يهو اهيلع لخدف ءرخآ ًالمح تلمح م

 رّيظُبلا فّرط انيرت الو

 ىنكي ناكو هيف تلاقف ءاهل ةراج يتأي ناكو اهشارف رجهف «ىرخأ هل تدلو مث

 ؛- ةزمح ابأ

 انيلَي يذلا تيبلا يف لظي اسيتأي ال َةمح يبألام

 . يقلأ يأ .يقرط )١(
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 !انيطعأ ام ذخأن امنإو اسينّبلا دلن ال نأ َنابضغ

 . اهيلإ عجرو اهلوق هنالأف

 :وعدي يبارعأل

 :لوقي وهو تيبلاب فوطي ًايبارعأ تعمس : جرُفلا يبأ نب ديعس لاقو
 اوّل نيح سانلا تبر مه ال

 7 م 0-0-7 .

 بلغو بلبثع تيقس ال

. 2 )020( 

 اوبصحو ىنم نم اوحار نيحو

 بكوكلا هاقّس ال رازتسملاو

 لإ رظنف ؟عضوملا اذه يف اهيلع وعدت عضاوملا هذهل ام .يبارعأ اي :تلقف

 :لاقف نابضغلاك

 )١( اوبل يأ ءاوتبل .

 بنيز تتام نهامح لجأ نم

 صصلتلا يف مهوق

 : اصل ناكو «يبارعألا ديز وبأ اندشنأ :لاق متاح وبأ

 ًابئات ّنهنع تسل لالخ ثالث

 ًاقناعُم لازأ ال ينأ نهنمف

 قباحص يدْعَأو يدعتسأ تنك هب

 ىجتلا ةليل يف عبهنلا قوس نهنمو

 اهّبايث باعكلا ديرجت نهنمو

 :لوألا هيلإ هقبس ىنعملا اذهو

 ةبرشب تالذاعلا قبس نهنمف

 فر

 ٍليلخ لك نهيف ىنَم ال نإو
 ليقص نيترفشلا يضام لئاَح
 ليتق مساب نافحزلا خّرص اذإ
 ليلد لك ليللا يف اب راحي
 ليمَم لك ليللا حب لام دقو

 ا"”سمار ماق ىتم لفحأ مل كّدَجو
 سعان سمشلا عّلطم اهاخأ ّنأك

 . نفدأ نيح يأ ءسمار ماق ىتم (؟)



 ("سراوفلا يفصلا ّصخشلا رّدتبا اذإ هتانع داوجلا طيرقت نهنمو

 ا"سبالملا َنِضافكأ نع َّرُثبا اذإ  ىَتٌدلاك بعاوكلا ديرجت ّنهنمو

 :لوقي ثيح ةفرط ىنعملا اذه لاق نم لوأو

 يدوع ماق ىتم لفحأ مل َكّدَجو قفلا ةشيع نم نه ثالث الولف

 دبزت ءاملاب َلْعُت ام ىتم ِتْيمُك ةبرشب تالذاعلا يقبَس نهنمف

 يملا هتهَبن اضْغلا ديسك |اِبْنَحُم ٍفاضملا ىدان اذإ ! يكد

 ماعطلا يف مهرق

 :ثدحو خيش

 01 يف صرق امل ناكو ءرفس يف ثّدحو خيش بحطصا : :لاق يعمصألا

 صرقلاب ”شيطي ثدحلا ناكو ,لكألا ءيطب سارضألا علخنم خيشلا ناكو

 لاقت ٠ ًارفغج ثدحلا ىمسي ناكو «ًاعوج خيشلا روضتيو «قشعلا يكتشي سلجي

 : خيشلا

 لْثج ىلع يكبي مث يِصْرعب شيطي  ًارقذج نأ رقعج نم ينبار دقن
 لكألا هرش ىلا كاّسنو ًانيطب © تبن من ٌبحلا َكَّمَص ول هل ُتلقف

 :هسفنل يبارعأ يندشنأ :لاق يعمصألا

 "دبّرلا اهناسْرف ّيْرَبلا نم ًالْيخو ًابئار لّيرست اربح يل تيل الأ

 دحل هلّدعُي ال يرك ترمب ًةداهش َّنُمَتْيب اهف بلطأف

 )١( طرقلاك هل نانعلا لعج يأ .هنانع داوجلا طيرقت .

 . اهيدث دهن دقو ةاتفلا يهو ءبعاك اهدرفم :بعاوكلا (؟)

 . ماظعلا فطعملا :ليخلا نم بنحملا (م)

 . ةحئارلا ةبيطلا حورلا ةفيفخلا ةيراجلا : ةنكهبلا ( : )

 .رمتلا نم برض :ينربلا (1) .٠ شطبلا ديدش :شيطب (م)

 ق2,”



 :ةديرث يف يبارعأل

 ءاطقر « لفلفلا نم ءانكد ةديرث ىهتشأ تنك :يبارعأ لاق :لاق هيبأ نع ينابيشلا
)00 

 امك اهيف برضأ 3 قارُعلا نم ناحانج اه .محللا نم نيفافح تاذ .صمحلا نم

 ! ميتيلا لام ف ءوسلا يلو برضي

 :نييبارعأ نيب

 تب ول :يبارعألا هل لاقف !كل ًافيض تب ول ينرسي ام :يبارعأل لجر لاقو
 . ةعاسب كلت نأ لبق كمأ نم َنطبأ تحبصأل يل ًافيض

 :نايلس ةدئام ىلع يبارعأ

 هل لاقف .هيدي نيب ام ىلإ ري لعجف ,كلملا دبع نب نايلس ةرفس يبارعأ رضح
 «ناهلس ىلع كلذ قشف . عجتنا بدجأ نَم :لاقف . يبارعأ اي لكف كيلي امم :بجاحلا

 ءرخآ يبارعأ هترفس اذه دعب دهشو .انيلإ دْعي الف انع جرخ اذإ :بجاحلل لاقو

 نَم :لاق . يبارعأ اي لكف كيلي امم :بجاحلا هل لاقف .ًاضيأ هيدي نيب ام ىلإ رمف
 . هجئاوح ىضقو همركأو هبّرقف ,ناولس كلذ بجعأف . رّيخت بصخأ

 :ةبتكلا نم موقو يبارعأ

 لكأي هدي عضو مث ماسف «نولكأي مهو مهل هزنتم يف ةبتكلا نم موقب يبارعأ رم
 لاقف «ماعطلا ىلإ راشأو !اذه تفرع .ىلب :لاق ؟ ًادحأ انيف تفَرعأ :اولاقف ءمهعم
 : هلكأ فصي باتكلا ضعب

 ا"هّطمو هطْين لثم َرأ ل

 هلي هَجاَحد ُهلكأو :يناشثلا لاق

 ا""هِطقإب ُهقاقُر ِهّفلو :ثلاثلا لاق

 )١( محللا نم ءيش اهيلع نكي مل اذا ماظعلا :قارعلا .
 ةليفلاو رقبلاو لبإلل لاقي ام رثكاو «ًاقيقر ًاحلس حلس : طرث (؟) .

 )"( لصمت ىتح كرتي مث خبطي ضيخملا نبللا نم ذختي ءيش :طقإلا .
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 هطبإ تحت سونيلاج َنأك :عبارلا لاق

 تحت نم سونيلاج عنصي |مف ؛موهفمف هلعف نم انفصو يذلا امأ :عبارلل اولاقف

 اهب مضي «ةمختلا هيلع فاخ املك شراوجلا همقلي :لاق ؟ هطبا
 ! هماعط

 :يبارعأو ينيدم

 :يبارعألا هل لاق ؟نوفاعت امو نولكأت ام : :يبارعأل ةنيدملا لهأ نم لجر لاقو

 . ةيفاعلا نيبُح َّمأ ؛يِنهَيل :يندملا لاق . "نْيبَح مأ الإ ءبهو بد ام لك لكأن

 :هدلوو يبارعأ

 « رمت ىتح هل اوخبطو اورتشاف . ًابحل يل اورتشا :هدلول بارعألا نم لجر لاق

 انأ ام :لاقف «هدلو نويع هيلإ تعرشو ؛همظع الإ قبي ملو «ىهتنا ىتح هنم لكأف

 عدأ ال ىتح تبأ اي هكوُلأ : ربكألا هل لاقف . هلكأ نسحأ نم الإ مكنم ًادحأ همعطم

 وه هماعلأ يردي ال ىتح هكولأ :رخآلا لاق . هبحاصب تسل :لاق . اليقم ةّرذلل هيف

 . خملا همادإ لعجأو تبأ اي هّقدأ :رغصألا هل لاق . هبحاصب تسل :لاق ؟لّوأ ماعل وأ

 . كل وه .هبحاص تنا :لاق

 :نيملسملا رضح يف يرذعل

 .يدع نب مثيلا ىلع بلحب ًالزان ناك هنأ . ةيواعم نب ديزي نب دم نع ينغلب

 يف تيأر امب هللا دبع ابأ ثّدح . :هل لاقف «يلارعأ ةرذع نم هل فيض ىلإ ثعبف

 تلخد يننأ اهنم ٠ ةبجعم ًارومأ تيأر «معن :لاق . بيجاعألا نم نيملسملا رضح

 ىلإ اهضعب ّضيب ' ”” صاصخ اذإو « ةنيابتم رودب انأ اذإو « يل الملا مصاع نب ركب ةيرق

 ؛رهزلا عاونأ اهب اوكَح بايث مهيلعو «نوربدمو نولبقم ريثك سان اهب اذإو . ضعب

 )١( .نطبلا ةميظع ردصلا ةضيرع ءابرحلا ةقلخ ىلع ةبيود :نيبح مأ '
 بصقو رجش نم تيب وهو « صُخ عمج :صاصخلا (؟( .

 الك



 نم بزع ام لإ عجر مث .ىحضألا وأ رطفلا :نيديعلا دحأ اذه :يبسفنل تلقف

 انأ انيبف !كلذ لبق ناديعلا ىضم دقو رّمص بقع يف يلهأ نم تجرخ :تلقف « يلقع
 شرف ههجو يفو َِدّجُن دق تيب ينلخدأف يديب ذخأف لجر يناتأ اذإ بجعتأ فقاو
 يف تلقف . "'نيطامس هلوح سانلاو ,هيفتك هرعش عرف لاني باش اهيلعو .ةدهمم
 لثام انأو تلقف . هلوح سانلا سولجو هّسولج انل يكحُي يذلا ريمألا اذه :يبسفن

 سيل :لاقو يديب لجر بذجف :لاق !هللا ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع مالسلا :هيدي نيب
 ٍسورع َبْرل !هاّمأ لكثاو :تلق . سورع :لاق ؟وه نمف تلق . سلجآ ءريمألاب

 اهيلع لاجرلا تلخدأ نأ ثبلأ ملف !همأ نَه نم هباحصأ ىلع نرهأ هتيأر دق ةيدابلاب

 ؛جرحدُيف لقث ام امأو ,ًالمح لمحُيف اهنم فخ ام امأ ءبشخ نم تارّودم تانه

 ؛اهيلع تيقلأف ضيب قرخب انيتأ مث ًاقلح اهيلع موقلا َقّلحَتو انم امأ تعضوف

 ًاجسن اه تيأر ينأ كلذو ,يصيمق اهب عقرأ اهنم ةقرخ موقلا لأسأ نأ هللاو تممهف
 «ًاعيرس قزمتي وه اذإ ,مهيديأ موقلا طسب ملف ؛ةمحل الو ىدس هل نيبتيال ًامحالتم

 «درابورَراحو .ضماحو وُلُح نم ريثك ماعطب انيتأ مث ؛هفرعأ ال زبخلا نم فنص اذإو
 يف رمحأ بارشب انيتأ مث ؛ "'مْثَّبلاو مختلا نم هبقع يف ام ملعأ ال انأو هنم ترثكأف

 ناكو !ينلتقي نأ فاخأ ينأل ؛هب يل ةجاح ال :تلق هيلإ ترظن |ملف ؛ضيب "'ساسع
 ؛ سلجملا لهأ نيب ينحصني ناك !هءازج ىنع هللا نسحأ يل حصان لجر يناج ىلإ

 املف . كنطب '!ىّمَه ءاملا تبرش نإف ماعطلا نم ترثكأ دق كنإ .يبارعأ اي : يل لاقف
 كنطب ماد ام ًايح لازت ال :اولاق ,خايشألا هب يناصوأ ًائيش تركذ .نطبلا ركذ

 ينلخاد ىتح .هّلمأ الو بارشلا كلذب ىوادتأ لزأ ماف . صوأف تفلتخا اذإف . ًاديدش

 يناج ىلإ ناكو ؛يرمأ ىلع رادتقاو .هب يل دهع الو يسفن نم هفرعأ ال فلص هب
 مهأو ؛ىرخأ هفنأ مشهو ةرم هنانسأ متهب ينثدحت يسفن تلعجف ؛يل حصانلا لجرلا

 :ةعبرأ نيطايش انيلع مجه ذإ .كلذك نحن انيبف !ةينازلا نبا اي :هل لوقأ نأ انايحا

 ):١( مس ىتح مختأ : مشب (؟) . فصلا وهو , طامس ىنثم :نيطامس .

 )( .لاس :ىمه ( ؛). . . محضلا حدقلا وهو .سع عمج :ساسعلا

 ففي



 ةعطق تسبلأ دقو « طويخلاب تكبش دق نيفرطلا ةخفتنم ةيسراف ةبعج قلع دق مهدحأ

 ءرامحلا ةلشيفك ةنه همك نم جرختساف يناثلا ادب مث ؛رقلا اهيلع نوفاخي مهنأك ءورف

 اتوص اهنم جرختساف ةرحج ىلع ٍبَّسَح مث ءاهيف طرضف هيف يف اهفرط عضوف
 هعم نهدلاب هسأر قرغ دقو .خسو صيمق هيلعو ثلاثلا ادب مث ؛ًاضعب هضعب ًالكاشُم

 ريصق صيمق هيلع عبارلا أدب مث ؛ىرخألا ىلع [هادحإ يرمي لعجف ءناتآرم
 ةوتعم :تلقف «ضرألاب طبتلا مث .هيفتك زهيو ,هبلص زفقي لعجف .ةريصق ليوارسو
 ءاسنلا انيلإ تلسرأ مث . يدنع موقلا طبغأ ناك ىتح هناكم حرب ام مث . ةبعكلا برو

 ناكو ؛انناذآ يف رودت تاوصألا تيقبو «نهيلإ مهب اوثعبف . مول نم انوعتمأ نأ

 يف ةبشخب ءاجف جرخف «ءاعدلاب هل تاوصألا تّلعف .هل هبآ ال باش تببلا يف انعم

 ىلع هعضوف ًادوع اهبناوج نم جرختساف «ةعبرأ طويخ اهيف ءاهردص يف اهنيع هدي
 نسحأ ىه اذإف ءاهوف قطنف اهنذأ كرع اهمكحأ الف «ةرهاظلا طويخلا مز مث «هنذأ

 :تلقف هيلإ تسلجف يسلجم نم تمق ىتح ينّتختساف [ اهيلع ىَنغو ] طق اهتيأر ةئيق
 هذه امف :تلق . )طبرَبلا اذه .يبارعأ اي :لاق ؟ةبادلا هذه ام ءىمأو تنأ يبأب

 هيلي يذلاو . ثلثَم هيلي يذلاو ىنْنم هيلي يذلاو ريزف لفسألا امأ :لاق ؟ طويخلا
 . هللاب تنمآ :تلقف . مب

 :رمت يف يبارعأل

 ءريطلا نسلأ اهاف نأك .سرفلا نهيف بيغي ,ءسطف ُسنُخ انرمت . يبارعأ لاقو

 . كبعك يف اهتوالح دجتف «كيف يف اهنم ةرمتلا عقت

 :ناملس ةرفس ىلع يبارعأ

 ,هيف عرسي لعج '"!جذولافلاب يأ |ملف «كلملا دبع نب نايلس ةرفس يبارعأ رضحو
 ًاقير دجأل يفإ ,نينمؤملا ريمأ اي ىلب :لاقف ؟يبارعأ اي لكأت ام يردتأ :ناهلس لاقف

 . لسعلاو ءاملاو قيقدلا نم لمعت . ءاولح :جذولافلا ( 5 ) .دوعلا :طبربلا ( ) ١
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 كحضف :لاق !هباتك يف هللا هركذ يذلا ميقتسملا طارصلا هنظأو «ًانيل ًادردزمو « ًائينه

 كوبذك :لاق .غامدلا يف ديزي هنأ نوركذي مهنإف «يبارعأ اي هنم كديزأ :لاقو ناملس

 . لغبلا سأر لثم كسأر ناكل كلذك ناك ول نينمؤملا ريمأ اي

 : اص ريغ يبارعأل

 :لاقف ؟ يبارعأ اي موصت الأ :هل تلقف ,ناضمر يف لكأي يبارعأب تررمو :لاق

 يراطفإو ينكرتآو كموّصل دِمعآ هل تلقف يناحلي به مئاصو
 راثلا ىلإ انتم اذإ ٌريصَي اذ نم 2ىرت فوس مث ىورأس ينإف اًمظآو

 :ًاضيأ نايلس ةرفس ىلع يبارعأل

 ىرأ :لاقف ؛يبارعألا ةمقل يف ةرعش ىلإ رظنف «يبارعأ ناملس ةرفس رضحو

 ؟ ىتمقل يف ةرعشلا رصبُي نم ًةاعارم ىنيعارتل كنإو :لاق !يبارعأ اي كتمقل يف ةرعش

 . اهلثم ىلإ دوعأ الو ةلز اهنإف «يبارعأ اي اهرتسا :لاقف ! ًادبأ كتلكاو ال هللاو

 يبارعألا ةيدهم يبأ رابخأ

 |اهاجه بازعألاو بارعألا نأ ىنغلب :ةيدهم وبأ لاق :لاق ينزاملا نامثع وبأ
 . بارعألا :أرقت الو « ًاقافنو ًارفك دْشَأ بارعألا 0 :أرقاف :لاق . معت :تلق . دحاو

 . ىلصو ماص نإو ٌبَرعلا كّرغي الو

 نوكي نأ وجرن انإف ؛ةيدهم ابأ رشبأ :هل ليقف ءريغص ةيدهم يبأل ّيَنُب ينوتو

 !هسفن انافك نيكسمل ١ هتيل ؛ ةجح اْنَع مأو

 اضوتن انك دقل ؛هللاو معن :لاق ؟ةيدابلاب نؤضوتت متنكأ :ةيدهم يبأل ليقو

 هذه انيلع تلخد ىتح «ةعبرألاو مايألا ةثالثلا انم لجرلا ةدحاولا ةئضوتلا يفكتف
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 . "!ةاودلا قالت امك اههاتسأ قيلت تلعجف - يلاوملا ىنعي - رمحلا

 :أرقي حتتفا مث .معن :لاق ؟ًائيش هللا باتك نم أرقتأ :ةيدهم يبأل ليقو
 ىدهف وو ا ىهننا ىح ىجس اذإ ليللاو ىحضلاو ا"4ىدَهَف ًالاض َكَدَجوو ىلإ ىهتنا ىتح "7«ىَجَس اذإ لْيَّللاو ىَحضلاو»

 . ىدهف ًالاض كدجوو :نولوقي '''جولعلا ءالؤه نإ :لاقف هل بحاص ىلإ تفتلاف

 ِءاطع لهأ دوهيلا نم موق هب ناكو «ةماهلا نم ًابناج يلو ةيدهم وبأ نس املو

 لهف :لاق !هانبلصو هانلتق :اولاق ؟حيسملا نم دنع ام :لاقف مهيلإ لسرأف ,ةدجو

 ىتح هوضرَأَف !هتيد اومرغت ىتح اوحربت ال هللاو ًاذإ :لاق .ال :اولاق ؟ هتيد متمرغ

 ؟!حيرلا هبارشو سمشلا هماعط نَم ودبلا

 اهلسغت م ىلإ :هل لاقف ءءاملا نم رثكيو يجنتسي لجر ىلإ ةيدهم وبأ رظنو

 !اقيوس اهيف برشت نأ ديرتأ !كحيو

 7 هتطرتفا طرف هنإف ؛ ةيدهم ابأ اي ربصا :هل ليقف ىةيدهم يبأل لفط تامو

 عزجأ مل نئل هللاو ؛ هتلجعت لكثو «هتنفد دلو لب :لاقف . هتزرحأ رخذو «.هتمدق ريخو

 . ديزملل ٌحرفأ ال ء صقنلل

 لوقي ام :لاقف . دوز دوز :ةيسرافلاب لوقي ًالجر ةيدهم وبأ عمس :ةديبع وبأ لاق
 . الهيح :لوقي الفأ :لاقف . لجع لجع :لوقي هل ليقف ؟ اذه

 )١( اهدادم حلصأ :ةاودلا قالأ ) ١( ةبآلا ىحضلا ةروس ١ 7و .

 ) )8لاجرلا نم ديدش فاج لك وهو ,جلع عمج :جولعلا ( ؛ ) . ا/ ةيآلا ىحضلا ةروس .

 )  ) 6.هدقف : هطارتفاو ؛ ماحلا غلبي مل دلولا : طرغلا



 ينب نم يبارعأ لبقأ :لاق فوجنم نب ديوس انثدح :لاق ينابيشلا ينثملا نب يلعملا
 "”لذالذ اهيلعو ءبخت هل '”ناتأ هتحت ,عيبسلا ةنابج ةيحان نم ةفوكلا لخد ىتح عمت
 مهحبقأو ًارظنم سانلا هوشأ نم ؛كلذ هبشي امب معا دق ,فوص قْحَس نم رابطأو
 ءِرقُم الأ وْؤُم الأ ا"'دّبل الأ ,دّبَسالأ لوقي وهو ريعبلا ردهي امك ردهي وهو ؛ًالكش
 ءاملا ضوح لصأ ينغُي امو !تاهيه تاهيه !َيمراَد الأ .َيعوُبرَي الأ يدعس الأ

 هعبت دقو ًاذفنم دحي ملف ةسانكلا برد يف انيلع لخدف :ديوس لاق !ىنَعُم ايداص

 اي ءهارع اي :هل لوقي ًايداوس تعمسف :لاق ,يحلا داوس نم داوسو ريثك نايبص

 .اوُشفو مءابآ اورس ذنم لاقف .مهيلإ تفتلاف ؟روهظلاب كل َنذأ ىتم !سيلبإ
 بارعألا مالكل سانلا بلطأ نم ناكو , طايخلا دانح وبأ انعم ناكو :لاق ! مكتاهمأ

 هتيتأف . عمت ينب ىلوم كلذ عم ناكو انيلع لخدف يبارعأ ىلع قافنإلا ىلع مهربصأو
 ناتألا نع يبارعألا لزن دقو ؛ةميظع ةدئاف هتدفأ دق ينأك ًاردابم جرخف ؛هتربخأف

 بذي ةراتو ,نايبصلا ىلإ اهب ريشي ةراتف ؛هديب هسوق ذخأو ناطيحلا ضعب ىلإ دنتساو

 :هناتأل لوقي وهو  ناتألا نع اذشلا

 0 هو

 بكِسْنُم ءامو ٍضْمَح نم تئشام ْبِصخ بصخ يف زعْمألاب تنك دق
 بقترت ام هلوح ًاهوجو ىرَي  بصُت دق ليلذ ّمويلا ِكّبرف
 برعلا ُناَدِبُعو جْنَرلا امنأك ْبّسحلا فارشإ روث اهيلع الو
 (*ْبَجَللا اذه نم مويلا ُتْنِمأ ولو برسلا»و ليعربلاك ليجع ىلإ
 بقعلا اهارخأو اهالوأ ُشيّرلا ْبَّصُنلا تاَّيوق ًاقاوفأ تيمر

 هل دهمف ؛هلزنم هلخدأ نأ ىلإ :هلجبيو هب فطلتيو هفطلي دامح وبأ لزي ماف :لاق

 )١( قلخأ اذإ ليوطلا صيمقلا لفاسأ :لذالذ (؟) .رابحلا ىثنأ :ناتألا .

 )0( .فوصلا نم :دبللاو ؛رعشلا نم : دبسلا ١ ) ةظيلغلا ةنزحلا ضرألا :زعمألا( .

 ) )0ههجو ىلع ضرألا يف بهاذلا :برسلاو . ةمهبلا : لعّرلا .

 ١م



 داسولاو فيثتلاو فيللا نيأ :لوقي يبارعألا لعجف ؛فلعلاب اعدو «هناتأ نع هطحو

 : داسولاو ا" ىَمْهبلا اه لاقي مهدنع ةبشع فيئنلابو ؛ ريصحلا :فبيللاب ىنعي ؟داجنلاو

 لظتسي رعش حسم :داجنلاو ؛ هيلع أكتيو ًارعشو ًاربو ىشحيو قشي الو خلسي زنع دلج

 : هتحئار انب تّرضأ ىتح ربَد دق اهرّهظ اذإ ناتألا نع بتقلا عزن املف :لاق . هتحت

 :لوقيو دهنتي يبارعألا لعجف

 "'رهسم ٍليل بود نم كاذف  يرَجزرُت وأ يرّبدت وأ يِضَحْنُت ْنِ

 رِصنُعلا مرك فنألا خمشم يرشلا لآ نم ءارمهزلا وبأ انأ

 ا” رَسقأ م َةَطْخ تْيتأ اذإ

 يبأب ىنكيو مراد نب دعس ينب نم ةجسوع نب ناتلص يبارعألا ىمسي ناكو

 يبارعأ لثمأو ؛ًارعش همالك رثكأ ناك ؛هنم بجعأ ًايبارعأ تيأر امو « ءارهزلا

 رجضأ نم ناكو ؛اهمهفنال ىرخألا دعب ةظفللاب ءاج امبر هنأ الإ ؛ًامالك هتعمس

 !ناتألاو سوقلا يلع اودر :لاق ءيشلا نع هانلأس نحن اذإو .ًاقلُخ مهئوسأو سانلا

 امب هيتأي نم الإ انم امو .دامح يأ سلجم يف هعم عمتجن انكو هب بعالتن انأ نظي

 اهرصبأ (لف ,همامأ تناكو «'”ربرخب ًاموي هانيتأ ىتح ؛كلذ هبجعي الف ,هيهتشي

 :لوقي لعجو ًاليوط اهلمأت

 ("الّظنَح ًاعْقف رْفَقلا ٍضيب ضيقنم الَدَب ًاهدق ٌرمهدلاو تْلَّدُب
 ًالكأم ضرأ تبنت ام ُثبخأ

 نحنو «ءيرم ءينه ماعط هنكلو «.لظنحب سيل هنإ «ءارهزلا ابأ اي :هل لوقن انكف

 ال رظني وهو لكأن انأدبف !ىرأ ىتح هنم اوذخف :لاق .تئش نإ هيف كؤدبن

 .لوكأملا :فيعقنلا )١(

 )١( هكوش ره سبي اذاف رضخأ ماد ام ًاديدش ًادجو منغلا هب دحت تبن :ىمهبلا .

 .ةدش وأ لمع دنع نينأب سفنتلا وأ توصلا جارخإ رحزلاو . محللا باهذ : ضحنلا (؟)

 . خيطبلا :زبرخلا (0) .رهقأو بلغأ :رسقأ (1)

 . ةأركلا نم وخرلا عقفلاو . ايلعلا ةضيبلا ةرشق :ضيقلا (1)

 ذل



 :هل انلقف ءاهلفسأ رّوقو اهالعأ عزنف .ةدحاو ذخأف هدي طسب كلذ ىأر الف .فرطي

 الف !نورت اهفف يخأ نبا اي مملا ناك نإ :لاقف ؟ءارهزلا ابأ اي عنصت نأ ديرت ام
 دعب هيتأن انك امو .ًائيش هيلع رثؤي نكي ملف ,هالحتساو هبذعتساو هفختسا هّمعَط

 :لوقي كلذ لالخ يف لعجو .هريغب

 ٌنوكُس هل قلحلاو فوجلا يف نيلي ٌبَّيط ٌمامط اذه

 نوجعم هب دبزلاو ٌدهَشلا

 اي مامحلا امو :لاق ؟ محلا يف كل له .ءارهزلا ابأ اي :هل تلق .مايأ ىلإ ناك (لف
 بهذي تئش اهيأ يف نوكت ؛درابو ءرتافو ءّراح :تايبأ اهيف راد :هل انلق ؟ يخأ نبا
 هب انيتأف ءانباجأ ىتح هب لزن ماف :لاق .رعشلا اذه كنع طقسيو رفسلا فشق كنع

 «بقرتم فئاخ وهو لخدف .ًادحأ انيلع لخدُي ال نأ مامحلا بحاص انرمأو «مامحلا
 ,؟":ةروُتلاب هالط نم انرمأف .ماحلا لخاد يف راص ىتح ءاندحأ دي نم هدي عزني ال
 نيحأ انلقف ؛طقسي هرعش أدبو ,جورخلل عزانو قلقف ءزنع دلجك رعشأ هدلج ناكو
 امك خلسنأ نأ الإ يقب لهو , يخأ نب اي :لاق ؟جرخت طقسي كرعش أدبو مامحلا باط
 : :لوقي لعجو !ظيقلا مادتحا يف ميدآلا خلسني

 ناتألاو سوقلا يف مكل له يناوخإ اي توملا ٌبيطي لهو
 نايبص اي ةجهملا اوصلخو نامثأ الب يش (اهوذزخ

 نايرعلا نم ىرعأ لب نايْرَع يناريج يترصبأ ول مويلاف
 !ناطيّشلاك رّظنملا يف تّبسُح نامنجحلا نم ٌرعشلا طقس دق

 هرتسي ام كلت هلاحب جرخل مهالول ءانل ثادحأ هعبتآو .ًاردابم جرخ مث :لاق

 حاتراف ىهسأر ىلع بصو برشف ءدراب ءامب هانيتأف .تويبلا طسو يف هانقحلو ؛ءيش

 :لوقي أشنأو ,حارتساو

 رانلا تيب ّرح نم ينذقنأ راّمهقلا دمحتسملل دمحلا

 .رعشلا هب قلحيو سلكلا هنم ىوسيو قرحي رجح :ةرونلا(١)

 اذذلا



 الا نكاس ٍليلظ ىلإ رامّدلاب تنقيأ ام دعب نم مو

 وبأ ناكو ؛دامح يبأ سلجم هب انيتأو .هانسبلأف هتوسك ريغ ةوسكب هل انوعدف :لاق

 ناكو رمتلا ةذبنأ نوعيبي موق هرواجي ناكو ؛بوبحلا عيمجو رمتلاو ةطنحلا عيبي دامح

 ءديز ابأو يئاسكلاو يساؤرلا انركذو وحنلا يف انضخ اذإف ؛ًارهام رامبل نسحلا وبأ

 :ما ؟ رمزا يأ اي لوقت ام, :هل انلقف ؛ ليوأتلا مهفي الو مالكلا هقفي ءرظني لعج

 ! :نسحلا وبأ لاقف . .هل هنوملعتت امم ًازوع دسي ال اذه مكمالك نإ .يخأ نبا اي

 .يط لهو !تلككثأو َتلُكَت :هل لاقف . اهئطخ نم اهباوص برعلا فرعت اذهب

 : ديوس لاق !كلثم اوقتعأ نيذلا ىلعو هللا ةنعل كئلوأ ىلع :لاق . ىلب :لاق ؟برعلا

 ؛ ةعيبرو نابيش ينب نم لجر انأو ,كادف ْتْلَعَج :تلقف (لاق) ًانس مُهّتدحأ تنكو

 :مهيف لاقف ؛مهيلع راكنإلا نم هيلع تنأ يذلا لثم ىلع اَنأ اعت ام

 .ٌرحلا :راوألا )١(

 ٍقدرجو رمت عاب يّلئاسُي
 اضفاخ لاز ال ء ضفخلا دعب عفّرلا نع

 هتلهج مالك اذه هل تلقف

 هلك ٌوحنلا فرعُي اذهب لاقف

 رماعو ميكس وأ يمت اًمأف

 هلك ملعلا رثؤُي مهنعو مهيفف

 هنوركذت يذلا ٌيِساَؤٌرلا اذ نمَق

 همّْساب ٌرهدلا عمسأ ع ثلاث نمو

 هلهأ ناك نم لّوقلا ّلخُي فيكف

 ًايضْعُم تارمتلا 7 ماسم تسلف

 اي :هل انلق دقلو

 اشنأ م تالاخو تامعو .تاهمأو ءايأ «تاولصلا يف نهدّدرُأ تالصفم تايأ

 . فيغرلا :قدرجلا (؟)

 ا"'هئانإ يف هل ,لاوبأ جزاسو

 هئار ءوس نم غيص ٌمزجو بصنو

 هئارظن نع لهجلا يوري لهجلا وذو .

 هئارظن نم مجعلا يف ينأ ىري

 هئازإ يف وأ لاضلا َرْمَغ لح نّمو
 هئاطخل يدتبي ال نم كنع عدو

 هئاسك يف ٌملاس يئاسكلا اذ نمو

 هئايلوأ نم سيل نم هل ىّدهُيو

 هئاشع دعب تفقاو نإ مّيضلا ىلع



 باتكلا يف هللا لوق تأرق

 باوَتلا نم اهيف ام مّلُعل

 بابلألا يوذ نم معآف انأو

 باجحلاب روتسملا هشرع يف
 بايثلا نم اهيف ةّنجو
 باهتلاب مغلي محاجو

 بازحألا يف نِحَتلا لّرنأ ام

 بارعألا يف ةظْلغلاو ٌرفكلا

 بابيترآ الب هللاب ٌّنموأ
 باسحلابو ثعبلاو توملاو

 باسح يف ةرصّبلاب سيل ام

 "!بابّسلاو رفكلا لهأ َةُجْرَأ

 باتنملا ٍقراطلا ٍلحر معفدو بالكلا ةتكاس ِةِلِئل يف

 ؟ ةفوكلا تيأر فيك «ءارهزلا ابأ 1 :هل انلقف «ةزانج موي تاذ هانرضحأ انو

 لايكألا مكلاعفأ نم تركنأ ؛ًالهآ ًالحمو ؛ارضاح ارضح ءيخأ نبا اي :لاق

 ؟ يخأ نبا اي لالتلا اذه ام :لاقف ةنابجلا ىلإ رظن مم .ناوسنلا لكشو «نازوألاوب

 تاتيم مهلاجآب اوتام دق :تلقف ؟اولتق مأ اوتامأ :لاقف «يوملا ثادجأ :هل تلق

 ربعتساف :هيلإ اوراص يذلا :.لثم :تلق ؟ يخأ نبا اي نحن رظتنن اذابف :لاق . تافلتخم

 ش :لوقي لعجو ؛ ىكبو
 دلولاو هيف لّهآلا ينع باغ دق ذلب يف تومأ نأ يسفن فل اي

 دمرلاك اهقس تنك ام نوكي ْدَقَتْعُم قيفش مْحر يذ لكو
 "اةضتخُم خّبشل رْيخلا سيو ْدَّشَرلل َقَقو شرعلا اذ اي بر اي

 نيدئاع هحرابن ال انكف ع ؟9ءاسربلاو ىمحلا هتذخأ ىتح اريسي الإ ثبلي مل مث

 :لوقي لعج .تولملاب نقيأو هبرك دتشا دقو موي تاذ هدنع نحن انيبف ؛ نيدقفتم

 ا"اىديلاب يباإ نلئأب نك دق ىوتملاب ميلا يناسب غلبأ
 ىدّرلا ضوح تدرو يسفن نأ ىبنملا يني امو نيت دقو

 امَّظلا يف يمايص تمَدَق كيلإ سلا العأ يف شرعلا اذ اي بر اي

 .زجاع : دضتخم ( ؟ ) .لاعتشالا ديدشلا رمجلا : :محاجلا )١(

 . ةئرلاب طيحملا ءاشغلا يف باهتلا : ماسربلا (؟)

 . ًاعضوم نوكت دقو . ضرألا نم عفتراو ظلغ ام يهو : ةوّصلا : اهدرفم : ىوّصلا ( 4 )
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 انحنأ يذ ريبك خيش ىلع ْدْعف اسمو حابص يف ٍيقالص نمو

 ش ْ ىفك اينّدلا يف هاقال ام هيفكي

 نم اندنع كل هللا مسق ايفو ,ناتألاو سوقلا يف انرمأت ام «ءارهزلا ابأ اي :هل انلق

 سوقلا امأو ,مكيلإ ٌدودرمف مدنع يل هللا مسق ام امأ , يخأ نبا اي :لاقف ؟قزر

 مث . مهيلاوم يف يقب امو «ميمت ينب ("!ةبلَص ءارقف يف امهنمثب اوقدصتو (هوعيبف ناتألاو

 قح هل فرعاو .«كيدي نيب هعرضتو .كيلإ كدبع ءاعد عمسا مهللا :لوقي لعج

 بئاهو فرتقم ناج ينإ مهللا ؛تملسو مهيلع تيلص .«كلسرب هقيدصتو .كب هناميإ

 مهللا ؛ ينع كزواجتو ,يايإ كتمحرب الإ ةاجن وجرأ الو «ةءارب يعدأ ال 2فرتعم

 يحور ضْبق كملع قباسو «,كئاضق يف ناكو ءبصنلاو بعتلا ايندلا ىلع تبتك كنإ
 كنإ ؛ معن ةنجو ًانارو ًاحور بصنلاو بعتلا يل لدبف مهللا ,يدلوو ييهأ ريغ يف

 تعمس اف ؛هللا همر تام ىتح همهفن الو ههقفن ال امب كتي راص مث . يرك لضفم

 . هللا همحر ؛ هتزانج نم ًايعادو ًايكاب رثكأ ةزانج تدهش الو « هئاعد نم غلبأ ٌءاعد

 :ءاسك فصي يلارعأ لاقو

 ا"اوَتَقُم َْفِيِصُم ظيقُم يتب اذهف تب اذ ناك نم
 مم

 تس تاجعن نم هتجّسن

 ٠ :يبارعأ لاقو
 ا"'نزحلا ينيلَسُيو يسأر لسغي نم العب يل تيل :ىميلس تلاق

 "نمو هنم اهواضق ةروهشم نمث يدنع اهل سيل ةجاحو
 !نإو تلاق ؟ ًامدْعُم ًاريقف ناك نإو ىملس اي : يحلا يراوج نلق

 :يبارعأ لاقو

 (ٌهارتشا نم ًانوبغَم سيل ْنأ (ٌّهاَمُأ تفلح ناتيراج

 .ربو وأ فوص نم ظيلغ ءاسك :تبلا (؟) . مهبالصأ نم يأ )١(

 )١( ليللا فصتنم نم بيرق :نهولا () .نازيم وأ ليك :ّنملا .
 م1



 3و

 ام ام اذكه يلؤقب الإ (ًهاسإ مربخأ ال هلو
 [هاّيح نم هللا اًّيحو اًّيح (هاهس ينّداص ناتللا [ُّه

 (ٌهانُم ىتيئم يقالث ىتح (ُّهابأ ًالجاع ىَّبر تامأ
 00 59 7 عم ِ 46 | ل َنِإ

 ةلقلت رق الإ ةتنرشقن ةّنسب

 دشنأو . اينظت تّنظت ًائيش رت مف ترظن وأ تعمس اذإ ىتلا ةأرملا : ةنرظنلا ةنعمسلا

 اهوفًابذع نّينّيعلا ةحيلم .اهوبأ اهبحُي همي

 اهوّبس نإو ّبَّسلا نسحت ال

 :يعمصألاو ديشرلا

 نإ «يعمصأ اي :لاقف «ةردّب هيدي نيبو ديشرلا نوراه ىلع تلخد :لاق يعمصألا

 نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق . ةردبلا هذه كتبهو ينتكحضأف زجُعلا يف ثيدحب ينتثدح
 حيرلا تلمتحا دق "'.ةمجأ ىلع دعاق يبارعأب انأ ذإ ,بارعألا ىراحص يف انأ انيب

 ىلع انهه كسلجأ ام .يبارعأ اي :هل تلقف ؛نايرع وهو .ةجألا ىلع هتقلأف هءاسك

 كعنمي امو :تلقف . اهل رظتنم انأ ,ىملس اهل لاقي اهّثدعاو ةيراج :لاقف ؟ ةلاحلا هذه

 ىملس يف تلق لهف :هل تلقف .هذخأ نع ينفقوي رجْعلا :لاق ؟كئاسك ذخأ نم

 هيقلت يئاسك ذخأت ىتح كعمسأ ال لاق !كوبأ هلل ينعمسأ :هل تلق . معن :لاق ؟ ًائيش

 :لوقي أشنأف هيلع هتيقلأف هتذخأف :لاق !ّللع

 اييلع ينيقْليو امني ىسلب يتأي نأ هلا لعل
 "اهيلإ ىعسن الو انرّهطُت َنْرُم ْباحَس كاذ دعب يتأيو

 )١( بئاجعلا نم نونفب يتأت يتلا : ةنفملاو . ةضرتعملا :ةنعملاو . خالا ةأرماو نبالا ةأرما :ةنكلا .

 )١( ءاملا لمحي باحسلا :نزملا (*) .فتلملا ريثكلا رجشلا :ةمجألا .

 مال



 كل كروب ال ةردبلا ذخ .لاقو ءهرهظ ىلع ىقلتسا ىتح نوراه كحضتساف

 . اهيف

 مث «ىور ىتح برشف .ناضمر رهش يف فاص ءام نم انيع ىتأ ايبارعأ نأ اوركذ

 . لاقف ءامسلا ىلإ هديب أموأ

 با رهش نم انفعأف م ايصلا ترّدق تنك نإ

 باذعلا ىلع نورباصو نتن ورِضَفَُماَنِإف الؤأ

 بئاخلا .لاقف !ابئاخ مق .هل تلاقف ؛هل رشتني ملف اهب قسفيل ةأرماب يبارعأ الخ

 . اباوج ّدرت لو تلجخف . قيقد هل لكُي ملو بارجلا مف حتف نم
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 44ج خاتلا هه
 0 ةّبوجألا و ش

 باتكلا شرف

 نحنو «ةصاخ بارعألا مالك يف انلوق ىفم دق :هبر دبع نب دم نب دمحأ لاق

 هزعأو .ًابكرم هَّلك مالكلا بعصأ يه يتلا تاباوجلا يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق
 «ةركفلا ةاجانم لجعي هبحاص نأل ؛اكلسم هقيضأو ءابهذم هْضمغأو ءابلطم

 تذخأ نمك وهفءهتيّور يف لئاقلا مربأ ام ضقن هتهيدب يف موري ,ةحيرقلا لامعتساو

 ال ,يمارملل فدهتساو ءةنسألا ضرتعا دق «جراخملا هيلع تَّدّسو .جاجفلا هيلع

 اذإ امس الو ءهلثمب هعرقيف همصخ نم هأجفي ام الو .هل بهأتيف هل عرقي ام يردي

 عمجو «لفتحاو هيف ىّور نأ دعب همامذب هداقف مالكلا عماجمب ذخأ دق لئاقلا ناك

 امك .؟"ريطفلا يأرلا اوهرك دقف ؛رمتخي ىتح بغي يأرلا كرتو .دهتجاو هرطاوخ
 نأبطا اذإ ىتح .هسانكتساو مالكلا جسن يف لازي الف «"”َيرَبَدلا باوجلا اوهرك
 .ءيطخت الو بجأ :هل ليق اذإ مث ةدحاو ةلمج هّمصخ هب كص «هرفان نكسو ؛هدراش

 ىلإ ذفنيو .لصافملا قّبطي ءداذعتسا الو ةانأ ريغ نم بواجي هارت ,ءيطبت الو عرسأو

 ضقنيو .هارع هب لحيف .ديدحلاب ديدحلا عرقيو ,.لدنجلاب لدنجلا يمري امك «لتاقملا

 نم لضعأ ءيشث الف ؛ "'ةجاجع تدّبل ةباحسك همالك ىلع هباوج نوكيو «هرئارم هب

 ٍلوقب هعزانم عرصيو .هبحاص عرقي يذلا دلألا مصخملا نم زعأ الو ءرضاحلا باوجلا

 . لزجلا بطحلا يف رانلا لثمك

 )١( ةجاحلا تاوف دعب ًاريخأ حئسي يذلا وه :يربدلا يأرلا (؟ ) . هحضن لبق هب لجعأ ام لك : ريطفلا .

 هيف ناك امع فك :هتجاجع تدبل (؟) .



 . برعلا ةيقب مث «شيرق ةبيدبلا دنع ًاباوج سانلا عرسأ :نسحلا وبأ لاق

 . ظفل زاجيإو ىنعم ةباصإ عم ءارضاح ناك ام هلك باوجلا نسحأو

 .نافع نب ناهثع باوج اوقتا :لاقي ناكو

 :ناقربزلا يف مَع ينلل

 :لاق .«ناقرُبْرلا نع ينربخأ » :مهألا نب ورمعل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 لوسر اي هللاو :ناقربزلا لاق ءهرهظ ءارو امل عنام «ةضراعلا ديدش هينادأ يف عاطم

 اي هللاو امأ :متهألا نبا ورمع لاق . يندسح نكلو ءاذه نم رثكأ ينم ملع دقل «هللا

 اي هللاو ؛لاخلا يكل ,دلاولا قمحأ !'!,نطعلا قيض "7 ةءورملا رمزل هنإ هللا لوسر

 يمع نبا نع تيضر ؛ىرخألا يف تقدص دقلو «ىلوألا يف تبذك ام .هللا لوسر
 !بذكأ ملو هيف ام حبقأ تلقف هيلع تطخسو ,بذكأ مو هيف ام نسحأ هيف تلقف

 . « ارحسل نايبلا نم: نإ » :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف

 هباحصأو ةيواعمل بلاط يبأ نب ليقع باوج

 هنع ىفقو هجئاوح ىضقو هبّرقو همركأ ,ةيواعم ىلع بلاط يبأ نب ليقع مدق ام
 امو كتبارق عطق «ءكل ظفاح ريغ ايلع نإ هللاو ,مايألا ضعب يف هل لاق مث «هنيد

 لصوو ء.اهمظعأو ةيطعلا لزجأ دقل هللاو :ليقع هل لاق .كعنطصا الو كلصو

 هتيعر حلصأو «هتنامأ ظفحو ءكّنظ هب ءاس ذإ ,هللاب هّنظ نحو ءاهظفحو ةبارقلا

 . لزعمب لوقت امع هنإف ,كلابأ ال ففكاف ,مترُجو متدسفأو متنُخ ذإ
 نإ ,تقدص :لاق . ىلع كيخأ نم ٌريخ كل انأ ديزي ابأ :اموي ةيواعم هل لاقو

 ,يخأ نم يل ريخ تنأف ؛كنيد ىلع كايند ترثآ تنأو «هايند ىلع هتيد رثآ يخأ

 . كنم هسفنل ريخ يخأو

 )١( .اهليلق ةءورملا رمز )١( دئادشلا دنع ةليحلاو ربصلا قيض :نطعلا قيض .
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 تنك ردب مويو ؛معن :لاق ءانعم ةليللا تنأ .ديزي ابأ :ريدحلا ةليل هل لاقو

 :لاق «ةيواعم ىلإ بغرتو كاخأ تكرت ثيح نئاخل كنإ :ليقعل لجر لاقو

 ! اريمأ اهدحأ نوكي نأ ,ىمع نباو ىخأ نيب همد كفس نم هللاو ىنم ُنوخأ

 :هل لاق مث هريرس ىلع ةيواعم هسلجأف ء.هرصب فك دقو ةيواعم ىلع ليقع لخدو

 يف نوباصت ةيمأ ينب رشعم متنأو :لاق ! كراصبأ يف نوباصت مشاه ينب رشعم نأ

 . ! مرئاصب

 لاقف « امهنيب سلجف ليقع نيبو هنيب ةيواعم هل عسوف ,نايفس يبأ نب ةبتع لخدو

 . ةبتع كمع نباو كوخأ :لاق ؟ هنيبو ىنيب نينمؤملا ٌريمأ سلجأ يذلا اذه نَّم :ليقع'
 ءهنمو كنم ِهَْللَع هللا لوسرل برقأل ينإ ينم كيلإ برقأ ناك نإ هنإ امأ :لاق

 «تفصو امك تنأ ءديزي ابأ :ةبتع لاق . ءامس نحنو ضرأ هلع هللا لوسر عم اتنأو

 بحت امم اندنع كلو .كقحب ملاع نينمؤملا ريمأو ,تركذ ام قوف ِهُثَع هللا لوسرو

 . هركت امم كدنع انل امم رثكأ

 3 يقع هل لاق !بهل و بأ همع يقع اذه : هباحصأل لاقف ,ةيواعم ىلع اقع لخدو

 تاذ لدعاف رانلا تلخد اذإ ,ةيواعم اي :لاق مث !بطحلا ةلامح هتمع ةيواعم اذهو

 «ريخ اههيأ رظناف ؛بطحلا ةلامح كتمع ًاشرتفم بهل ابأ ىمع دجتس كنإف ءراسيلا

 . هب لوعفملا وأ لعافلا

 مكئاسن يف هنكل :لاق ! مشاه ينب اي مكلاجر يف ''اَقّبشلا نيْبأ ام :اموي هل لاقو
 !ةيمأ ىنب اي نيبأ

 امو :لاق . مشاه ينب اي ينبجعت ام ةلصخل مكيف َنِإ هللاو :اموي ةيواعم هل لاقو

 ؟ ةيواعم اي رّيعت انايإ :لاق . "!كاذ وه :لاق ؟ اذام نيل :لاق . مكيف نيل :لاق ؟ يه

 .مالكلاو ثيدحلا نيل يأ (؟) .ةوهشلا دادتشا :قبشلا )١(
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 ةيمأ ينب اي متنأ امأو ؛توربج ريغ نم ازعو ءفعض ريغ نم ًانيلل انيف نإ هللاو «لجأ

 : ليقع لاق . ديزي ابأ اي اندرأ اذه لك ام :ةيواعم لاق .رفك مزعو «ردغ مكنيل نإف

 الغيل الإ ناسنإلا مَلْع امو اصعلا عَرقُت ام مويلا لبق "بلا يذل

 :ةيواعم لاق

 ملحَي ةهافّسلا دعب ىتفلا نإو هدعب مح ال خيشلا َاَفَس َّنإو

 :لوقي أشنأف ؟ ديزي ابأ اي انتوفج مل :بلاط يبأ نب ب ليقعل ةيواعم لاقو

 ارمضأ نوملا ىلع اموي يبحاص اذإ ًةميش مّركتلا ينم ٌورمآ يفإ

 كتلظأو ءاهّداهم كتدّيم ايندلا تناك نشل «ةيواعم اي هللا مو :لاق م

 الو «ةبغر ينم كديزي يذلاب كاذ ام  اهناطلس بانطأ كيلع تدمو "اهريفاذحب

 نوكي نأ وجرأل ينإو ؛يبلق اهل َشَه ًاتعن ديزي ابأ اهّنعن ةيواعم لاق . ةبهرل ًاّدخت

 اهرخّدا ةماركل الإ ءاهشيع ةليضفب ينابحو ءاهكلم ءادرب يناّدر ام ىلاعتو كرابت هللا

 رومألاو « هيلع ىذتحُي لاثملا وه امنإو ؛اكلم ناملسو .ةفيلخ دواد ناك دقو ؟ يل

 تحبصأ امو «ابيبح انيلإو ءاميرك انيلع تحبصأ دقل ءديزي ابأ اي هللا ٍمآو ؛هابشأ

 . ةءاسإ كل رمضأ

 :ةأرماو ليقع نيب

 ينب اي :ليقعل تلاق ةيواعم ةلاخ ةعيبر نب ةبتع تنب يهو ليقع ةأرما نإ لاقيو

 قيرابأ مهقانعأ نأك ؟يمع نيأ ؟ يخأ نيأ ؟يبأ نيأ ؛ًادبأ يبلق مكبحي ال , مثاه

 . كلامش ىلع يذخف هج تلخد اذإ :ليقع لاق . ةضف

 |مهنع هللا يضر سابع نبا باوج

 هباحصأو ةيواعمل

 ائيرج ناكو ؛ سابع نب هللا دبع مهيفو ةيواعم دنع زاجحلاو ماشلا شيرق تعمتجا

 يحاونلاو يلاعألا : ريفاذحلا (؟) , لقعلا :ّبللا )١(
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 نايفس ابأ هلا محر :ةيواعم لاقف ؛هّمغ ام ضعب هنع هغلبف هل ًاراقح ةيواعم ىلع

 ؛تيملا يف يحلاو يحلا يف تيملا تظفحف .سانلا نود نيّيفص اناك .سابعلاو

 «نميلا ىلع هللا َديبع كاخأ لمعتساو .ةرصبلا ىلع سابع نبا اي ىلع كلمعتسا

 يف ام مكتأنم ناك ام رمألا نم ناك املف ؛ةنيدملا ىلع امات كاخأ لمعتساو ٠

 . هلثم ًادغ يطعأو مويلا ذخآ :تلقو «عرئارغ تعو امنع مكفشكأ ملو .مكيديأ

 ام مكناّيقو مكميقالحب تذخأل تئش ولو .مركلا ةبقاعب رضي مؤللا ءدب نأ تملعو

 انبونذ نم رثكأ انيلإ مكُبونذو «لبإلا هل كربت ام مكنع ينغلبي لازي الو . ملكأ

 .نيفصب ينومتبراحو .لمجلا موي هراصنأ ملتقو ,ةنيدملاب نامثع مملذخ :مكيلإ

 اونسو .رمألا اذه مكنع اوفرص ذإ ؛مكيلإ انم ابونذ مظعأي دعو ميت ونبل يرمعلو
 ,ىذألا ىلع لويذلا بحسأو .ىذقلا ىلع نوفجلا يضغأ ىتم ىتحف ؛ةنسلا هذه مكيف
 . !؟ سابع نبا اي لوقت ام . . . ىسعو هللا لعل :لوقأو

 مل ؛ "!نيضوافتم نييفص اناك «كابأو انابأ هللا محر :لاقف سابع نبا ماكتف :لاق
 كابأ أَنه نم نكلو ؛يبأل كلذك كوبأ ناكو ,كابأ لضف ام الإ لام نم يبأل نكي
 يف همد نقحو ,ةيلهاجلا يف كابأ يبأ رصن ؛كيبأ ءاخإب يبأ أنه نمم رثكأ يبأ ءاخإب
 كاومل الاجر تنأ تلمعتسا دقو هاوه نود هسفنلف انايإ لع لامعتسا امأو ؛مالسإلا

 نميلا ىلع ةاطرأ نب رشب نباو .لتقف ةرصبلا ىلع يمرضحلا نبا مهنم .كسفنل ال
 ةفوكلا ىلع يرهفلا سيق نب كاحضلاو َدّرف زاجحلا ىلع ةرم نب بيبحو .ناخف
 نم مظعأب انع كغلبي يذلا سيلو ءانضارعأ انيقو اندنع ام تبلط ولو ؛بصخف

 عضو ولو ءاهقحل ةنسح ةئام ىلع انيلإ مكبونذ ٌرغصأ عضو ولو .كنع انغلبي يذلا
 انرصنل هرصن انمزل ولف نامثع انلذخ امأو . اهنّسسحل ةئيس ةئام ىلع مكيلإ انرذع ىندأ
 نيفصب كايإ انّيرح امأو هيف اولخد امم مهجورخ ىلعف لمجلا موي هراصنأ انلتق امأو

 ام اهاندرأ ولف يدعو ميتب انايإ دإ كفارغإ امأو ؛لطابلا كئاعداو قحلا ككرت ىلعف

 . اهيلع انوبلغ

 . ةكراشملا :ةضوافملا )١1(
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 :بهل يبأ نبا كلذ يف لاقف ءتكسو

 سابع نبأ هيف امب هامر ىتح ,سانلا يف رّدقلا ّيظع بّرح نبا ناك

 ساب نم قحلاب امو داقتسا ىتح هدعصُيو ًاروط ُهَُطِبِهُي لاز ام

 سارلا ةورف يف اهب هاوك الإ هُنَلدُي ام ةطُخ نككرتي م

 :سابع نبا يف ةكيلم يبأ نبال

 «سانلا عصفأ تيأر هتيأر اذإ «سابع نبا لثم تيأر ام :ةكيلم يبأ نبا لاقو

 رفحأ الو اباوص َرثكأ تيأر ام سانلا هقفأف ىتفأ اذإو ,'”سانلا ْبّرعأف ملكت اذإو

 . سابع نبا نم اباوج

 :ةيواعمو سابع نبا نيب

 انيلإ متيتأ ام انوُمَتيلو ول :لاقف سابع نبا ىلع اموي ةيواعم لبقأ :لاق يبلكلا نبا

 (ليلقلا ىلع مكماركإو «ليزجلا مكئاطعإو «بيرقتلاو بيحرتلا نم ؛مكيلإ انيتأ ام
 55 )00 عاي.ع #ب ع ا رما# . م

 يلا الو هردص متامظأ الإ ارمأ درأ ال يفإ ,مكنم هيلع تربص ام ىلع يربصو

 نيهراكتم اهنوذخاتف مكقوقح ءاضق اهيف ةيطعلا مكيطعاو هرطخ ٌمرعص الإ افورعم

 لجرلا اهيطعأ فلأ فلأ دعب لمأ يأف !لمألا نود قحلا صقن دق :نولوقت ؛ اهيلع
 تللذو يلام يف مكل تعدخنا نثل هللاو ؟اهذخأب هنم اهئاطعإب ّرسأ نوكأ مث ,مكنم

 مكنم انيضر انومتيلو ولو . (ملح يلذو امرك يعادخنا ىرأ «يضرع يف مكل

 اهبحأ انيلإ اهضغبأ نوكيو ؛انلاحو مكلاحب انملعل ,مكلاومأ مكلأسن الو ,فاصتنالاب

 . مكيفعت نأ مكيلإ

 مشغن مل مث "'؛ةرئالاب انيلتبا امو «ةاساوملا اًنسحأ انيلو ول :سابع نبا لاقف

 ضارعأل نوصأ الو , ًاسفنأ مركأ الو .ًافكأ انم دوجأب متسلف ؛تيملا مشن ملو ,يحلا

 )١( مهحصفأو مهنيبأ :سانلا برعأ .

 هريغ ىلع هسفن ناسنإلا ليضفت :ةرثألا (؟) . ًاريقح هومتلعج :هردص متأظأ (؟) .

 ل



 .لطابلا يف مكنم قحلا يف ىطعأو ءايندلل مكنم ةرخآلل ىطعأ هللاو نحنو ؛ةءورملا

 ىلع نايتأي ةيعرلا يف لدعلاو ةيوسلاب مسقلاو ؛ىوهلا ىلع مكنم ىوقتلا ىٍبع ىطعأو
 ؛مكل هب انّسفنأ ضرت مل انم متيضر ولف ,فافكلاب انم ماضرأ ام ,لمألاو ىنملا

 . انوقوذت ىتح انوظفلت الو ءانولأست ىتح انولخبت الف ؛هل قح ال نم اضر فافكلاو

 اي :لاقف مهيلع لبقأف «ةيواعم دنع مشاه ونب تعمتجا :لاق يمازحلا نامثع وبأ

 يريخ عطقي الف ؛حوتفمل مكل يباب نإو «حونممل مكل يريخ نإ هللاو مشاه ينب
 ارمأ تيأر مرمأو يرمأ يف ترظن املو ؛ةلأسم مكنود يباب دصوي الو ةلع مكنع
 ءاضق اهيف ةيطع مكتيطعأ اذإو ,ينم يدي يف امب قحأ مكنأ نورتل مكنإ :افلتخم

 بولسملاو ,بولسملاك ترصف ؛انرذق نع انب رّصقو ءانقح نود اناطعأ متلق مكقح
 . مكلئاس فاعسإو ,مكلئاق فاصنإ عم اذهو ؛هل دمح ال

 تحتف الو هانلأس ىتح ًائيش انتحنم ام هللاو :لاقف سابع نبا هيلع لبقأف :لاق
 كباب اننود تقلغأ نئلو كنم عسوأ ُهَلل كريخ انع تعطق نئلو ؛هانعرق ىتح اباب انل

 انلو «نيملسملا نم لجرل ام الإ هنم كل سيلف لاملا اذه امأو .كنع انسفنأ َنْفْكَنل
 ,هيلع انبلَغ ام ةمينغلاف '"!؛ءيفلا يف قحو ("7:ةمينغلا يف قح :ناقح هللا باتك يف
 .رفاح الو فخ هلمحي رئاز انم كتأي ل لاملا اذه يف انقح الولو . هانيبتجا ام ءيفلاو

 . حبنُت الو َرِهُت كنإف ,ينافك :لاق ؟كديزأ مأ كافك

 ءاهثيدحو اهميدقب مثاه ونب تءاج اذإ :سابع نبا هدنعو ًاموي ةيواعم لاقو

 وئبو «اهتايدو اهتدافرب ىزعلا دبع نب دسأ ونبو ءاهتسايسو اهمالحأب ةيمأ ونب تءاجو

 ا"!اهقيدصب ميت ونبو ءاهلاعفأو اهلاومأب موزخم ونبو ءاهئاولو اهتباجحب رادلا دبع

 حمج وئبو «اهئاهدو اهئارآب مهس ونبو ءاهركفتمو ''!اهقورافب يدع ونبو ءاهداوجو

 )١( نيكرشملا نم مهباكرو مهليخب نوملسملا هيلع فجوأ ام :ةمينغلا .

 ) برح الب نيملسملا ىلع نيكرشملا لاومأ نم هللا ءافأ ام :ءيفلا ( ؟ .

 )( باطخلا نب رمع :قورافلا ( 1 ) .قيدصلا ركب يبا :قيدصلا .
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 00 مما. 0) 8 1 ةيك الا
 اهرامضم يف ىلجي اذ نمف ” ءاهعيرقو اهسرافب يؤل نب رماع ونبو ءاهفونأو اهفرشب

 ؟سابع نب اي لوقت ام ؟ اهتياغ ىلإ يرحيو

 اشيرق الإ ,مهكرشي نم مهبنج ىلإو الإ رمأب نورخفي يح سيل :لوقأ :لاق
 ,اهنع نوعفدُي الو اهب نوواسُي الو اهيف نوكراشي ال يتلا ةوبنلاب نورخفي مهنإف

 دبع ينب يف هلعجي ملو .ةيربلا ريخ شيرقو الإ شيرق نم ادم لعجي مل هللا نأ دهشأو

 حتف انب نإ ؛هب نورخفت امب الإ مكيلع رخفي نأ ديري , مشاه ينب ريخ مهو الإ بلطملا
 انكلم لبق مككلم نكي نإف «لجؤم كلم انلو لّجعم كلم كلو «متخُي انبو رمألا

 . نيقتملل ةبقاعلاو « ةبقاعلا لهأ انأل ءَكلُم انكلُم دعب سيلف

 :صاعلا نباو سابع نبا

بع نب هللا دبعب ٌرمف صاعلا نب ورمع جح :لاق فنحم وبأ
 امو هناكم هدسحف . سا

 ىتتيأر اذإ كلام .سابع نبا اي :هل لاقف «مهبولق نم هعقومو هل سانلا ةبيه نم ىأر

 تنك سانلا نم ألم يف تنك اذإو رَيَذ كينيع نيب ناكو "'.ةرّصقلا يننيَّلو

 . ةّرمملا "' ةاهّزملا

 لطابب نوقطني ال ةرربلا ماركلا شيرقو !ةرجفلا مائللا نم كنأل :سابع نبا لاقف

 «امالعأ سانلا عفرأو ءامالحأ سانلا مظعأ مهو .هوملع اقح نومتكي الو .هولهج

 ,«كلحر مئاه ينب يف ال ,نيشارف نيب طقاسلا تنأف ءاهنم تسلو ٍشيرق يف تلخد

 ةيواعم كلمح «لضملا لاضلا ''«منزلا مثألا تنأف ,كتلحار سمش دبع ىنب يف الو

 . همركب ومستو .هملحب وطست تنأف « سانلا باقر ىلع

 ؟ كدنع ينعفني لهف .كب رورسمل ينإ هللاو امأ :ورمع لاقف

 . اندصق كلس ثيحو «انلم قحلا لام ثيح : سابع نبا لاق

 . ةبقرلاو قئعلا لصأ :ةرصقلا )١( . سيئرلاو ديسلا :عيرقلا ()

 . يعدلا : منزلا ( ) .قحألا :ةاهوهملا (<)
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 نب ةيواعم ىرطأف ,برعلا مماوم نم مسوم يف صاعلا نب ورمع ماق :لاق ينئادملا
 , شيرق تعمتجاو «نيَّفصب هدهاشم ركذو , مئاه ينب لوانتو «ةيمأ ينبو نايفس يبأ
 . لاقف ءورمع ىلع سابع نب هللا دبع لبقأف

 هريغ ديب ام َكاَّنَمو .كديب ام هتيطعأو ,ةيواعم نم كنيد تعب كنإ .ورمع اي
 , هتيطعأ يذلا نود هنم تذخأ يذلاو « كاطعأ يذلا نم رثكأ كنم.ذخأ يذلا ناكف
 لدعلاب كيلع اهرّدك كدي يف رصم تراص |لف « ىطعأو ذخأ امب ضار لكو
 دقلو كثأطو ذئموي انيلع تلقث ام هللاوف «نيفصب كدهاشم تركذو «صقتتلاو

 اذإ ليخلا رخآ نانسلا ريصق .ناسللا ليوطل اهيف تنك نإو .كتروع اهيف تفشك
 نع اهضبقت ال ىرخأو 2ريخ ىلإ اهطسبت ال دي ,نادي كل « تربدأ اذإ املوأو .تلبقأ

 نم نإ يرمعلو . سنؤم هجوو شحوم هجو ناهجوو .نيهجو وذ رداغ ٌناسلو ءرش
 كل و "'.لطخ كيفو نايب كل .همدن اهيلع لوطي نأ يرحل هريغ ايندب هنيد عاب

 : كريغ يف بيع مظعأ كيف بيع ٌرْفصأو ءدّسَح كيفو ٌردق كلو ءدقكت كيفو يأ

 ًاباوج رّمأ الو .ًةلأسم لع لقثأ شيرق يف ام هللاو :صاعلا نب ورمع هباجأف
 نكلو .ةيواعم نم ينيد عبأ مل يأ ريغ ءتلعفل كّبيجأ ال نأ تعطتسا ولو ءكنم
 هنإف .هتيطعأو ةيواعم نم تذخأ ام امأو ءايندلا نم ييصن سنأ مو يسفن هللا تعب
 ىهل ينرّيغي ل كلذ نإف رصم يف ةيواعم ىلإ ىتا ام امأو «ةّرمخلا ("”ناوعلا ُمّلعَت ال
 .نيجلا امأو .ينافو متأطبتساو « يتايح مت ةثتسا الف نيفصب مكيلع يتأطو ةفخ امأو

 لاق امك ينإف يناسل لوط امأو لزاني نم رخآو ءزرابي نم لوأ ينأ شيرق تملع دقف
 :هنع هللا يضر نافع نب نامثعل ديلولا نب ماشه

 '؟لّوطأ ناسل نم يفّيسو َكيلع هِتاَذَش نم سرتحاف ليوط يناسل

 )١( برطضملا ريثكلا دسافلا مالكلا : لطخلا .

. 
 هرمأب فراعلا برجملل برضي لثملاو . جوز اهل ناك يتلا :ءاسنلا نم ناوعلا (؟)

 .ةدحلا :ةاذشلا (؟)
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 ,هرجحب حبان لك يمرأو ,هرذقب رذق يذ لك يقلأ ينإف ,ياناسلو ياهجو امأو

 نم دحأل ام يرمعلو «يسفن هتيفك هردق لهج نمو ,هسفن ينافك هردق فرع نمف

 :لوقي ورمع أشنأو . . كدنع كلذ ينعفني [مف «ةيواعم الخ ام كردق لثم شيرق'

 َلَهَج مكب سيلو َلاَهُج مويلا ب ٌمكنأك ام يلام مئاه يب

 لتقلا رّثك اذإ يعاّدلا ىلإ م عيرس ىَعولا ىلع ٌروسَج ينأ اوملعت 1

 ''لبجلا وه ٌعابّطلاو اهيلع تلج ةعيبط لازن وعدي نم ُلَوَأ
 '' لصفلا محلا ىلع اًيعأ ذإةمودب ههابتشآ دعب رمألا تْلَصَف ينأو

 لف مراكب ْتََجَع اذإ ينأ»و هُديرأ ٍرّمأب ايعأ ال ينأو

 نب هلا دبعل صاعلا نب ورمع لاق :لاق بطيوح نب مهاربإ نع ديعس نب دمج

 «منأو هيف نحن يذلا رمألا اذه نإ :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لتق دعب سابع

 هذه انل تقبأ «ىرت ام ىلإ مكبو انب رمألا غلب دقو «ءالبلا هداق رمأ لوأب سيل

 نكت مل اهتيل :لوقن انكلو !تداع برحلا تيل :لوقن انسلو ءاربص الو ءايح برحلا

 ريمأ كنإف لع دعب رمألا اذه سأر كنإف ؛ىضم ام نيعب يقب امف رظناف !تناك

 .وه تنأو .نومأم رواشمو ,عيطم رومأمو «عاطم

 ريبزلا نبال سمش دبع ينبو مشاه ينب ةبواجت

 يراوحو «نينمؤملا َمأ تلتاق :سابع نب هللا دبعل ريبزلا نبا لاق :لاق يبعشلا

 . ةعتملا جيوزتب تيتفأو ؛ هِي هللا لوسر

 نينمؤملا مأ تيَمس انبو «كلاخو كوبأو اهتجرخأ تنأف نينمؤملا مأ اَمأ :لاقف

 انمؤم ايلع ناك نإف ءايلع كوبأ تنأ تلتاقو ؛ اهنع هللا زواجتف ؛نينب ريخ امل انكو

 مرارفب هّللا نم طخسب ممثوُب دقف ارفاك يلع ناك ناو « نينمؤملا مكلاتقب متللض دف

 صخر هلي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ايلع نإف ةعتملا امأو ؛فحزلا نم

 .لدنجلا ةمود ديري :ةمود (؟) . ةقلخلا :لبجلاو . عبطلا : عابطلا )١(

954 



 يف عطس '”ارّمْجِم لوأو ؛اهنع تيهنف [اهنع ] ىهني هتعمس مث :اهب تيتفأف ءاهيف
 . ريبزلا لآ ٌرمجم ةعتملا

 :ةيواعم سلجم يف ةرظانم

 يبأ نب ليقع نب ديعس يبأو ريبزلا نبا هدنعو ةيواعم ىلع لع نب نسحلا لخد
 ؟ ريبزلا مأ ىلع ءربكأ ناك ابيأ ءدمح ابأ اي :ةيواعم لاق نسحلا سلج الف ؛بلاط

 نبا لاقف ايلع هللا محر ؛ريبزلا نم ْنسَأ ناك لع ءامهنيب ام برقأ ام :لاقف :لاق

 عد :بلاط يبأ نب ليقع نب ديعس وبأ لاقف ؛نسحلا مسبتف «ريبزلا هللا محر :ريبزلا
 رمأ ىلإ ريبزلا اعدو .ًاسأر هيف ناكو عبّتاف رمأ ىلإ اعد ايلع نإ ؛ريبزلاو ايلع كنع

 هيبقع ىلع ريبزلا صكن ناعمجلا ىقتلاو ناتئفلا تءارت (ملف ؛ةأرما سأرلا هيف ناك

 لجر هكردأف ,هكرتيف لطابلا ضحدي وأ ,هذخأيف قحلا رهظي نأ لبق ًامزهنم ربدأو
 ىضمو .هسأرب ءاجو هبلس ذخأو هقنع برضف .ءرغصأ ناكل هئاضعأ ضعبب سيق ول

 نبا لاقف ! ريبزلا محر الو ايلع هللا محرف ؛ هتك هيبنو همع نبا عم هتداعك ادق لع
 هب ضّرعت يذلا َّنِإ :لاق . . . معل ديعس ابأ اي اذهب ماكت كريغ نأ ول هللاو امأ :ريبزلا

 نإ :لاقف ؛ًائيش ري مف ديعس وبأ تفتلاف .ا|هتلاقمب ةشئاع تربخأو . كنع بغري

 ثيخأ ام !كوبأ هلل :تلاقو ةشئاع تكحضف !هارت ال ثيح نم كاريل ناطيشلا

 . كناسل

 :ةيواعمو نيسحلا

 «ناوكذ هل لاقي هل ىلوم هعمو ةيواعم ىلع ًاموي لع نب نيسحلا لخد :لاق يبعشلا

 ىلع هسلجأو نيسحلاب ةيواعم بحرف «ريبزلا نبا مهيف شيرق نم ةعامج ةيواعم دنعو
 دبع ىنبل دسحلا هكرديل هنإف  ريبزلا نبا ىنعي دعاقلا اذه ىرت :لاقو .هريرس

 . فانم

 .روخبلا عم رمجلا هيف عضوي ام :رمجملا )١(
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 ؛ هع هللا لوسر نم هتبارقو نيسحلا لضف انفرع دق :ةيواعمل ريبزلا نبا لاقف

 ىللوم ناوكذ ماكتف «تلعف نايفس يبأ كيبأ ىلع ريبزلا لضف كملْعَأ تش نإ نكل

 :لاقف يلع نب نيسحلا

 طبار ناسللا قلط نوكي ال نأ مالكلا نم هعنمي ام يالوم نإ «ريبزلا نبا اي

 قبسو «مالكلا "فك هنأ ريغ ماحب تمص تمص نإو ؛ماعب قطن قطن نإف ؛نانجلا

 :لوقأ يذلا انأو ؛ماركلا هلضفب ترقأف «نائسلا ىلإ

 "ادّلبُمو رّصقُم نيب سانلو ةياغ يف قباسل مالكلا يف

 دّدسُمو ِدَّوسُم ريغب يمنُي ُهوأَش كردُيل يرجي يذلا ّنِإ

 دمه لآ عرفو مانألا ريخ عطاس ردب رون كَردُي فيك لب

 . كلثم ماركلا يلاوم يف هللا رثكأ ؛ناوكذ اي كلوق قدص :ةيواعم لاقف

 وأ «هانبجأل مكت ولو ءهالوم مكتو تكس هللا دبع ابأ نإ : ريبزلا نبا لاف

 . دبعلا اذهل باوج الو ؛هل ًالالجإ هباوج نع انففكل

 ؛«مهنم موقلا ىلوم » : ِهَتِلَم هللا لوسر لاق ؛كنم ريخ دبعلا اذه :ناوكذ لاق

 نسحأو ٌءالو مركأ نحنف ؛ دليوخ نبا ماوعلا نبا تنأو « هلع هللا لوسر ىلوم انأف

 . كدنع ام تاهف !اذه بيجأ تسل يفإ : ريبزلا نبا لاق

 ريمأ يدي نيب رخفتأ . كاغبأو كايعأ ام . ريبزلا نباي هللا كلتاق :ةيواعم لاقف

 سقف ؛كردق فرعت ال يذلا «"”كرْوَطل يدعتملا تنأ كنإ ؟ هللا دبع يبأو نينمؤملا

 نئل هللاو امأو ؛فانم دبع ينب (*”نينارع نيب عقت فيك فّرعت مث ؛كرتفب كربش

 يف كب نيمرتل مث ءاهجاومأب كتعطقل سمش دبع ينبو مشاه ينب روحجب يف تعفد

 )١( رصقو لمعلا يف رتف يذلا : دلبملا (؟) . هنع عنتما :مالكلا فك .
 )( مهفارشأو مهتاداس :موقلا نينارع ( 2) .هردقو هدح زواج يذلا :هروطل يدعتملا .
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 كلانه م "7 كيرهَب اذإ جاومألا يفو . كترمغ اذإ روحبلا يف كعءاقب مف ؛ اهججُل

 دقو نامأ نم هيف تحبصأ ام يسمو ؛كتأرج نم ناك ام ىلع مدنتو ؛كسفن فرعت

 .ناوزّثلاو ريعلا نيب ليح

 : هللاب مكلأسأ لاق مث ,هلوح نم ىلإ تفتلاف هسأر عفر مث ًايلم ريبزلا نبا قرطأف

 هللا لوسر براح نايفس ابأ هابأ نأو « هَ هللا لوسر يراوح ينأ نأ نوملعتأ
 يدجو ؟دابكألا ةلكآ دنه همأو .قيدصلا ركب يأ تنب امسأ يمأ نأو ؟ هَ
 ء«بسحلاو رطخلا تاذ ةجحيدخ يتمعو ؟رفكلا سأرو ردبب خودشملا هدجو «قيدصلا

 دلو ريخ يتمع جوزو ؟ ةمامح هتدجو . ةيفص يتدجو ؟بطحلا ةلامح ليمج مأ هتمعو

 يتلاخو ؟بهل تاذ ًاران لصيس بهل وبأ مدآ دلو رش هتمع جوزو , هلي دمع مدآ
 ؟ةيواعم وهو هللا دبع انأو ؟نيقشألا ىقشأ هتلاخو «نينمؤملا مأ ةشئاع

 كلام هللاو ؟ اهتفصو امب كسفن فصت فيك ريبزلا نب اي كحيو :ةيواعم هل لاقو
 ال ؛ًاثيدحو ًايدق كانذّسو كاندق دقلو .ةسايس ثيدحلا يف الو .ةساير نم ميدقلا يف

 دق ًاشيرق نأ نوملْعَيل روضحلا ءالؤه نإو ءًارارف هنع الو .ًاراكنإ كلذل عيطتست
 هتيار تحت كترسأو كابأ نأو ةيمأ نب برح ةساير ىلع راخفلا موي تعمتجا

 لاق نإو ءاوعاطأ رمأ نإ .هلْرَع يف نيعماط الو هلضفل نيركنُم ريغ هترامإب نوضار
 . هللَع ادم لجو زع هللا ثعب ىتح ؛ةيالولا ٌرعو ةدايقلا انيف لزت ملف ءاوتصنأ
 شيرق هتدحجف , كيبأ ينبال يبأ ينبو .كترسأ ال يترسأ نم .هقلخ ريخ نم هبختناف
 نم هللا مصع نم الإ .داهجلا ّدشأ هتدهاجو راكنإلا دشَأ هتركنأو ؛دوحجلا ّدشأ
 نايقتلت ناتئفلا تناكف .برح نب نايفس وبأ الإ مهداقو ًاشيرق داس اف ؛شيرق

 تحت مكّلاضو ءانيدهم ةيار تحت مكُيدهمف ءانم ةلالضلا سيئرو انم ىدحلا سيئرو

 برح نب نايفس ابأ هللا صلخ ىتح ءبانذألا متنأو .بابرألا نحنف ءانلاض ةيار

 1 يف طعُي مل ام ناكف ؛مانصألا ةدابع نم مالسإلاب هّمصعو ؛هكرش مظع نم هلضفب

 )١( ديدشلا عفدلا :زهبلا .



 طعُي مل ام حتفلا موي َّيطْعَأ دقلو ؛هناكم ًافورعم مالسإلا يفو ,هنأش ًايظع ةيلهاجلا

 نمو «نمآ وهف دجسملا لخد نم : ىدان هيَع هللا لوسر يدانم نإو «كئابآ نم ٌدحأ

 امأو ؛كيبأ راد الو كّراد ال ءًامرَح هراد تناكو ؛نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد

 ربخلا ةميرك مالسإلا ينو ؛رطخلا ةميظع ةيلهاجلا يف شيرق نم ةأرما تناكف دنه

 امأو «ىّرُعلا دبع قيدصتب ال ًاقيدص ىمُس فانم دبع قيدصتبف قيدّصلا كدج امأو

 هنباو هوخأو وه زاربلا ىلإ اعد دقل يرمعلف ءردبب خودشملا يدج نم تركذ ام

 كلذ بلط دق اى .ءافكأ مهل كوأر الو موزراب ام كوبأو تنأ هيلإ ترب ولف

 مهيديأب مهايانم هللا ىضقف .مهيبأ ينب نم مهؤافكأ مهيلإ زرب ىتح ءمهولبقي ملف مريغ
 تيمّسو تفّرش انبف نينمؤملا مأ كتمع امأو ؟كاذو تنأ امو . انلتُق نحو انلتق نحنف

 يه الولو ,لظلا نم كتنذأ يهف ةيفص امأو «كلذ لثم ةشئاع كتلاخو «نينمؤملا َمأ

 اوناك كلذكف .ءادهشلا ديس كيبأ لاخو كمع نم تركذ ام اَمأو ؛ًايحاض تنكل

 ؛مهنيبد كنيب ثرإ الو مهيف كل رخف الو «كنود يل مهثرإو مهّرخفو «هللا مهمحر

 5 ا"امّرإلا يف دوجأ انّيأ شيرق تملع دقف «ةيواعم وهو هللا دبع أنأ : :كلوق اًمأو

 دبع ينب نم مورت ىتح ًايهتنم كارأ ام هللاو ال ؛ مرحلل عنمأو ءمّدَقلا يف مزحأو

 ّمُأ متعدخو .لويخلا مهيلإ مدقو "!)لوحّدلاب مهبلاط دقف «كوبأ مار ام فانم

 منربأو 0 !فوجّسلا مكئاسن ىلع متددم ذإ 2 هللا لوسر اوبقارت ملو نينمؤملا

 هجنُي ماف ًابراه كوبأ صكن ناعمجلا ىقتلا الف «فويسلا ةعراقمو فوتحلل هتجوز

 َتلفأف تنأ اَمأو «ديبعلا يديأب ديصحلا نحط هلكلكب نيسحلا .وبأ هنحط نأ كلذ

 وأ ءاهفاقثب فانم دبع ونب كّتمّوقيل هللا أو «هبيلاخم كتلانو هئيثارب كتشمخ نأ دعب

 هنكلو هبناج بوهرملا كوبأ ناك امو ,عابّسلا يداوب كيبأ َحابص اهنم َنَحِبصُتَل
 :رعاشلا لاق ابك

 (ظحو هنم فكلاب هضَقضَقف مغيض ةسيرف ٍناحرس ةليكأ

 .رأثلا وهو «لحذ عمج :لوحذلا (؟) . دئادشلا :مزإلا )١(

 .هرسك :هضقضقو . ةسيرف :ةليكأ (5) . نينورقملا نيرتسلا دحأ وهو ,فجس عمج :فوجس ()
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 :ةيواعمو ريبزلا نبا

 عم ةيواعم ىوه ناكف .ةيواعم دنع ريبزلا نبا ًاموي ممكحلا نب ناورم عزان

 ؛ةمرحو ةلص كل نإو .ةعاطو ًاقح كل ّنإ «ةيواعم اي :ريبزلا نبا لاّقف ؛ناورم

 قارطإ قرطت الو ؛هللا عطت مل نإ انيلع كل ةعاط ال هنإف ؛كْعطن هللا عطأف

 (0) ٍْخَّتلا لوصأ يف ناوعفألا

 رمألا اذه بلطي نإ :لاقف  ناورم هل ركُدو ريبزلا نبا هدنعو ًاموي ةيواعم لاقو

 ىتح نيهتنمب مارأ امو ؛هقوف وه نمل هكرتي هكرتي نإو هنود وه نم هيف عمطي دقف

 . ًافلت مدروُيو ًافسخ مكموسي ,ةّدوم هدرت الو «ةبارق هفطعت ال نم مكيلع هللا ثعبي

 ءدارجلا كك روم بئاتكب برحلا ل لاقع 0 لاو آذإ : : ريزل نبا لاق
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 تبرشو . مانسلا ةورذ تلكأو ؛برحلا لاقع تقلطأ ,دنه نبا نأ : :ةيواعم لاق

 . "9قنّرلا الإ براشلل الو ,ةذلفلا الإ يدعب لكآلل سيلو ؛ ا" عرْكملا ناوفنع

 هباحصأو ةيواعمل يلع نب نسحلا ةبواجم

 :نسحلاو صاعلا نبا

 نسحلا نإ «نينمؤملا ريمأ اي «ةيواعمل ورمع لاقف ةيواعم ىلع لع نب نسحلا دفو
 . مهنويع نم طقسو هوباع همالك سانلا عمسو ماكتف ربنملا ىلع هتلمح ولف "فل

 نيب ام مكّيبنل ًانبا متبلط ول ,سانلا اهيأ :لاق مث ؛نسحأو ملكتو ربنملا دعصف ,لعفف
 كلذ ءاسف . نيح ىلإ عاتمو مكل ٌةنتف هلعل يردأ ْنإو . يخأ ريغو يريغهودجت مل اهيتبال

 )١( دارجلا نم ةميظعلا ةعطقلا : لجرلا (؟ ) .هلوصأ نكستف ثايحلا هفلأت رجش : ربخسلا .

 لبثلا :لسألا (م) . ١ )  )5.ءاملا لوأ يأ :عركملا (5) . منغلا ةعامج :ةلثلا

 ) )1هتجاح نع يعلا ناسللا ليلكلا :ٌةفلا (7) . هوحنو ىذقلا نم ءاملا يف بارت :قنّرلا .
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 «لجأ :لاقف ؟بطُرلا فصتأ .دمح ابأ :هل لاقف .همالك عطقي نأ دارأو ًارَمَع

 له .دمح ابأ :لاق .رمقلا هغبصيو «سمشلا هجضنتو ,بونجلا هجرختو لامثلا هحقلت
 نم ىراوتت ىتح "”حصخّصلا ضرألا يف ّيثملا دعبُت «معن :لاق ؟ةءاَرَخلا تعنت

 ثورلا ديري - ةمرلاو ةّمَقلاب جنتست الو ءاهربدتست الو ةلبقلا لبقتست الو .موقلا

 ش . دكارلا ءاملا يف لّبت الو  مظعلاو

 : نسحلاو ناورم

 لاقف . بابلاب نسحلا :هل ليق ذإ هباحصأ يف سلاج نايفس يبأ نب ةيواعم اهيب
 ينإف ؛هل نذئا :مكحلا نب ناورم هل لاقف !هيف نحن ام انيلع دسفأ لخد نإ :ةيواعم

 مالكلا اومهلأ دق موق مهنإف لعفت ال :ةيواعم لاق . باوج هيف هدنع سيل ام هلأسأ

 لاقيو ,نسح اي كبراش ىلإ بيشلا عرسأ :ناورم هل لاق سلجو لخد املف ؛هل نذأو
 !قّرلا نم كلذ نإ

 اههافش ةبذع انّهاوفأ مشاه ينب رشعم انكلو .كغلب اك سيل :نسحلا لاقف
 ,ديدش رَخَب مكيف ةيمأ ينب رشعم متنأو ؛َنهلَبقو نهسافنأب انيلع نلبقُي انؤاسنف
 عضوم مكنم بيشي امنإف ؛مكغادصأ ىلإ مكنع نهسافنأو نههاوفأ نفرصي مؤاسنف
 ؟ يه امو :لاق . ءوس ةلصخ مثاه ينب اي مكيف نإ :ناورم لاق . كلذ لجأ نم راذعلا

 تعزنو ءانلاجر يف تعضوو انئاسن نم ةملغلا تعزُت «لجأ :لاق ."'' ةمّلُعلا :لاق
 ةيواعم بضغف ! يمشاه الإ ةيومأل ماق |مف .مكئاسن يف تعضوو مكلاجر نم ةملغلا

 مكيلع دسفأو مكتيب مكيلع ماظأ ام معمس ىتح جيبأف مكتربخأ تنك دق :لاقو

 . مكسلجي

 :لوقي وهو نسحلا جرخف
 ا"لئاق دعب ًالئاق ىّجرَأ ًاسحخو ًةَّجح نيسخ رهدلا اذه َتْسَرامو

 . ضرألا نم ىوتسا ام :حصحصلا(١)

 . عفدأ :يجزأ () . عاجلل ةوهشلا ةدش :ةملغلا ) ١(
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 لئاطب تحّدك ىوهأ يذلا يف الو اهَميسَج تغلب ايندلا يف انأ الف
 لجاعب توم نهر ينأ تنقيأو اهّفكأ ايانملا يف تعرشأ دقو

 :يرهفلا بيبحو نسحلا

 ! هللا ةعاط ريغ يف كل ريسم بر :يرهفلا ةملسم نب بيبحل ىلع نب نسحلا لاق
 دعلف «ةليلق ايند ىلع ةيواعم تعطأ كنكلو « لب :لاق !الف كيبأ ىلإ يريسم امأ :لاق
 ًاريخ تلق ًارش تلعف ذإ تنك ولو «كترخآ يف كب دعق دقل كايند يف كب ماق ناك

 اك كنكلو ,'” ايس رخآو ًاحلاص ًالمع اوطلَخط :لجو زع هللا لاق امك تنك
 ."' «نوبسكي اوناك ام مهبولق ىلع نار لبإ :هللا لاق

 :كلملا دبع سلجم يف مكحلا نباو رفعج نبا

 ' تلعف ام : مكحلا نب ىبحي هل لاقف ءناورم نب هللا دبع ىلع رفعج نب هللا دبع مدق
 دقل ؟ةئيبخ اهيمستو ةبّيط ٍهَلِلَم هللا لوسر اهيمسي !هللا ناحبس :لاقف ؟ ةثيبخ
 نم ّيلإ بحأ ماشلاب تومأ نأل :ىبحي لاق !ةرخآلا يف نافلتختسو ايندلا يف |تفلتخا
 : ىحي لاق ! هلِلَم هللا لوسر راوج ىلع ىراصنلا راوج ترتخا :لاق !ابب تومأ نأ
 : امهنم رش وه نميف ينم ريخ وه نم هلاق ام لوقأ :لاق ؟نامثعو لع يف لوقت ام
 , 9 #مكحلا زيزعلا تنأ كنإف هل رفغت نإو كّدابع مهنإف مهّبذعت نإ

 هباحصأو ةيواعم نيب ةبواجت

 : صاعلا نباو كاحضلاو ةيواعم

 نبورمعو « صاعلا نب ديعسو 2 سيق نب كاحضلا هدنعو ًاموي ةيواعم لاق

 ؟ ءايشألا بجعأ ام :صاعلا

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس ٠١. )١( ةيآلا نيففطملاةروس ١1 .

 ةيآلا ةدئاملا ةروس (؟) م١1 .



 :صاعلا نب ديعس لاقو . لهاجلا ءادجإو لقاعلا ءادكإ : سيق نب كاحضلا لاق

 قح ال نم ةبلغ ءايشألا بجعأ :صاعلا نب ورمع لاقو . هلثم ري مل ام ءايشألا بجعأ

 .سيل ام هل قح ال نم يطعت نأ اذه نم بجعأ : ةيواعم لاقو . هقح ىلع ّقحلا اذ هل

 . ةبلغ ريغ نم قحب هل

 :شيرق نم موقو ةيواعم

 نب هللا دبعو «صاعلا نب ورمع مهيف «ةيواعم سلجم شيرق نم موق رفح

 رشعم اي هللا دمحأ :ورمع لاقف ؛ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبعو «ةيمأ نب ناوفص

 ىلع هليذ رجيو ؛ءاروعلا نع ماصتيو «ىذقلا ىلع يضغي نم ىلإ مرمأ لعج ذإ شيرق
 ءرمخلا هيلإ انببد وأ رضضلا هيلإ انّسمل كلذك نكي مل ول :هللا دبع لاق . عئادخلا

 قتح «شيرق رشعم اي :ةيواعم لاق .رصم لام كمعطي ال نم انرمأب موقي نأ انوجرو

 انيلع كدسفأ ًارمع نإ :ثراحلا نب نمحرلا دبع لاق ؟ مكسفنأ نم نوفصنت ال ىتم

 :نمحرلا دبع لاق . حصان يل ًارمع نإ :لاق .هذه نع تبضغأ ول . كيلع اندسفأو

 ماوع برضت ةيواعم اي كانيأر انإ ؛هتحيصن لثمب انذخو .هتمعطأ ام لثم انمعطأف

 هللاو انإو ءاهماثل نود كوراج اهماركب نأ ىرت كنأك ءاهصاوخ يف كيديأب شيرق

 رظني ال نم كيلع اهلاقع لَح دق برحلاب كنأكو ,مخض ءانإ يف معف ءانإ نم غرفنل

 : دشنأ مث !كسفنب مهعجفت الف !كيلإ كلهأ جوحأ ام , يخأ نب اي : ةيواعم لاق . كل

 ''مركتلاو ايحلا ينم ءهفَس ىلع اوعّباتت شّيرق نم ًالاجر رع

 :ريبزلا نباو ةيواعم

 نوكأ ال مل :لاق ! ينم هب قحأ كنأك رمألا اذه ينعزانت : ريبزلا نبال ةيواعم لاقو

 كابأ سانلا عبتاو ناميإلا ىلع هَل هللا لوسر يبأ عبتا دقو ,ةيواعم اي كنم هب قحأ

 كابأ اعدف ايبن يمع نبا هللا ثعب ريبزلا نبا اي تطلغ :ةيواعم هل لاق ؟رفكلا ىلع

 . ايدْهَم وأ تنك ًالاض يل ٌمبات الإ تنأ مف ؛هباجأف

 . رشلا ىلإ اوعرسأ :اوعباتت ( ) ١



 :نيسحلا يف صاعلا نباو ناورمو ةيواعم

 :لاق .نيسحلا يف لع رشأ :هل لاقف مكحلا نب ناورم ةيواعم اعد :لاق يبتعلا

 نأ هللاو تدرأ :لاق . هنع مهعطقتو قارعلا لهأ نع هعطقتف ماشلا ىلإ كعم هجرخت

 تنك هيلإ تأسأ نإو «هركأ ام ىلع تربص هيلع تربص نإف هب ينيلتبتو هنم حيرتست
 يلع رشأ «نامثع ابأ اي : هل لاقف «صاعلا نب ديعس ىلإ ثعبو هماقأف !همحر تعطق دق

 هل فلختل كنإو ءكدْعَب نم ىلع الإ نيسحلا فاخت ام كنإ هللاو :لاقف . نيسحلا يف

 نم برشي «ةلخنلا تبنم نيسحلا رذف ؛ هّنقبسيل هقباس نإو «هنعرصيل هعراص نإ انرق

 :لاق ؟نيفص موي ينع كبّيغ اف :لاق ! ءامسلا ىلإ غلبي الو ءاوملا يف دعصيو ءءاملا

 تملث ولو «كانبجأل انتوعد ول ًابيرق تنكو «مزحلا تيفكو ءمرخلا تلمحت

 . مهمالك اذهو يموق ءالؤه ؛ماشلا لهأ اي : ةيواعم لاق ! كانعقرل

 ةيمأ ىنب نيب ةبواجم

 :ةيواعم ةرضح يف ةبتع نباو ديعس نبا

 نب ديلولا دعب مهيلو ناكو ,قدشألا ديعس نب ورمع ةنيدملا لهأ جرخأ امل :لاق

 لهأ رمأ يذلا وه ةبتع نب ديلولا نإ :ةيواعمل ديعس نب رمع لاق «نايفس يبأ نب ةبتع
 هل لاق هيلع لخد املف «ةيواعم هيلإ لسرأف . هقّتوتو هيلإ لسْرَأَف ؛يجارخاب ةنيدملا
 لهأ ترمأ الو .ةيمأ ابأ كمحرو ال لاق ؟ يجارخإب ترمأ تنأ .ديلوأ :ورمع

 هللا تيّصَع نوكت نأ الإ ءكيف ةنيدملا لهأ ينعاطأ فيك لب ؛كيبأ جارخإب ةفوكلا

 ةعيرس "1ةقيف فالخأ "'يرتمتو ءاهّتدقع ٌةديدش كلم ىرُع لحتل كنإ ؟مهيف
 !دسفم دسافك ًاحلصم ًاحلاص هللا لعج امو ؛ اهترد

 :قارعلا لاومأ يف هللا دبع نب دلاخو ةيواعم

 دنعو ءديسأ نب دلاخ نب هللا دبع هسأر دنعو ناورم نب كلملا دبع ًاموي سلج

 )١( .حسمت :يرمت )١( نيتبلحلا نيب ام عرضلا يف عمتجي نبللا :ةقيفلا .
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 لبق نم تءاج يتلا لاومألا هيلع تلخدأو . ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ هيلجر

 لعف ام ال ؛ةنامألا هذهو .ريفوتلا هللاو اذه :لاقف ,هيدي نيب تعضُو ىتح جاجحلا

 هيلإ اوَّدأف قساف '!طلُم لك لمعتساف قارعلا ىلع هتلمعتسآ - دلاخ ىلإ راشأو اذه

 راشأو  ناسارخ ىلع اذه تلمعتساو !ًادحاو ةرشعلا نم لإ ىّدأو .ًادحاو ةرشعلا

 ملق مكتلزع نإو معيض مكتلمعتسا نإف .'"نْيَمِطَح نينوذرب لإ ىدهأف - ةيمأ ىلإ
 هلهأو قارعلا ىلع ينتلمعتسا :هللا دبع نب دلاخ لاقف ! انماحرأ عطقو انب فختسا

 انإف حصانملا عيطملا عماسلا امأف ؛حشاكم ضغبم ودعو ,حصانم عيطم عماس :نالجر

 .هدقح انللسو هنغض هانيراد انإف .حشاكملا ضغبملا امأو ءهدو ىلإ ّآَّذَو دادزيل هانيزج

 يف ءاضغبلا كل عرزو لاومألا ىبج اذه نإو ؛كتيعر رودص يف ةدوملا كل انرثكو

 نبا جرخ املف !لاجر الو لاومأ الف ءاضغبلا تبنت نأ كشويف ؛لاجرلا بولق

 . دلاخ لاق ام هللاو وه :كلملا دبع لاق ثعشألا

 | :ورمع نب دمحو ديزي نب دلاخ

 نب ديعس تنب ةنمآ هتمع ىتأف «ماشلا صاعلا نب ديعس نب ورمع نب دم مدق

 مدقي ام :هل لاقف هآرف هيلع لخدف ,ةيواعم نب ديزي نب دلاخ دنع تناكو «صاعلا

 ضّرعي هنأ دم نظف . ةنيدملا ىلع اندنع ماقملا راتخا الإ زاجحلا لهأ نم ّدحأ انيلع

 ءْكَمَأ اوحكنف . "حضاونلا ىلع موق ةنيدملا نم مدق دقو مهعنمي امو :لاقف ءهب

 . هيلع ردقت ال ام ةجلاعمو بتكلا ةءارقو ثيدحلا بلطل كوغّرفو .ءككلم كوبلسو

 ٠ . اهلمعي ناكو ءايميكلا ينعي
 :رصم نع هلزع دعب صاعلا نباو نامثع

 ورمع هيلع لخد ,حرس يبأ نب هللا دبع اهالوو رصم نع صاعلا نب نامثع لزع امل

 . اهيف كنأ تملع دق :لاق !انأ :لاق ؟ورمع اي كتَّبَج وشح ام :هل لاقف «ةبج هيلعو
 لإ 5 1 سا ا

 ممفجعا مكنأل :لاق ؟رصمب اهنابلأ كدعب تّرد حاقللا نأ ورمع اي ترعشأ :لاق ُم

 | . اهدالوأ

 . نيليزه :نيمطح (؟) . قح لا عنمب يذلا :طلملا )١(
 )١( تلزهأ :متفجعأ ( 4 ) .ءاملا اهيلع يقتسي لبإلا :حضاونلا .
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 :نايلسل نباو زيزعلا دبع نب رمعل نبا

 نبا لعجف .مالك كلملا دبع نب ناهلسل نباو زيزعلا دبع نب رمعل نبا نيب عقو
 ناك ام ؛ رثكأف تئش نإو للقأف تئش نإ ؛ناملس نبا هل لاق ,هيبأ لضف ركذي رمع

 زيزعلا دبع نبا ّرمع يلو وه ناملس نأل ! يبأ تانسح نم ةنسح الإ كوبأ

 :ديزي نب ديلولاو ديلولا نب سابعلا

 اوركذف ءماشه دنع اوناك ناورم ينب نم ةعامجو ديلولا نب سابعلا نأ اوركذ

 هل لاقف ديلولا لخدو ؛هضغبي ماشه ناكو .هوباعو هوقّمحف .ديزي نب ديلولا

 ينإ :لاق . نب ًافوغشم ناك كابأ نإ : :لاق ؟تايمورلل كّبح فيك : ديلولا نب سابعلا

 لحفلاب تسلف .تكسآ :لاق ؟كلثم ندلي نهو نيبحُي ال فيكو :[لاق ] . نهبحأ ال

 ريمأ اي كّبارش :لاق ؟كبارش ام .ديلو اي :ماشه هل لاق .لثمب ''اهبسع أي
 . قمحأ هنأ نومعزت يذلا اذه :ماشه لاقف .جرخف ماقو . نينمؤملا

 :ماشهل دلوو ديزي نب ديلولا

 تفتلا مث هجرس ىلع بثوو ا"'هزيمارج عمجف .هسرف ديزي نب ديلولا ىلإ برقو
 ةئام يبأل : لاق ؟ اذه لثم عنصي نأ كوبأ نسحي : لاقف .كلملا دبع نب ماشل دلو ىلإ

 . باوجلا يف هفصني مل : سانلا لاقف ! اذه لثم نوعنصي دبع

 :ماشه نب نمحرلا دبعل تنبو مكحلا نب ىحيو كلملا دبع

 هّللاو :تلاقف ءماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع تنب ناورم نب كلملا دبع بطخ

 دقل هللاو امأ : يحيل هللا دبع لاقف ؛مكحلا نب ىبحي اهجوزتف !بابذلا وبأ ينجوزت ال

 دبع ناكو !كنم تهرك ام ينم تّبحأ اهنإ امأ :ىبحي لاق ! "'هّوفأ ةوسأ تجوزت
 . بايذلا ابأ يمسف ,بابذلا هيلع عقيف يمدي .مفلا ءيدر كلملا

 )١( هواضعأو هدسج :هزيمارج ( 5 ) ..لحفلا ءام :بسعلا .

 )( مفلا عساولا :هوفألا .



 عطاقلا باوجلا

 :نامشع نب ديعسو هللا دبع نب تباث

 . هوجولا هذه ضغبأل ينإ :لاقف .ماشلا لهأ ىلإ ريبزلا نب هللا دبع نب تباث رظن
 راصنألا نكلو ,تقدص :لاق !كابأ اولتق مهنأل مهضغبت :نامثع نب ديعس هل لاق

 !كابأ اولتق نورجاهملاو

 : يجراخو جاجحلا

 هما 50 7 هي اص وان( 1 . 8
 هّللا لخدأ :هل لاق ! مهضغبأ موق نم كنإ هّللاو :جراوخلا نم لجرل جاجحلا لاقو

 . ةنجلا هبحاصل اضغب اندشأ

 : لهابو بركيدعم نب ورمع

 فرع نيجه :لاق . ''فرقمل كرهُم نإ :بركيدعم نب ورمعل يلهابلا نبا لاقو

 . هلثم "”ًانيجه

 :ةيجراخو جاجحلا

 !ًادصح مكندصحألو َآَدَع مكنّدعأل هللاو :جراوخلا نم ةأرمال جاجحلا لاقو

 . قلاخلا نم قولخملا ةردق نيأف ء دصحت تنأو عرزي هللا :هل تلاق

 :اولاق ؟اهيف نولوقت ام :اهباحصأل لاقف .جراوخلا نم ةأرماب جاجحلا ىتأو

 نم ًاريخ كبحاص ءارزو ناك دقل :ةيجراخلا تلاق .ريمألا اهيأ لتقلا اهلجاع

 ىسوم ف مهراشتسا ؛نوعرف :تلاق ؟يبحاص نمو :امل لاق !جاجح اي كئارزو

 !هاخأو "!ةجرأ : اولاقف

 . برع ريغ هوبأو ةيبرع همأ يذلا :ليخلا نم فرقملا(١)

 . ةيبرع ريغ همأو يبرع هوبأ يذلا :ننجملا ( ) ١

 ١١١(.. ةيآلا فارعألا ةروس ) رشب امل لجعت الو هاخأو هرخأ :هاخأو هجرأ (؟)
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 :يجراخو دايز

 امأ لاق ؟نينمؤملا ريمأ يفو يف لوقت ام :هل لاقف «جراوخلا نم لجرب ٌدايز ّيتأو

 هلوأ لجر يف لوقأ ف تنأ امأو «نيكرشملا ٌريمأ وهف نينمؤملا َريمأ هيمست .يذلا

 . بلصو لتقف هب رمأف !ةوعدل هرخآو ةينزل

 :حيرشو ثعشألا

 كلذ تيأر لهف :لاق !تعفترا ام ّدشل :يضاقلا حيرشل سيق نب ثعشألا لاق

 . كريغ ىلع اهلهحتو كيلع هللا ةمعن فرعت كارأف :لاق . ال :لاق ؟كرض

 :هتبارق ضعبو لضفلا نبا

 نإ :هل لاق ! قيدنزلا نب اي :هل لاقف .ثاريم يف هتبارق ضعب لضفلا نب دم عزان

 ال ناك ذإ ؛ثاريملا اذه يف ىنعزانت نأ كل لحي الف .هلثم انأو لوقت اك يبأ ناك

 . ًانيد نيد ثري

 :ةيجراخو جاجحلا

 ال ليقف .هيلإ رظنت ال يهو اهملكي لعجف .جراوخلا نم ةأرماب جاجحلا يتأو

 هللا رظني ال نم رظنأ نأ ىحتسأل ينإ :تلاق !هيلإ نيرظنت ال تنأو كملكي ريمألا

 . تلتقف اهب رمأف !هيلإ

 : يلعو نامثع

 هنع تكسف «هنع هغلب ءيش يف هبتاعف .بلاط يبأ نب لع نافع نب نامثع يقل

 . بحت ام الإ يدنع كل سيل :ىلع هل :لاق ؟لوقت ال كلام :نامثع هل لاقف ؛ىلع

 لاقف ؛فنحألا تكسو «ةعيبلا هل ذخأ ذإ هنبا ديزي يف ةيواعم دنع سانلا ماكتو

 !تْبذك نإ هللا فاخأو ْتَْقدَّص نإ كفاخأ :لاق ؟رحب ابأ لوقت ال كلام :هل
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 ةالصلا هيلع هيبنل لاقف : ثالثب ًاشيرق لضف هللا نإ «سانلا اهيأ :ًاموي ةيواعم لاق

 كل ٌركذل ُهنإوإ» :لاقو ؛هتريشع نحنف ,"”©نيبرقألا كتريشع ٌرذنأوإ» :مالسلاو
 ءاتشلا ةّلْخر ٌمهفاليإ َشُيَرُق فاليإلا» :لاقو ؛ُهّموق ْنحنف ."!4كِْرَقلو
 , 76 فْوَخ نم مُهْنَمآو عوج نم مُهَمَعْطَأ يذلا تّيبلا اذه َّسَر اودّبْعَيَلف فّيَّصلاو

 :لوقي هللا نإف «ةيواعم اي كلسر ىلع :لاقف راصنألا نم لجر هباجأف !شيرق نحنو

 كّموق اذإ ًالّثم مّيرم نبا برض اًوإ» :لاقو ؛هموق متنأو .'”#4كموق هب بّذكوإل

 نإ ْبَر ايإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاقو .هموق متنأو 2 "”4َنوٌدِصَي هنم
 انّثدز ولو «.ةثالثب ةثالث ؛هموق متنأو 2 "'#ًاروجهم َنآرقلا اذه اوُدَخَتا يموق

 . همحفأف ! كاندزل

 !ةأرما مهيلع اوكلم نيح كّموق لهجأ ناك ام :نميلا نم لجرل ةيواعم لاقو
 نإ ّمُهللاو» : هلم هللا لوسر مهاعد نيح اولاق نيذلا كّموق يموق نم لهجأ :لاقف

 باذعب انآ وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع رطّمأف كدنع نم َقحلا وه اذه َناك

 . هيلإ اندهاف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا : اولوقي ملو , "14 ملأ

 مهيلع ةرلاو ءارمألا ةبواج

 :لاق . ةيراج كومس ذإ كلهأ ىلع كتوهأ ناك ام :ةمادق نب ةيراجل ةيواعم لاق

 ّمأ ال :لاق . بالكلا نم ىثنألا يهو .ةيواعم كومس ذإ كلهأ ىلع كنوهأ ناك ام

 :لاق ! ينددهتل كنإ :لاق . انيديأ يف اهب كانيقل يتلا فويسلل ينتدلو يمأ :لاق !كل .

 اعمس كانيطعأو ًاقاثيمو ادهع انتيطعأ كنكلو «ةونَغ انكلمَت ملو ارسقانختتفت مل كنإ

 الاجر انءارو انكرت انإف «كلذ ريغ ىلإ تعزف نإو .كل انّيفو انل تّيقو نإف .ةعاطو
 . ًادادح ةئسلأو ادادش

 )١( ةيآلا ءارعشلا ةروس ١5 4 . ) ع4 ةيآلا فرخزلا ةروس (؟ .

 ةيآلا شيرق ةروس (؟) ١  ) ( . 9ةيآلا ماعنألا ةروس 15 .

 )6( ةيآلا ناقرفلا ةروس (1) . ه1ل ةيآلا فرخزلا ةروس ٠ . ) )7ةيآلا لافنألا ةروس +8 .
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 ؛ انعارو ًافورعم ّلَق :ةيراج لاق . كّلاثمأ سانلا يف هللا رّثك ال :ةيواعم هل لاق

 فنحأللاو ةيواعم

 ةرت مل «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «ًابونذ فنحألا ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم دّدع
 فويسلاو «ءانحناوج َنّيبل اهب كانضغبأ يتلا بولقلا نإ هللاو امأ ؛ اهباقعأ ىلع رومألا
 (")؛رتخ نم ًاعاب نّدّمَتل رْدَغ نم ًارتف تددم نئلو ؛انقتاوع ىلع اهب كانلتاق ىتلا

 . !لعفأ ينإف : :لاق . كملح وفصب انبولق ردك نيفصتسنل تكش تئش نئلو

 :يدعو ةيواعم

 :لاق ؛هدالوأ ينعي ؟فيرط ابأ اي تافرطلا تلعف ام : متاح نب يدعل ةيواعم لاق

 نثل : :لاق !هونب هل َيِقَبو هعم كونب لتُق ذإ بلاط يبأ نبا كفصنأ ام :لاق ! اولتُق
 لتق يف َقّنْخُي ال هنأ معزت ملأ :ةيواعم هل لاق !هدعب انأ تيقبو وه لتق دقل كلذ ناك

 نم تيقب دق هنإ امأ :ةيواعم لاق . ربكألا سيتلا هيف قنخ هللاو دق :لاق ؟زنع نامثع
 فيسلا لس َّنإف . فيسلا 0 !كل ابأ ال : يدع لاق ! اهعبتأ نأ دب الو ةرطق همد
 اهنإف كباتك يف اهلعجأ : :لاقف ةملسم نب بيبح ىلإ ةيواعم تفتلاف . فيسلا َّلْمَي

 , ةمكح

 : ايلع نعل يماشو فنحألا

 سلاج وه انيب نايفس يبأ نب ةيواعم نأ « هيبأ نع يدنكلا بانجلا يأ نع ينابيشلا
 نأ همالك رخآ ناكف ءابيطخ ماقف ماشلا لهأ نم لجر لخد ذإ «سانلا هوجو هدنعو
 لاق ام لئاقلا اذه نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف فنحألا ماكتو سانلا قرطأف ؛ايلع نعل
 يقل دقف ءايلع كنع عدو هللا قتاف ,مهنعل نيلسرملا نْعل يف كاضر نأ ملعي ول افنآ

 . دادضألا نم يهف .هدمغأو هلس :فيسلا ماش (؟) .ردغلا نم حبقأ ردغ :رتخلا (1)
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 رهاطلا ءهقبسب زرّبملا  انملع ام هللاو ناكو ؛هلمعب الخو ءهربق يف درفأو «هّبر

أ دقل ءفنحأ اي: :ةيواعم هل لاقف هُئبيصم ّيظعلا :هئبيقن ّنوميملا ,هقلخ
 نيعلا تيضغ

 هل لاقف ءاهرك وأ اعوط هتنعلتف ربنملا ّندعصتل هللا ميأو !ىرت ام تلقو ,ىذقلا ىلع

 ال هللاوف كلذ ىلع نبت نإو .كل ٌريخ وهف ىنفعت نإ ءنينمؤملا ريمأ اي فنحألا

 كلذ عم هللاو امأ :فنحألا لاق . ربنملا دعصاف مق :لاق !ًادبأ ياتفش هيف يرحت

 دعصأ :لاق ؟ ينتفصنأ نإ فنحأ اي لئاق تنأ امو :لاق . لعفلاو لوقلا يف كنفصنأل

 ريمأ نإ «سانلا اهيأ :لوقأ مث مث « هلع هيبن ىلع لصأو .هلهأ وه امب هللا دححأف ربنملا

 لك ىعّداو .التتقاف افلتخا ةيواعمو ايلع نإو ءايلع نعلأ نأ ينرمأ ةيواعم نينمؤملا

 مهللا :لوقأ مث . هللا مكمحر اونَمأف توعد اذإف ؛هتئف ىلعو هيلع يغب هنأ |امهنم دحاو

 ةئفلا نعلآو ؛هبحاص ىلع [مهنم يغابلا كقلخ ٌميمجو كؤايبنأو كتكئالمو تنأ نعلا

ىلع ديزأ ال «ةيواعم اي . هللا مكمحر اونَمْأ ! ًاريبك انعل مهنعلا مهللا ؛ ةيغابلا
 الو اذه 

 . رحب ابأ اي كيف ًاذإ : :ةيواعم لاقف ؛يسفن باهذ هيف ناك ولو ًافرح هنم صقنأ

 : يلع رمأ يف ليقعو ةيواعم

 ينيضري الو ؛كتلصوو كعطق دق ايلع نإ :بلاط يبأ نب ليقعل ةيواعم لاقو

 هللا دمح نأ دعب لاق مث دعصف «دعصأف «لعفأ :لاق ! ربنملا ىلع هنعلت نأ الإ كنم

 بلاط يبأ نب لع نعلأ نأ ينرمأ ةيواعم نينمؤملا ريمأ نإ «سانلا اهيأ : هيلع ىنثأو

 نيبت مل كنإ ةيواعم هل لاقف «لزن مث نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف هونعلاف

ىلإ مالكلاو ءرخآ تصقن الو افرح تدزال هللاو :لاق . هنيبو ينيب تنعل نم ديزي ابأ
 

 . ماكتملا ةين

 دجو :لاق ؟ يلع ىلع كّدْجو فيك :ليفطلا يبألةيواعملاق :لاق يدع نب مثيهلا

ا ىلإو «ىموم مأ بح : لاق ؟هل كّيح فيكف : :لاق ! الكثم نينامث
 ! ريصقتلا وكشأ هلل

 )١( لواحي ايف رفظم سفنلا كرابم :ةبيقنلا نوميم .
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 ءال :لاق ؟نامثع ةلتق نم تنأ :لاق .معن :لاق !ليفطلا ابأ :ىرخأ ةرم لاقو

 نورجاهملا هرصني مل :لاق ؟هرصن نم كعنم امو :لاق .هرصني ملو هرضح نمم ينكلو
 مف :لاق .هورصني نأ مهيلع ناكو ابجاو هّقح ناك دقل :لاق .هرصنأ ماف ,راصنألاو

 ؟هل ةرصن همدب يبلط ام وأ :لاق ؟همع نبا تنأو نينمؤملا ريمأ اي هترصن نم كقّعنم

 :رعاشلا لاق امك نامثع لثمو كلثم :لاقو ليفطلا وبأ كحضف

 اداز يندر ام يتايح يفو ينبت توملا دعب كتفرعأل

 : لطخحلا نباو ةيواعم

 ىنثأو هللا دمح نأ دعب لاقف «ةقر هسفن نم دجوف ربنملا ةيواعم دعص :لاق يبتعلا

 ينالو مث هتنخ الو هُتششغ ام هللاوف .هرمأ نم ًارمأ يفالو رمع نإ ,سانلا اهيأ :هيلع
 تبصأو .تأسأو هللاو تنسحأف ؛ًادحأ هنيبو ينيب لعحي مو هدعب ْنَم رمألا

 ؛ّيجرعلا لطخلا نب ةملس هيلإ ماقف . يسفنب هفرعأ ينإف ينلهجي ناك نمف ؛تأطخأو
 كاذو تنأ ام :لاقو ةيواعم بضغف لاق . افصنم تنك امو ةيواعم اي تفصنأ :لاقف

 «ةمهب بنطبو ءسْيَت "”بنطبو'!,ةعيهمب كتيب ىلإ رظنأ نأكل هللاو ؟بدحأ اي
 هنأك «بناجب هنم حيرلا وفهت "ء ريَعلا رفاح ةراوق لثم يف نبلتحي ءرشع زنعأ هئانغب
 ٌبسحل ذئموي هوشَح نإ هللاوو ءانيلإ اننامز رش يف كاذ هللاو تيأر :لاق . رسن حانج

 نيأو :لاق ؟ |ملسم أرما تلتق وأ امارح الام تلكأ ةيواعم اي ينتيأر لهف ؛سند ريغ

 لام يأ مأ ؟ هلتقتف كنع زجعي ماسم يأو ؟رخ يف الإ بدت ال تنأو كارأ تنك

 دعبأ ىلإ لاق . ينارت ال ىتح بهذأ لب :لاق . تسلج ال سلجا ؟هلكأتف هيلع ىوقت

 لاقف !هبقاعي :سانلا لاقف لع هوَدر :ةيواعم لاق مث .ىضمف اهبرقأ ىلإ ال ضرألا
 نسُحف تملسأو «كتبارق يف تررب دقل هللاو ,بدحأ اي كنم هللا رفغتسأ :هل

 . دعقاف بحت امب لوقأ حربأ الو ؛هموق ٌدّيسل كابأ نإو .كمالسإ

 )١( دسجلا بصعو رجشلا قرع :بنطلا (؟) . نيرحلا نيب ةفحجملا :ةعيهملا .

 )©( هرفاح نطاب نم روقي ام ديري : ريعلا رفاح ةراوق .

1١١16 



 : معانلا مرخو ةيواعم

 .نيقاس يأ: لاقف هيقاس ىلإ رظنف «ةيواعم ىلع معانلا يرخ لخد :لاق يعازوألا

 دحاو :ةيواعم لاق .نينمؤملا ريمأ اي كتزيجع لثم يف لاق . ةيراج ىلع ابنأ ول

 . ماظأ يدابلاو ىرخأب

 :ءاطعو كلملا دبع

 كمأ كل تَدَجو اَمأ :هل لاقف «ناورم نب كلملا دبع ىلع كحضملا ءاطع لخد

 ينتمس آلأ ,نيئمؤملا ريمأ اي هترثكتسا ام كلذ نم ترثكتسا دقل :لاق ؟ ءاطع الإ امسآ

 . رم  اهيلع هللا تاولص «ةكرابملا مساب

 :راحصو ةيواعم

 اي :لاق . قرزأ يزابلا :لاق . قرزأ اي :يدبعلا سابعلا نب راحصل ةيواعم لاق

 جلتخي يش :لاق ؟سيقلا دبع مكيف ةغالبلا هذه ام :لاق . رمحأ بهذلا :لاق .رمحأ

 نأ :لاق ؟ دنع ةغالبلا |مف :لاق . دّيَّرلا رحبلا فذقي اك انّئنسلأ هفذقتف انرودص ف

 . ءىطبُت الف بيجنو ,ءىطخن الف لوقن :

 :مزاح نياو رماع نبا

 كاذ :لاق . ىَلَجَع نب اي مزاح نب هللا دبعل زيرك نب رماع نب هللا دبع لاقو

 ةمأ ىثنأ لك :لاق . ةمألا نب اي :لاق . اهنول كاذ :لاق . ءادوسلا نب اي :لاق : اهمسا

 . كنذلو دق ءامإلا نإ ؛كيلع كمهس عجري ال كعرذب دصقاف

 :نايبظ نباو كلملا دبع

 :كلملا دبع هل لاقف «ناورم نب كلملا دبع ىلع نايبظ نب دايز نب هللا ديبع لخد

 :لاق كابأ هبشت ال كنإ نولوقي :لاق ؟نولوقي امو :لاق ؟سانلا لوقي يذلا اذه ام

 . هابأ هبشي مل نم ىلع كلدأ نكلو ؛بارغلاب بارغلاو «ءاملاب ءاملا نم هب هبشأ انأل هللاو
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 لاوخألا هبشي مو ماهل دلوي مو «ماحرألا هجضنُت ' نم :لاق ؟وه نم :لاق

 كلملا دبع دارأ امناو . فوجنم نب ديوس ىمع نبا :لاق ؟وه نمو :لاق . مامعألاو

 .رهشأ ةتسل دلو هنأل كلذو «ناورم نبا

 : يلع نبا ديزو ماسه

 نأ ماعف :هيف دعقي اعضوم دحي مف ,«كلملا دبع نب ماشه ىلع يلع نب ديز لخد
 رمأي ديز اي كلثم وأ :لاق . هللا قتا ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛دمع ىلع هب لعف كلذ

 ىوقت نود رغصي الو .هللا ىوقت قوف ّدحأ ربكي ال هنإ :ديز لاق ؟ هللا ىوقتب لثم
 . ةمأ نبا كنإ ؛اهل حلصت الو ةفالخلاب كسفن ثّدحت كنأ ينغلب :ماشه هل لاق . هللا

 كلوق امأو ؛ هللا الإ بيغلا ملعي الف «ةفالخلاب يسفن ثّدحأ ينإ كلوق امأ :ديز :لاق

 ٌدمح رشبلا ريخ هبلُص نم ةمأ نبا نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب ليعامسإ اذهف ءةمأ نبا ينإ
 لاق . تّوغاطلا ةدبعو ريزانخلاو ةدرقلا هبلص نم جرخأ .ةرح نبا قاحسإو . هلي

 دحأ بحأ ام :لاق هدنع نم جرخ ا(ملف .هركت ثيح الإ ينارت ال نذإ :لاق . مق :هل

 . دحأ كنم مالكلا اذه عمسي ال :هبجاح هل لاق . لّذ الإ ةايحلا طق

 : ىلع نب ديز لاقو

 (105ةلجلا ونَح هركي نم كاذك ةبلب ىرزاو فوخلا هدرس

 (9ذادح وْرَم فارطأ هٌعرقت اجولا وكشي نيلَجَرلا ىفتحم

 ٌدابعلا باقر يف ٌمتَح توملو ةحار هل تؤوملا يف ناك دق

 ةلود يف نوميم نب فيدُس لوقي هيفو . ةسانك يف بلصو لتقف «ناسارخب جرخ مث
 : سابعلا يب

 (رئارفملا بناجب ًاليتقو ًادّيزو نّيسحلا لقَّم اوركذاو

 )١( لاتقلا يف فيسلاب برضلا وهو .دالجلا عضوم ديري :دالجلا .

 .دحأب ءام :سارهملا (2) .قاقر ضيب ةراجح :ورملا (؟)
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 . دحأب لوتقملا بلطملا دبع نب ةزمح ديري

 : سيق نم لجرو كلملا دبع

 كبحي ال هللاو . يريبُز :لاقف ؛ناورم نب كلملا دبع ىلع سيق نم لجر لخد

 . فاصنإو لدع نكلو ءءاسنلا بحلا نم عزمي امنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق . ًادبأ ىبلق

 :ميرم وبأو باطخملا نب رمع

 يبلق كبحي ال هللاو :باطخلا نب ديز لتاق يفنحلا ميرم يبأل باطخلا نب رمع لاقو

 :لاق ؟اقح كلذل ينعنمت لهف «نينمؤملا ريمأ اي :لاق . مدلا ضرألا بحت ىتح ًادبأ

 ش . يبسحف :لاق . ال

 | :ماسم يبأ نبا ديزيو ناميلس

 هنسر كأطوأ ءيرما ىلع :لاقف .كلملا دبع نب ناهلس ىلع ماسم يبأ نب ديزي لخد

 ينع ربدم رمألاو ينتيأر كنإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف . هللا ةنعل ةمألا ىلع كطّلسو

 جاجحلا نظتأ :لاق . ينم ترغصتسا ام كنيع يف مظعل ىلع لبقم رمألاو ينتيأر ولو

 موي يتأي جاجحلا نإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟اهيف يوبي وه مأ منهج رعق يف رقتسا

 . تئش ثيح رانلا نم هعضف كيخأو «كيبأ نيب ةمايقلا

 :رفزو ناورم

 ريخ ال :لاق . كيعّدت ةدنك نأ ينغلب :ثراحلا نب رفزل مكحلا نب ناورم لاقو

 . ةبغر يعّدي الو ةبهر يقتي ال نميف

 : ةجلو نباو ناورم

 نوكي ام [ قمحأ ] :لاق . قمحأ كنظأ يفإ : ةجْلُد نب نسحلل مكحلا نب ناورم لاق

 . هنظب لمع اذإ خيشلا



 :بطيوحو ناورم

 رخأت ,خيشلا اهيأ . ًانسُم ًاريبك ناكو ءىّرُعلا دبع نب بطيوحل ناورم لاقو

 ريغ مالسإلاب تممه دقل هللاو ,ناعتسملا هللا :لاقف . ثادحألا كقبس ىتح كمالسإ

 نيد كرتت نأ كردق نم عضي :لوقيو .يناهنيو كوبأ هنع ينقوعي كلذ لكو «ةرم
 .ناورم تكسف ًاعبات ريصتو ,ثّدحم نيدل كلئابآ

 : هللا دبع نب تباثو كلما دبع

 كب معأ ناك ام كوبأ :ريبزلا نب هللا دبع نب تباثل ناورم نب كلملا دبع لاق

 لتاقي نأ هاهنأ تنك ينأ ينمتشي ناك امنإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاق . كمتشي ناك ثيح

 هلع يبنلا اوجرخأف ةكم لهأ امأ ؛ اهب رصني ال هللا نإف ؛ةكم لهأو ةنيدملا لهأب

 صاعلا يبأ نب مكح اب ضّرعي - مهريس ىتح هوذآف ةنيدملا ىلإ اوءاج مث ,هوفاخأو

 اوعفدي ملو مهرهظأ نيب لتُق ىتح نامثع اولذخف ةنيدملا لهأ امأو ؛- هِي يبنلا ديرط
 . هللا ةنعل كيلع :هل لاق . هنع

 : يلع نم ةءاربلاو ةيواعم

 ريمأ اي : مت ينب نم لجر هل لاقف ؛ لع نم ةءاربلا ىلع سانلا عيابي ةيواعم سلج

 لجر اذه :لاقف دايز ىلإ ةيواعم تفتلاف . ىاتوم نم أربن الو مءايحأ عيطن ,نينمؤملا

 . هب صوتساف

 :راصنألاو ةيواعم

 اليلق منك دقل هللاوف ؟يدنع ام نوبلطت ب «راصنألا رشعم اي :اموي ةيواعم لاق ٠

 نم ىظلتت ايانملا تيأر ىتح نيفص موي يّدح َمَلَف دقلو .للع يعم ًاريثك يعم

 هللا ماقأ اذإ ىتح '',لسألا زخو نم ّدشأب [ يفالسأ يف ] ينومتوجه دقلو .مكتنسأ .

 )١( لبنلاو «حامرلاو «ليوطلا كوشلا :لسألا .



 نيقَحلا ىبأي . تاهيه . هم هللا لوسر ةيصو انيف عْرآ تلق ءهلّْيم متلواح ام اّنِم
 . "”طرذعلا

 يفاكلا مالسإلابف .كدنع ام بلطن كانئج كلوق امأ لاق ءدعس نب سيق هباجأف

 هرك ىلعف ءرمألا ةماقتسا امأو ؛بازحألا نم هب كيلإ تمن امب ال ءهاوس ام هللا هب

 ولف ءكل انتوادع امأو ؛هنم رذتعن ال ٌرمأَف ءنيفص موي كّدح انَّلَف امأو ؛ناك انم

 ةيصو امأو ؛هلطاب لوزيو هّقح تبثي لوقف «كايإ انؤاَجه امأو ؛كنع اهتففك تئش
 ,ةرذعلا نيقحلا ىبأي كلوق امأو ؛هدعب نم اهظفحي اهب نمؤي نمف « لَم هللا لوسر
 :رعاشلا لاق امك كلئثم امنإف ؛ةيواعم اي كرمأ كنودف ؛انم كزجحت دي هللا نود سيلف

 "'يرِفْصاو يضيبف رجلا كلآلخ ٍرَمْيِمَب ِةَرَّبق نم كلاي

 :بلهملا نباو نايلس

 يفو انيف :لاق ؟ةرصبلاب ّرعلا نميف :بلهملا نب ديزيل كلملا دبع نب ناهلس لاقو

 . امكنم ّرعأ هيلع اتفلاحت يذلا :ناهلس لاق . ةعيبر نم انئافلح

 :ريبزلا نب هللا دبعو باطخلا نب رمع

 نبا تبثو اوّرفف ءريبزلا نب هللا دبع مهيفو نوبعلي نايبصلاب باطخلا نب رمع ّرم
 نكي ملو ,كفاخأف "'مرتجأ مل :لاق ؟كباحصأ عم ّرفت مل فيك :رمع هل لاق ؛ ريبزلا

 !كل عسوأف قيض نم قيرطلاب

 :متاح نب يدعو ريبزلا نب هللا دبع

 ,كوبأ لتق موي :لاق ؟كنيع تكقف ىتم : متاح نب يدعل ريبزلا نب هللا دبع لاقو

 موي هنيع تئقف ناكو .لذاخ هل تنأو ,رصان قحلل انأو ,كتلاخ نع تبرهو
 .لمجلا

 . هل رذع الو رذتعي لجرلل ًالثم برضي )١(
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 :ديزم نباو ديشرلا

 نكلو «معن :لاق ؟ةعيبر يف ءافلخلا رثكأ ام : ديزم نب ديزيل ديشرلا نوراه لاقو

 . عوذجلا مهربانم

 :دوسملاو ةيواعم نب ديزي

 برشي هنإ ةيواعم نب ديزي يف لوقي ناكو ءاليبن اليلج ةمرخم نب روسملا ناك
 يف روسملا لاقف ,لعفف ءّدحلا هدلجي نأ ةنيدملاب هلماع ىلإ بتكف ؛كلذ هغلبف ؛رمخلا

 :كلذ

 ٌروسم دحلا دّلِجُيو دلاخ وبأ اهّماتخ ُضْفي افرص اهّيَرْشِيَأ

 : مكأ نباو نومأملا

 : لوقي يذلا نم ينربخأ : يضاقلا مثكأ نب ىبحيل نومأملا لاق
 ساّي نم طولي نَّم ىلع ىري الو ءانزلا يف ّدحلا ىرَي ضاق

 :لوقي يذلا نينمؤملا ريمأ اي هلوقي :لاق
 ساّتع لآ نم لاو ةّمأ لأ ىلعو يفقني ٌرْوجلا ُبسحأ ال

 . كعم انحرم امنإو . دنسلا ىلإ ىفنُي :لاق . يعن نب دمحأ :لاق ؟هلوقي نمو :لاق

 : عاقرلا نباو نايلس

 :رمخلا يف كلوق يندشنأ :عاقرلا نب يدعل كلملا دبع نب ناهلس لاق
 ُبيبَد نيبراشلا ماظع يف اهل ةدرو سأكلا يفو ءتّجّش اذإ تّيمُك

 ()بوطق ءانإلا يف اهيخأ هجول 6 هتود ىهو اهنود نم ىّدقلا كيرت

 ,نينمؤملا ريمأ اي هللاو : يدع لاق !ةبعكلا برو اهتبرش :ناهلس هل لاقف ؛هدشنأف

 . ثيدحلا يف اذخأو اكحاضتف !اهب كتفرعم ينبار دق اط يفصو كبار نئل

 . ًاسباع دلج نم هيئيع نيب ام ضباقلا :بوطقلا ( ) ١
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 :ناوفص نب دلاخو لالب

 «ناوفص نب دلاخ كلذ غلب ةرصبلا ةدرب يبأ نب لالب يلو امل :لاق يعمصألا

 :لاقف

 عشقت ليلق نع ففيص ةباحس

 ؟ لئاقلا تنأ ؛لاقف .هب اعدف الالب كلذ غلبف

 ؟ عشقت ليلق نع ففيص ةباحس

 . طوس ةئام هبرضف !درب !"'بوبؤش اهنم كبيصي ىتح عشقت ال هللاو امأ

 . هنع باغ اذإ هباتغيو ,هناطلس يف هاشغيو «هتيالو يف الالب يتأي دلاخ ناكو

 وبأو .رهوجلا نم يفنحلا درزلا يبأ تيب يف ام الإ ناميإلا نم لالب بلق يف ام لوقيو

 . سلفم لجر درزلا

 :يرسقلا دلاخو ةبتع

 دعب يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ةبتع لخد

 الاجر انه اه نإ :هب ضرعي دلاخ هل لاقف ءايخس الجر ةبتع ناكو ,ديدش باجح

 ؛هب ضّرعي هنأ يشرقلا ماعف !مهضارعأ يف نونيادي تدّتف اذإف ,مهلاومأ يف نونيادُي

 ىقبت كئلوأف «مهتاءورم نم رثكأ مهلاومأ نوكت الاجر نإ ءريمألا هللا حلصأ :لاقف

 ام ةعس ىلع اونادا تدفن اذإف ,مهلاومأ نم رثكأ مهتاءورم نوكت الاجرو ؛مهلاومأ

 . تملع ام مهنم كنإ امأ :لاقو دلاخ لجخف ! هللا دنع

 :عيبرلاو كيرش 3

 يدهملا ٌعيبرلا لمحف يدهملا ةطرش بحاص عيبرلا نحاشي يضاقلا كيرش ناك
 يف تدلُو كنأ ينغلب :يدهملا هل لاقف .يدهملا ىلع اموي كيرش لخدف هيلع

 .ءيش لك نم ةدشلاو .رطملا نم ةعفدلا :بوبؤشلا )١(

1١ 



 ؛لاق «ةزيرع كانه رصاوقلاو ,ناسارخب نينمؤملا ريمأ اي تدلو :لاقف ''.ةرصوق
 انأو :لاق ؛ ِهَنَِم . ةمطاف ابأو ةمطاف بحأل ينإل هللاو.:لاق ! اثيبخ ايمطاف كارأل ينإ
 كضخبل الإ كاذ امو ,ينع كهجو افورصم يمانم يف كتيأر ينكلو ؛ امهبحأ هللاو
 كفست ال ءامدلا نإ ؛نينمؤملا مما اي :لاق !قيدنز كنأل كلتاق الإ ينارأ امو ؛انل
 ّنإف «قيدنز ينأب كلوق اَمأو ؛ ِهَللَي يبنلا فسوي ايؤر كايؤر تسيلو ؛ مالحألاب

 .روبنطلاب برضلاو رمخلا برشب :لاق ؟ يه امو :لاق .اهب نوفرعُي ةفالع ةقدانزلل
 . كيلع ينلمح يذلا نم ريخ تنأو ,هللا دبع ابأ تقدص :لاق

 : صاعلا نباو باطخملا نب رمع

 ةريس ترس دقل :رصم نم هيلع مدق امل صاعلا نب ورمعل باطخلا نب رمع لاق
 :رمع لاق 2"! يلآملا تارْبُع يف اياغبلا ينتلمح الو ءامإلا ينتطبأت ام هللاو :لاق . قشاع
 عضتف دامرلا يف صحفتل ةجاجدلا نإو ء هنع كتلأس يذلا يمالك باوج اذه ام هللاو

 دقل :ورمع لاقف «لخدف رمع ماقو '"”. اهقْرَط ىلإ ةبوسنم ةضيبلاو .لحفلا ريغل
 !نينمؤملا ريمأ انيلع شحف

 :رذنملا نب نيضحلاو ماسم نب هللا دبع نيب

 ىلإو .هلثم َرْي ل ثاثأ ىلإ ىففأ دنقرمس حتتفا امل ماسم نب ةبيتق نأ ةاورلا معزتو
 رادقأ مهفرعيو ءمهيلع هللا حتف ام مظع سانلا يرُي نأ دارأو ءاهلثم ري مل تالآ

 ' ىقترت تاتشأ رودق حس يفو تشرفف رادب رمأف .مهيلع اورهظ نيذلا موقلا

 سولج سانلاو لبقأ دق يشاقرلا ةلعو نب ثراحلا نب رذنملا نب نيضحلا اذإف ؛ملالسلاب
 يف يل نذئا :ةبيتقل لاق ماسم نب هللا دبع هآر |ملف ؛ ريبك خيش نيضحلاو .مهبتارم ىلع

 ناكو .هل نذأي نأ الإ هللا دبع يبأف . باوجلا ثيبخ هنإف هدرت ال :لاقف .همالك

 )١( ضيحلا قرخ :يلأملا (؟) .بصق نم ءاعو ؛ةرصوقلا .
 . هب ةهبشل صاعلاب ورمع قحلأ دقو ىدحاو ريغ اهيتأي ناكو «ةينغم ورمع مأ تناك ()
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 نيضحلا ىلع لبقأف ؛كلذ لبق ةأرما ىلإ اطئاح رّوست دق ناكو ""«فّمَضي هللا دبع

 !ناطيحلا رّوست نع كّمع فعض لجأ :لاق ؟ناساس ابأ اي تلخد بابلا نمأ :لاقف

 نب ركب بسحأ ام :لاق . ىرُت ال نأ نم مظعأ يه :لاق ؟رودقلا هذه تيأرأ :لاق

 مسي ملو «نابعش يمس اهآر ناك ولو ؛ناليع الو ءلجأ :لاق . اهلثم ىأر لئاو

 :لوقي يذلا فرعتأ : هللا دبع هل لاق !ناليع

 فلاحت نم يغتبت اهاصخ ّرجت ٍلئاو نب ركبو ءاَنْرَّمَأو انلزع

 :لوقي يذلا فرعأو هفرعأ :لاق

 بابرلاو رصعي نب ةلهابو | يغىلعبيخيزمةيبيَخو

 . بيخي نم ةبيخ اي : ديري

 :لوقي يذلا فرعتأ :لاق

 ""لئاو نب ركب هاوفأ تقرع اذإ عمسم نبا لؤح دزألا حاقف َنأك

 :لوقي يذلا فرعأو ءمعن :لاق

 ٍلهجَُم يف اوحبصأ ةبيتق الل مهوبأو مهّمَأ ةبيتق مْوق

 هنم أرقأ ءمعن :لاق ؟ًائيش نآرقلا نم أرقت لهف ءهيورت كارأف رعشلا اَمأ :لاق

 لاق '"'. «روكذم ًائيش نكي مل رهدلا نم ٌنيح ناسنإلا ىلع ىتأ له :رثكألا
 !هريغ نم ىلبح يهو هيلإ تلمح نيضحلا ةأرما ّنأ ينغلب دقل هللاو :لاقف ,هبضغأف

 ىلع امالغ دلت ؟نوكي امو :هلسر ىلع لاق مث ؛ ىلوألا هتئيه نع خيشلا كّرحت اف :لاق

 هللا دبع ىلع ةبيتق لبقاف ! ماسم نب هللا دبع لاقي امك «نيضحلا نب نالف لاقيف يشارف

 !كريغ هللا دعبي ال :لاقف

 نابيش ينب نم وهو مِهَّمُأ شاقرو «يشاقرلا رذنم نب نيضحلا وه اذه نيضحلاو

 . هيأرو هلقع يف فعضلاب فصوي :فّعضي (1)
 . 75 ةيآلا ناسنإلا ةروس (م) .ربدلا يهو ةحقف عمج :حاقفلا ()
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 نيفصب هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ءاول بحاص وهو «لئاو نب ركب نبا

 :بلاط يبأ نب ىلع لوقي هلو . اهلك ةعيبر ىلع

 امّدقت نّيضح اهمّدق ليق اذإ امهَّلظ قفخي ءادوس ٌةيار نل
 امّدلاو ّمّسلا رطقت ايانملا ضايح اهّريري ىتح فصلا يف اهمدقي

 امّركأو َفَعَأ ام ًاريخ ةعيبر -هلضفب خازجلاو ينع هللا ىزج

 : صاعلا نباو دوراجلا نبا

 نكت مل ول تنأ لجر يأ :صاعلا نب ورمعل يدبعلا دوراجلا نب رذنملا لاقو
 يف اهلقنأ تلعجف .ةحرابلا اهيف تركف دقل ؛كيلإ هللا دمحأ :لاق ؟ يه نمم ! كَمأ

 . لابب سيقلا دبع يل ترطخ اف برعلا لئابق

 :يرادو ناوفص نبا

 - شيرق نم هعضومب رخفي هعمسو رادلا دبع ينب نم لجرل ناوفص نب دلاخ لاق
 كثحمجو ,موزخم كّتمزخو «ةّيمأ ''كْنّمأو مشاه كتمشه دقل :دلاخ هل لاقف
 اهقلغتو ,تقلغأ اذإ باوبألا حتفت ءاهراد دبع نبا تنأف ؛مهس ''”كتمهسو .حّمُج
 . تحتف اذإ

 لزه يف باوج

 :هلكؤي يبارعأو ةريغملا

 .هتدئام ىلع عضوي ْيَدَج .ةفوكلا يلاو وهو يفقثلا هللا دبع نب ةريغملل ناك

 هلكأتل كنإ : :ةريغملا هل لاقف ؛هيف عرسي لعجو يدجلا ىلإ هدي دمف . يبارعأ ءرضحف

 . كتعضرأ همأ ّنأك هيلع قفشمل كنإو : :لاق !كتحطن همأ نأك ''

 )١( كتبلغو كتعرق : كت (؟( . هسأر مأ باصأ :همأ .

 هب مهو هظاغ يذلاب شرحتف ظاتغا اذإ : لجرلا درح ع( .
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 :ماشه ةرضح يف مهاربإو ةسبنعنبا
 نب نمحرلا دبع لبقأ ذإ ءماشه دنع اسلاج عيطم نب هللا دبع نب مهاربإ ناك

 نبا اذه ؛مهاربإ لاقف ؛ةمايعلاو فرطملاو ةبجلا ٌرمحأ ,صاعلا نب ديعس نب ةسبنع
 ام :نمحرلا دبع هل لاق ءماشه كحضف :لاق !نوراق ةنيز يف لبقأ دق ةسبنع

 ام الول :نمحرلا دبع هل لاق ؛ميهاربإ لوقب هربخأف ؟نينمؤملا ريمأ اي ككحضأ

 :لاق ؟ هبضغ نم فاخت امو :لاق !هتبجأل نيملسملا ىلعو ّلعو كيلع هبضغ نم فاخأ

 هل نأ الول مهاربإ لاق !روعأ مهربإ ناكو . اهبضغيةبضغ نم جرخي لاجدلا نأ ينغلب
 .هباصاف ةيدمب هل مالغ هبرض :لاق ؟كدنع هدي امو :لاق !هتبجأل ةميظع ادي يدنع

 هيلع تلخدف !رُح تنأ :هل لاق الإ كولمم هيلع لخدي ال لعجف ,عزف مدلا ىأر اللف

 يل لاق ! يهاربإ انأ :هل تلق !رح تنأ :يل لاق ؟كدجت فيك :هل تلقف ءهل ادئاع

 . ىقلتسا ىتح ماشه كحضف ءرح تنأ

 : ءاظعو ناسح نبا

 ةءولمم ةوكر تبصأ ول :تباث نب يفيص يبأ نب ءاطعل ناسح نب نمحرلا دبع لاق

 يهف مهل نكت مل نإف ؛راجتلا نيب اهفّرعأ تنك :لاق ؟ًاعناص تنك ام عيقبلاب ارمخ

 مهلك .ةعبرأ هلبق اهجوزت دقو «تباث مأ ربكأ يهأ ةعيرفلا نع ينربخأ نكل !ك
 تنأو نيقلطت مل ,ةعيرف اي :اهل ليقف ''.يلق نع اهقلطي مث ركّبلا عارذ لثمب اهاقلي

 !. . . مهيلع هللا قّيض قيضلا نوديري :تلاق ؟ةولح ةليمج

 : يشرقو ةيراج

 ؛ بارشلاب ًامرغم ناكو ردب نم ةيراج "' !حضو هب ناك شيرق نم لجر يقلو

 قّدصن ال ًاذإ :تلاق ؟سانلل رمخلا لحي ةمألا هذهل ين ثعُب هنأ ترعشأ :اهل لاقف

 . !صربألاو همكألا ءىربي ىتح هب

 . ةرغلاو صربلا :حضولا (؟) .رجهلاو ضغبلا :ىلقلا (1)
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 :دايزو ناقربزلا

 مم ؛هعم هسلجأو دايز هاندأف ءًايفاج ايلست مّلسف «دايز ىلع ردب نب ناقربزلا لخدو

 نإ هلاوف ؟ اوكحض ملو :لاق !كئافج نم نوكحضي سانلا سابع ابأ اي :هل لاق

 !ةدشرل وأ ناك ةّيغل ,هيبأ نود هوبأ يأ د و الإ لجر مهنم

 اي :لاقف ,.نوكحضي ةماهلا نم سان هدنعو ةدرب يبأ نب لالب ىلع قدزرفلا لخد

 حلصأ :لاق . كئافج نم :لاق . يردأ ال :لاق ؟نوكحضي ّمم يردتأ «سارف ابأ

 وهو هرزتمب ةذخآ ةأرماو ,ىبص نميألا هقتاع ىلع لجر اذإف تججح . ريمألا هللا

 :لوقي
 !اًدرُجألا اهيف جلوأ ةلّهكو ًادّيرمو ًادئاز تْبَهو تنأ

 نم يفجأ انأف . نييرعشألا نم :لاق ؟ لجرلا نمم :تلأسف . تئكش اذإ :لوقت يهو

 . كنم تلف ال انأ تملع دقف ! هللا كايح ال :لاق ؟ لجرلا كلذ

 :لبسمو جسوك

 ابن ّجُرْخَي ُبّيطلا ُدّلبلاو» :0لبسملا لاقف «لبسُم لجر 3 "'جسوك عمتجا

 يوتسي ال لق# : : جسوكلا لاق | ""#ادكت الإ جري ال ثيَح يذلاو ,هبر نذاإب

 , 4# ثيبخلا ٌةَرْثك كّبجعأ ولو ُبِّبَطلاو ٌثيبخلا

 :سوسومو ةملسم

 لاقف ؛ةلبزم ىلع سوسومب «سانلا لمجأ نم ناكو .كلملا دبع نب ةملسم رم

 مدآ كوبأ كآر ول :ةملسم هل لاق .كب هئيع تّرقل مدآ كوبأ كآر ول :سوسوملا

 . ًاباوج سانلا رضحأ نم ةملسم ناكو . يب هنيع َةرق كب هنيع ٌةنخس بهذأل

 )١( هيضراع ىلع رعش ال يذلا :جسوكلا . )١( هتيحل لبسأ دق يذلا :لبسملا .

 ةيآلا ةدئاملا ةروس ( ) . 04 ةيآلا فارعألا ةروس (؟) ٠١٠١
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 :شمعألاو يعخنلا

 سانلا نإ :ميهاربإ لاقف ؛هعم يثمي شمعألا نايلس ماقو ,يعخنلا مهاربإ جرخ
 كيلع امو :لاق ؟رَجْوُنو اومتأي نأ كبلغ امو :لاق ! شمعأو روعأ :اولاق انوأر اذإ

 ؟ ماسنو اوملسَي نأ

 :دوسأو دادش

 ديسل :لاق ؟دوسأ اي تنأ نمل :تلقف ةيدابلاب دوسأ تيقل :يثراحلا دادش لاقو
 تسلوأ :تلق . كبضغأ قحلا : يل لاق ؟قحلا نم .كبضغأ ام :تلق ! علصأ اي يحلا

 . علصأب تسلوأ :لاق ؟دوسأب

 :ةفوكلا نجس يف ءامسأ نبا

 أكتاف ةرم ينب نم لجر هيلإ سلجف ؛ةفوكلا نجس .نجسلا ءامسأ نب كلام لخدأ
 ةيلهاجلا يف امأ :لاق ؟ ةيلهاجلا يف مكنم انلتق م يردنأ :لاق مث ؛هثدحي يرملا هيلع

 :لاق !مالسإلا يف مكنم انلتق نمو :لاق !مالسإلا يف انم متلتق نم فرعأ نكلو ءالف
 !كيطُبإ نتنب يتلتق دق ءانأ

 :حير موي يف ةيريمغ

 اهنإ :مهنم لجر لاقف .حير موي يف مهل سلجم ىلع ريم ينب نم ةأرما ترم
 كرابت هللا لاق ؛رعاشلا متعطأ الو هللا معطأ ام ريم ينب اي هللاو :تلاق !'''ءاحسرل
 :رعاشلا لاقو . "76ميهراصبأ نم اوُضْعي نيدمؤملل لقط : ىلاعتو

 رْيَمُت نم كّنِإ فرَّطلا ضعف

 )١( نيذخفلاو زجعلا محل ةليلق :ءاحسرلا .
 ةيآلا رونلا ةروس (؟) 06
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 :حيرشل
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 ىلع مكحأ تسل :لاق ؟ قينزوللا مأ قينزوجلا :بيطا اما :حيرشل ليق
 . بئاغ

 :قدزرفلاو ماشه

 . قدزرفلا :لاق سارف وبأ نمو :تلق . سارف وبأ :لاق !ال :تلق ؟ ىنفرعت امو :لاق

 ًائيش الإ قدزرفلا فرعأ ال :تلق ؟قدزرفلا فرعت امو :لاق ؟قدزرفلا نمو :تلق

 نوطب يف ىنلعج يذلا هلل دمحلا :لاق . قيوسلا ةئيهك هب نوهشتي اندنع ءاسنلا هلعفي

 !يب نوهشتي مكئاسن

 :يبلكلا شربألاو ماشه

 لاقف ؛هجّوزف . بلك نم ًةأرما ينجّوز : يبلكلا شربألل كلملا دبع نب ماشه لاق
 نقلُخ بلك ءاسن ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق !ةعّس بلك ءاسن يف اندجو دقل :موي تاذ هل
 . بلك لاجرل

 ,تاهيه :لاق يّدعم لكأ كلكأ نإ .شربأ اي :هعم ىذغتي وهو ًاموي هل لاقو
 . ةعاضق كلذ ىبأت

 :قاطلا ناطيشو ةرامع

 ةفينح وبأ لاق دمم نب رفعج تام امل :لاق يرصبلا ركب يبأ ْنِب دمت نع ةرابع

 كمامإ نكل :قاطلا ناطيش لاقف ؛يدهملا دنع كلذو . كّمامإ تام :قاطلا ناطيشل
 فالآ ةرشعب هل رمأو .هلوق نم يدهملا كحضف !مولعملا تقولا موي ىلإ نيرظنملا نم
 . مهرد

 .زوللا نهدب اههيناثو زوجلا نم اههوأ لمعي ؛ءاولحلا نم ناعون :قينزوللاو قينزوجلا )١(
 لاح



 :ةدنك ءاسن

 ةدنك نم لجر عمس :نميلاب ةئيدم يهو « ريجنلا حتتفا امل يبأ ينثدح :لاق ىبتعلا 1

 تدقُف لحاكم ةدنك ءاسن نإ :هل لاقف !ةعّس ةدنك ءاسن يف اندجو :لوقي وهو ًالجر

 . " اهّدوارَم

 :قدزرفلاو ناوفص نب

 ؛ايمد ٍقدزرفلا ناكو «هبعادي ام ًاريثك ناكو .قدزرفلا ناوفص نب دلاخ يقل

 لاق ' نُهيديأ نعطقو هنربكأ ُهتيأر امل يذلاب تنأ ام .سارف ابأ اي .هل لاقف

 ريخ نإ هرجأتسا تبأ ايل :اهيبأل ةاتفلا هيف تلاق يذلاب ناوفص ابأ تنأ الو :هل

 1 . " «نيمألا ٌيوقلا تْرَجأتْسآ نم

 :نيلجر نيب

 امتذخأ دقل هللاو امأ :يرتشملل لاق لاملا دقتنا ملف « لجر نم ةعيض لجر عاب

 ةعيرس عاتجالا ةئيطب اهتذخأ هللاو تنأو : يرتشملا هل لاق . ةنوعملا ةليلق ةنوئملا ةريثك

 !قارتفالا

 عارذلا كنم تيرتشال تربص ول :اهبحاصل لاقف ءاراد لجر نم لجر ىرتشاو

 ! مهردب عارذلا كنم تيرتشال تربص ول تنأو : عئابلا هل لاق ! ريناند ةرشعب

 :ليئارسإ ينب ةرقب
 فيك :ةمتنح نب جاجحلا هل لاقف «ليئارسإ ىنب رابخأب ثّدحي لجر ةقرلاب ناكو

 : يرعشألا ىموم يبأ دلو نم لجر هل لاقف !ةمتنح لاق ؟ ليئارسإ ينب ةرقب مسا ناك

 0  .صاعلا نب ورمع باتك يف :لاق ؟اذه تدجو نيأ

 . هب لحتكي ندعملا وأ جاجزلا نم ليملا وهو دورم عمج :دوارملا )١(

 ١ ةيآلا فسوي ةروس (؟)

 . 55 ةيآلا صصقلا ةروس )١(

 ل



 : ىعسلل

 !هاندهش ام ٌحاكن كلذ نإ :لاق ؟ سيلبإ ةأرما مسا ناك ام : يبعشلل لجر لاقو

 لاق ؟ يبعشلا اكيأ :لاقف ؛ةأرما عم ًادعاق هدجوف .يبعشلا ىلع لجر لخدو

 . ةأرملا ىلإ راشأو !هذه : ىبعشلا

 :ةدئاز نب نعم

 رانيد فلأب فوتنملا شايع نبا ىلإ ثعبف «هنيد يف ًانينظ ةدئاز نب نعم ناك

 لاملا ضبقاف ؛كتيد كنم اهب تيرتشا «رانيد فلأب كيلإ انثعب دق :هيلإ بتكو

 امل ديحوتلا الخ ينيد هب كتعبو لاملا تضبق دق :هيلإ بتكف . ملستلاب لإ بتكاو

 :رورمملاو ةدرب يبأ نبا

 تثعب مل يردتأ :لاق ىتأ الف «رورمملا ةمقلع يبأ نبا ىلإ ةدرب يبأ نب لالب ثعب

 دحأ كحض دقل :ليق !كب كحضأل كيلإ تثعب :لاق .يردأ ال لاق ؟كيلإ

 « سبحلا ىلإ هب رمأو لالب بضغف - ىسوم يبأ هدجب هل ضّرعي  هبحاص نم نيمكحلا
 هب ىتؤي نأو هقالطإب رمأف . بساحي الو بّقاعي ال نونجملا نإ :اولاقو سانلا همّلكف

 ام :لالب هل لاقف ؛سبحلا يف اهب فحتأ فئارط همك يفو تبس موي يف هب يتأف .هيلإ
 موي وه :لاق .اهنم ينلوان :لاق . سبحلا فئارط نم :لاق ؟كمك يف يذلا اذه

 . دوهيلا نم هل تناك ةمعب ضّرعي ! ذخؤي الو هيف ىطعُي سيل ,تبس

 :ةشئاعو ناسح

 :اهدشنأف اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع تباث نب ناسح لخد

 42 00 م8 0 يصرف هم م دعا ك0 كس هم
 ٍلفاوغلا موحل نم ىثرغ حبصتو ةهيبيرب لزب ام نازر ناصح

 . ةعئاج : ىثرغ . كش عضوم تسيل يأ ةبيرب نزت امو «ةلقاع ةفيفع يا :نازر ناصح )١(
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 . كفإلاب اوءاج نيذلا نم ناسح ناكو !كلذك تسل كنكل :هل تلاق

 :يدزأو زوحألا نبا
 هي تفاطأ دقو ليبادنق نم مدق نيح زوحألا نب لاله ىلإ دزألا نم لجر رظن

 نب دم هل لاقف . ىسيعب نييراوحلا ةفاطإ هب اوفاطأ دقو مهيلإ اورظنا :لاقف «مبمت ونب

 . ءايحألا تيمي اذو «ىتوملا ىبحي ناك ىسيع :ٌدض اذه :ينزاملا كلملا دبع

 : ءاسنلا ضعبو ةعيبر

 لك هيلع فقت دجسملا نم ةأرما تناك نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ةيحل تقلُح ام

 لاق هتمربأ |ملف ؟كتيحل قلح نم !نمحرلا دبع ابأ اي كل هللا :لوقتو ,هتقلح يف موي
 . موي لك يف اهنيقلحت تنأو ,ةدحاو ةّرج يف اهقلح كلذ نإ ءهذه اياه

 :لاجرلا ضعبو ماشه نب ديعس

 دقو ناسليط هيلع ءرطم موي يف صمحب ًاموي كلملا دبع نب ماشه نب ديعس جرخ

 :لاق !هللا دبع ابأ كبوث تدسفأ :هفرعي ال وهو لجر هل لاقف «ءضرألا سمي داك

 ؟ كعفني امو :لاق !رانلا يف وهو كنأ تددو :لاق ؟كرضي امو

 :نايبظ نباو جاجحلا

 ًاثكوتم نايبظ نب دايز نب هللا ديبع جرخ اهيلع ًايلاو قارعلا جاجحلا مدق امل :لاق

 نب نيصح هل لاقف . ينيد ىلع لجر قارعلا مدق لاقف .جلافلا هبرض دقو هل ىلوم ىلع

 اذإ :نيصح هل لاق !نيقفانملا لتقي هنإ :هللا ديبع لاق !قفانم ًاذإ وهف : يشاقرلا رذنملا

 :جاجحلاو ديزي نب دلاخ

 نب دلاخب جاجحلا رمف «ناورم راد لزن ةنيدملا ناورم نب كلملا ديع مدق املو

 ًارتخبتم رطخي وهو لحم فيس جاجحلا ىلعو ,دجسملا يف سلاج وهو ةيواعم نب ديزي
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 اذه !خب خب :دلاخ لاقف ؟ةراطختلا اذه نم : شيرق نم لجر هل لاقف .دجسملا يف

 هللاو .صاعلا نب ورمع اذه :تلق :لاقف هيلإ لارف .جاجحلا هعمسف !صاعلا نب ورمع

 نبا انأ !انأ نم كتربخأ تئش نإ نكلو ءهتدلو الو يندلو صاعلا نأ ينرس ام

 مهلك اذه هفيسب فلأ ةئام برض يذلاو .شيرق نم لئاقعلاو ,فيقث نم خايشألا

 :لوقي وهو ىلو مث !ةفيلخ هنأ اورقأ ىتح ءرمخلا برشو رفكلاب كيبأ ىلع دهشي

 . صاعلا نب ورمع اذه

 : يبو هبنم نب بهو

 . نميلا نم لجر :لاق ؟ لجرلا نم :هبْنُم نب بهول بهل يبأ ينب نم لجر لاق
 ةلامح مكمأو «نيملاعلا بر هلل ناولس عم ترجاه :لاق ؟ سيقلب مكمأ تلعف مف :لاق

 ! "ادّسم نم لبح اهديج يف بطحلا

 عجري م مث ءمعن :لاق . مكيلإ ملعلا جرخ اندنع نم : ةمربش نبال لجر لاقو

 . مكبلاإ
 :ديزم نباو روصنم نب ديزي

 وهو نامي ءادر هيلعو ديزم نب ديزي ىلإ يدهملا لاخ روصنم نب ديزي رظن

 نلعو هلزع كئابآ ىلع :هل لاق ارجو بحساف هلزع كيلع سيل :لاقف .هبحسي
 ! ديزم نب ديزي الإ هل ضرعتت ًادحأ دجت مل :لاقف .يدهملا ىلإ هاكشف ! هبحس

 :متاح نباو ناظقي وبأ

 «جيدح نب مثاه هدنعو رصم يلاووهو متاح نب ديزي ىلع يسيقلا ناظقي وبأ لخد
 دمحلا :ماشه هل لاقف ءزخ ءاسكو يشو ةّلح ناظقيلا يبأ ىلعو !هكرح : ديزي هل لاقف

 اذه متمدع الف «سبلنو نوكوحت « لجأ :لاق !ءابعلا دعب ىشولا متسبل ,ناظقيلا ابأ هلل

 . مكنم اذه انمدع الو ءانم

 . لتفلا مكحملا لبحلا :دسملا(١)
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 :رابجلا دبعو قدزرفلا

 نامعب وهو ةيراج هيدهتسي يعشاجملا ىملس نب رابجلا دبع ىلإ قدزرفلا بتك

 : هيلإ بتكف

 ! "ديعب دّلب نم تظعنأ دقل يراوجلا يدهتنت نإ تِنتك

 نم اهيف ام عيمج تيأرف ,يمانم يف ةنجلا ةحرابلا تيأر :برعلا نم لجر لاقو
 تدعصأ :يلاوملا نم لجر هل لاق !برعلل :يل ليقف ؟هذه نمل :تلقف .روصقلا

 . انل كلت :لاق . ال :لاق ؟فرُْغلا

 :رفعج نباو ناوفص نبا

 ابأ بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبعل  ًايمأ ناكو  ناوفص نب هللا دبع لاق
 رفعج نبا اذه :اولاق يهالملا نع مهانيبن اذإ ؛انيلع اننايتفل ةجح ترص دقل ,رفعج

 اننايبصل ةجح ترص ناوفص ابأ تنأو :هل لاق !اهذختيو اهرضحي مشاه ينب ديس

 ةيآ أرقي ال حمج ينب ديس ناوفص وبأ اذه :اولاق بتكملا كرت يف مهانمل اذإ ؛انيلع

 ٠ . اهّطخي الو

 :رماع نباو ةيواعم

 ريمأ اي اهيضقأ ةجاحب لاق !ةجاح كيلإ يل نإ .رماع نب هللا دبعل ةيواعم لاق

 دق :لاق . فئاطلاب كعايضو كرود يل ببت نأ ديرأ :لاق . كتجاح لسف ؛نينمؤملا

 ريمأ اي يلع اهدرت نأ كيلإ يتجاح :لاق . كتجاح لّسف !محر َكتَلَصو :لاق !تلعف
 ْ !تلعف دق :لاق !نينمؤملا

 :لاجرلا ضعبو ةمامث

 :لاق . ةجاح كيلإ يل انأو :لاق !ةجاح كيلإ يل نإ : سرشأ نب ةماثل لجر لاقو

 )١( عماجت نا تيهتشا :تظعنأ .
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 ال نأ كيلإ يتجاح نإف :لاق هنم قثوت |ملف . معن :لاق ؟ اهيضقتف :لاق ؟كتجاح امو

 . ةجاح ىنلأست

 رخف يف باوج

 :كلملا دبع ةرضح يف ديزي نب دلاخو ديعس نب ورمع

 نبدلاخو صاعلا نب ديعس نب ورمع رخافت :لاق ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس

 : شيرق يلاوم نم خيشل كلملا دبع لاقف ؛ناورم نب كلملا دبع دنع «ةيواعم نب ديزي

 نولب مارحلا دلبلا يف دحأ معي ال صاعلا نب ديعس ناك :خيشلا لاقف . (هنيب ضقآ

 ؛ ادهاش دلبلا يف ناك ام ةيمأ ينب نم دحأ ىلع ىكبُي ال ةيمأ نب برح ناكو ؛ هتماع

 . هيلع كبي مل دهاش برحو ٌديعس تام املف

 :ناوفص نبا دلاخو شربألا

 دبع نب ماشه دنع اهو  كرخافأ ماه :ناوفص نب دلاخل يبلكلا شربألا لاق

 - يناهلا نكرلا ديري - تيبلا عبر انل :شربألا هل لاقف . لق : دلاخ هل لاق  كلملا

 ( لسرملا يبنلا انم :ناوفص نب دلاخ لاقف !ةرفص يبأ نب بلهملا انمو ,؛ءيط متاح انمو

 . كدعب ًاَيرضُم ترخاف ال : شربألا لاق !لّمْؤملا ةفيلخلا انلو ءَلَرْنْلا باتكلا انيفو

 :نميلا نم موقو ماسه

 مهميدقب هدنع اورخفف ,بعك نم هلاوخأ نم نميلا نم موق سابعلا يبأب لزنو

 مه موقل لوقأ امو «نينمؤملا ريمأ اي لوقأ امو :لاق . لوقت نأ دب ال لاق . نينمؤملا

 مهتقرغو .دهده مهيلع لدو ,ةأرما مهتكلم ؛ درق سئاسو .دلج غبادو « درب كئاح نيب

 ؟ ةرأف

 . ةمئاق فايل اهدعب مقي ملف
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 :كلملا دبعو جاجحلا

 نم لجر هل لاق . هتنكل بهذ نم لجر ناك ول :جاجحلا نب كلملا دبع لاق

 الول :هل لاقف .رّجاه الخ ام مدآ نيبو ينيب ةمأ يندلت مل :لاق ؟كلذ فيكو شيرق

 . بالكلا نم ًابلك تنكل رجاه

0 
 ءادص ربح هيلعو ,ناورم نب كلملا دبع ىلع رمعَم نب هللا ديبع نب رمع لخد

 «صفح ابأ اي :ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ هل لاقف «لئارحلا رثأ اهيلع

 م ريغ نم يأ بحأ ام :لاق ! شيرق نم هنم تنأ نم ريغ نم تنك ول تنأ لجر

 و سانلا ديسو ؛ناعدج نب هللا دبع , ةيلهاجلا ف سانلا ديسل انم نإ !هنم انأ

 تاهمأ تذقنتسا يلإ . كدنع يدي هذه تناك امو ؛قيدصلا ركب ابأ ,مالسإلا

 . كباجح يف ندلوف « ىلابح نهو نيرحبلاب كيدف نبا كودع نم كدالوأ

6 

 : ل

 :ةيواعمو دلاخ نب نمحرلا دبع

 ىلع ةكمب انك ول هللاو امأ : ةيواعمل ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع لاق

 "ا-طبألا يلزنم ,نايفس يبأ نب ةيواعم نوكأ تنك ًاذإ :ةيواعم لاق . تملعل ءاوسلا

 كلورَدَم هالعأ (؟دايجأ كلزنم ءدلاخ نب نمحرلا دبع تنكو ؛ هّلْيَس ىنع قشني

 ةرذع هلفسأو

 :نامثعو ريبزل

 نبا انأ :ريبزلا لاقف ؛رمألا ضعب يف نافع نب نامثعو ماوعلا نب ريبّرلا عزانت

 ًايحاض تنكل كاذ الولو « لظلا نم كتنذأ يه :نامثع لاق . ةيفص

 :لضفلا نباو فسوي نب دمح

 كنأك مثاهب لواطتت كنإ ءاذه اي : لضفلا نب دمحمل بتاكلا فسوي نب دمحأ لاق

 )١( اصحلا قاقد هيف ليسم لك : حطبألا (؟) . نميلاب عنصي ب ناك ططخم ناتك وأ نطق نم بوث : ةربح .

 نإللاو نيطلاب ةينبملا ةيرقلا :ةردم ( ؛ ) . افصلا لي ةكمب عضوم :دايجأ (؟) .
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 ةرثك نإ : لضفلا نب دمه :هل لاق .فالآ ةسمخ نم رثكأ يف ّدتعت يهو .اهتعمج
 . اهدحاو لضف كقنع نم جرخُي سيل اهددع

 :ةيواعمو دايز

 ظ كردأ ام هللاوف .تكسا :ةيواعم هل لاقف ؛ةيواعم دنع دايزب دايز ىلوم رخف
 ظ . يناسلب هنم رثكأ تكردأ الإ هفيسب ًائيش كّبحاص

 :يموزخمو صوحألا

 :لوقي يذلا فرعتأ : يراصنألا هللا دبع نب صوحألل موزخم نم لجر لاقو
 ؟راصنألا متاع تحت لذلاو اهَّلك مراكملب شيرق تّبَهذ

 :لوقي يذلا فرعأ ينكلو ءال :لاق

 لفج ابأ ُهاَنَك ُهللو مكحابأ هونك سانلا
 لصألا ةّقرو عورفلا َمْوَل هترُسأل هتساير تقبأ

 : سيقو شيرق

 . ةعيبر نم :لاق ؟تنأ نمم :ةبلعث نب سيق ينب نم ًالجر شيرق نم لجر لأس
 ةريزجلا فانكأ يف انراثآ :يسيقلا لاق .ةكم ءاحطبب مكل رثأ ال :يشرقلا هل لاق
 امك دابلاو هيف فكاعلا ءاوسف ةكم امأف ؛ةفورعم راق يذ موي يف انفقاومو .ةروهشم
 . همحفأف . ىلاعتو كرابت هللا لاق

 :حيرشو ثعشألا

 :لاق ؟ كَّرض لهف :لاق . تعفترا ام َدَّشَل : يضاقلا حيرشل سيق نب ثعشألا لاق

 . كسفن ىلع اهلهمتو كريغ ىلع هللا ةمعن فرعت كارأف :لاق .ال

 :بلهملا نبا ديزيو نايلس

 يفو انيف :لاق ؟ةرصبلاب ّرعلا نميف :بلهملا نب ديزيل كلملا دبع نب نايلس لاق
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 . امكنم زعأ هيلع اتفلاحت يذلا :كلملا دبع نب ناملس هل لاق . ةعيبر نم انفالحأ

 :يبارعأو ةبتع

 ءهسأر ىلع اهرّوك دق ةمارعو ناَْلُخ هيلعو عماجلا دجسملا لخدف ةرصبلا يبارعأ مدق

 .اورضح ةيتف نم ًايز رهظأ الو ًاهوجو نسحأ ةيتف ري ماف «ةرسيو ةنمي هفّرطب يمرف

 تنأ نمم :ةبتع هل لاقف ؛ "'اهقبطف ةجرف ةقلحلا يفو مهنم اندف يموزخملا ةبتع ةقلح

 ؟نيبيطألا اهدارم نم وأ ,نيمركألا اهديز نم :لاق . جحذم نم :لاق ؟ يبارعأ اي

 ءاهضارعأ ةامح نم ينإف :لاق ؟ اهيأ نمف :لاق . اهدارم نم الو اهديز نم تسل لاق

 ناكو ..هسأر نع هتوسنلق عضو ىتح ةبتع محفأف :لاق . ديبز ينب ءاهضاير ةرهزو
 . شيرق نم لجر انأ :لاق ؟تنأ نمم ,علصأ اي تنأف :يبارعألا هل لاقف ؛ علصأ

 :لاق . موزخم ينب اهتناحير نم ينإ :لاق ؟اهتكلمم تيب نم وأ ءابتَوُبن تيب نمف :لاق
 تيّمس امنإ ؛ ًادبأ اهب تّرخف ام ,.شيرق ةناحير موزخم ونب تّيمُس 1 يردت ول هللاو

 كدعب ًايبارعأ تعزان ال هللاو :ةبتع لاق !اهئاسن نيلو اهاجر "اروَّخل شيرق ةناحير

 . ًادبأ

 : ةليمو زوريف

 ءدايز دنع ةباكع يبأ نب كلام نب ةليهف سأر' ىلع هدي نيصُح نب زوريف عضو
 امف كيلع اننمو ,ترصتنا اف كانبرض ؛دبعلا هللاو تنأ :لاق ؟دبعلا اذه نم :لاقف

 :نايبظ نباو عمسم نب كلام

 نب ركب ىلإ لسرأف ؛كلام هدارأ رمأل عمسم نب كلام ىلإ لئاو نب ركب تعمتجا

 ام .عمسم ابأ اي :لاقف هللا ديبع ىتأف ؛نايبظ نب دايز هللا ديبع ىلإ لسرأو «لئاو

 .فعضلا :روخلا (؟) .اهاطغو اهدس يأ :اهقبط )١(
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 :لاق . كب ينم هب قثوأ انأ مهس يتنانك يف ام ءرطم ابأ اي :لاق ؟ لإ لسرت نأ كعنم

 ًادعاق اهيف تنك نئلو ,اهتلوُطأل ًامئاق اهيف تنك نئل هللاو امأ ؟كتنانك ىفل ينإو

 . اهتقرخأل

 :قيقشو عمسم نبا

 لاق .رتستب ٌربق كرش امنإ :كلام هل لاقف روث نب قيقش عمّسم نب كلام عزان
 ءرقشملاب موق ىلإ ءاج كلام ابأ اعمسم نأ كلذو .رقّشملاب ربق كعضو نكل :قيقش
 ربق كلام دارأو .«بالكلا ليتق :هل لاقي ناكف ؛هب هولتقف ,هلتقف «مهبلك هحبنف

 . يرعشالا ىموم يبأ عم رتستب دهشتسا ناكو «قيقش يخأ روث نب ةءزجم

 : ةريبهو ملسم نب ةبيتق
 ريغ نم كلاوخأ تناك ول تنأ لجر يأ :حورسمنب ةريبهل مسم نب ةبيتق لاق

 ناكو . ةلهاب ينبتجو تئش نم مهب لداب ءريمألا هللا حلصأ :لاق . مهب لدابف . لولس
 . ةلهاب نم ةبيتق

 داؤد ىلأ نبا باوج

 :تايزلا نباو داؤد يبأ نبا

 يأ .ىوضأ :قثاولا دنع تايزلا كلملا دبع نب دمحم داؤد يبأ نب دمحأ لاق

 سيل :هل لاق . يعدب الو « يطبنب انأ ام هللاو ؟ اذامل :هل لاقف ؛ ةيطبنلاب .تكسا

 . ًاعيمج نيتلاحلا يف حّرَطم تنأف ؛هيلإ لزنت دحأ كنود الو ,كلضفي دحأ كقوف

 :سانشأو وه

 ينعي لجرلا اذه تدساف كنأ ينغلب :هل لاقف «سانشأ ىلع داود يبأ نب دحأ لخد
 تنأ دواد يبأ نبا هل لاق . انيتأي ال نأ بحأف ؛قيدص انل وهو «كلملا دبع نب دم
 . كسفنلف كانكرت نإو ءاهلف كانيتأ نإف «ةلودلا هذه كتعنص لجر
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 :قئاولاو وه

 كبلث يف مويلا موق لاز ام :لاقف ؛قثاولا ىلع تلخد :دواد يبأ نب دمحأ لاق

 يذلاو مثالا نم بستكا ام مهنم ءىرما لكلإ» نينمؤملا ريمأ اي :تلقف . كصقنو
 نم نينمؤملا ريمأ باقعو .هئازج يلو هللاف ؛'"74مظع باذع هل مهنم هربك ىلوت

 ريمأ اي مهل تلق اذاف ؛هرصان تنك نم َّلذ الو ,هطئاح تنأ ؤرما عاض امو ؛هئارو

 : هللا دبع ابأ لاق ؟نينمؤملا

 اهلاعن نُهدودخ كيلملا لعج ةوسن َةَرَع بلعب لإ ىعسو

 : ءانيعلا وبأو وه

 ٌدي» :لاق . ىلع اورفاضت ًاموق نإ :داود يبأ نبال تلق : ىمشاملا ءانيعلا وبأ لاقو
 ها وح كو كلك مارق هيي“ ع 5 3 نا رع 60) 0

 ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةّتف نم ْل» :لاق . ةعاج مهنإ تلق ”"#مهيديأ قّوف هللا

 ركملا قيحي الوإ» :لاق . ًاركم مه نإ :تلق "”©نيرباّصلا عم ُهللاو هللا نْذإب

 ام :لاقف «بتاكلا فسوي نب دمحأ هب تثدحف :ءانيعلا وبأ لاق هلأ الإ سلا

 . هيلع لزنأ امنإ نآرقلا نأ الإ داود يبأ نبا ىري

 :يودبو يرسقلا دلاخ

 ظلغأو «مدلب نشخأ ام «ةيدابلا لهأ اي :لاقف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ بطخ

 لجر هيلإ ماقف . املاع نوسلاجت الو ,ةعّمُج نودهشت ال ؛مكقالخأ ىفجأو ,مكشاعم

 مكنكلو ,كلذك وهف انماعط ظّلغو اندلب ةنوشخ نم تركذ ام اّمأ :لاقف ءميمد مهنم

 امو : دلاخ هل لاق . تركذ ام لك نم رش يه لاصخ ثالث مكيف رضحلا لهأ رشعم

 هللا كحبق :لاق !روكّذلا نوحكنتو ءروبقلا نوشبنتو «روّدلا نوُبقْنت :لاق ؟ يه

 . ٠١ ةيآلا حتفلا ةروس (؟) ١.1١١ ةيآلا رونلا ةروس (1)

 . ع" ةيآلا رطاف ةروس (5) ١.5 غو ةيآلا ةرقبلا ةروس ()
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 !هب تئج ام حبقو

 :ةأرماو بعصم نب ىسوم

 اذإف ؛اهضرعت ةئيق اهل ةيندم ةأرما لزنم بعصم نب ىسوم ىتأ :لاق نسحلا وبأ

 لاقف ؛رادلا يف ىهنيو رمأيو بهذيو ءيجي يمد لجر ىلإ رظنف ؛ةئيه اهل ةليمج ةأرما
 امأ 74نوعجار هيلإ انإو هلل انإإ9 :لاق !ىجوز وه :تلاق ؟لجرلا اذه نم :اهل

 ول هللا دبع ابأ اي هللاو :تلاق ؟ىرأ ام اجلا نم كبو اذه ريغ لاجرلا نم تْدَجو
 . كنيع يف َمُظعل هب ينلبقتسي ام لثمب كربدتسا

 :ليخ ضئارو ةءالملا تنب

 ام :ةكم قيرط يف اهجوز باود ضئارل ةءالحلا تنب ةكتاع تلاق :لاق نسحلا وبأ

 نيب ام !كادف تلعج !اهل لاقف !كتساب كبسك امنإ ؛كلمع نم ًاَرش ًالمع تدجو

 . ثيبنخلا اوذخ !كيلع ليو :تلاق !ناعبصإ الإ تنأ هب نيبستكت امو هب بستكأ ام

 ْ . ًاضكر مهتافف ؛ اهمشح هبلطف

 :يدزأو يوحنلا سنوي
 نأ هللاو تددو ؛يوحنلا سنوي سلجم يف دزألا نم لجر لاق :لاق نسحلا وبأ

 ةيحان يف خيش هل لاق !فيسلاب يطسو برضُي نأ ىلع ؛ يفوج يف ًاعيمج عمت ينب
 اهب ألمت ةّيرامح '"ةرمك كاذ نم كيفكي ءاذه ام :ميمت ينب نم "'”يزامرح . سلجملا

 ! كتاهل ىلإ كتسا

 :نييبارعا نيب

 )١( ءاكذلا يهو .ةزمرحلا نم وهو .ميمت نم يح :زامرحلا(5) 05 ةيآلا ةرقبلا ةروس .
 )*( .ركذلا سار :ةرمكلا
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 ةحيفص ءامسلا نيبو مكنيب نأ هللاو تددوف ةنسلا امأ :خيشلا لاقف !ًاتنب ةرشع عضب

 عوطقم نهنيب كلعجو «ةريثك ًافاعضأ كل نهفعضأ هللا تيلف تانبلا امأو ؛ ديدح نم

 ىردأ ام :لاق مث ًايلم يبارعألا رظنف :لاق !كريغ بساك نمل سيل نيلجرلاو نيديلا

 تاهمأ روظبب هللا كّضعأف ؛ ربخملا ميل ءرظنملا حيبق كارأ ينكلو .كل لوقأ ام

 . كلوح سولجلا ءالؤه

 نأ هّللاو تددو :لاقف , هتباصأ ةنس هيلإ اكشو فئاطلا نم ًاخيش يبارعأ لأسو

 . اهتسا يف كمأ رْعَجل سبيأ كلذ :لاق ! ًائيش تبنت ال ءاّصح ضرألا

 موي كتكردأ ول ينإ :يرمضلا ةرمض نب ةعرزل نايبظ نب دايز نب هللا ديبع :لاق
 ىلوأ وه ميحش قباط ىلع كلدأ الفأ :لاق ءًابحش (")قباط كنم تعطقل زاوهألا

 !كمأ ْيتَكَسِإ نيب يذلا رظبلا :لاق !ىلب :لاق ؟ عطقلاب

 يف كتنعط موي لاق ؟كنيع تئقف ىتم : متاح نب يدعل ريبزلا نب هللا دبع لاق

 .لَوَم تنأو كتسا

 ؛ يطبنو يبصو ةأرما باوجب تيبع ام طق ٍدحأ باوجب تيبع ام :قدزرفلا لاقو

 ةلغبلا ترمه املف ,ةوسن رشعم اذإف ءرهنلا يف اهيقسأ ىتلغبب تبهذ يفإف ةأرملا امأف

 طق ىثنأ ينتلمح ام هللاوف ؟ نككحضأ ام :نه تلقف «ةوسنلا كحضتساف ؛ "!تقّبح

 يف كتلمح دقف «ةربقم كمأ طارض ناك فيكف :نهنم ةأرما تلاقف ! اهلثم تلعف الإ
 عماجب دشنأ تنك ينإف .يبصلا امأو .ًاباوج اهل تدجو امف !رهشأ ةعست اهنطب

 :هل تلقف ,هعاتسا نسح ينبجعأف ,يبص وهو ديز نب تيمكلا يتقلح يفو .ةرصبلا

 الف يبأ امأ :لاق ؟كوبأ ينأ كَّرسف :تلق !نسح :يل لاق ؟ّيَنْب اي تعمس فيك

 ايف . يخأ نبا اي ىلع اهرتسا :تلق ! يمأ نوكت نأ تددو نكلو «ًاليدب هب ديرأ

 :تلق ؟قدزرفلا تنأ :يل لاقف «برثيب ًايطبن تيقل ينإف «يطبنلا امأو اهلثم تيقل

 . ثدحلا حير تجرخأ :تقبح (؟) . وضعلا :قباطلا ) ١(
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 ينتوجه اذإ يذلا تنأف :لاق . معن :تلق ؟ كناسل سانلا فاخي يذلا تنأ لاق . معن

 ؟انا توماف :لاق . ال :تلق ؟يدلو توميف :لاق .ال :تلق ؟ اذه ىمرف تومي

 !كليو :تلق ! يقنع ىلإ يىلجر نم «قدزرفلا مآ رح يف هللا ينلخدأف :لاق . ال :تلق

 ! ةينازلا عنصت ام ىرأ ىتح :لاق ؟ كسأر تكرت مو

 :قدزرفلاو ريرج نيب

 اهلمتحأ :لاق ؟ ةلأسم ينع لمتحت :سارف ابأ لاقف «ةفوكلاب قدزرفلا ريرج يقلو

 ريخلا كّمدقتي كيلإ بحأ ءيش يأ :لاق . كل ادب امع لسف :لاق . معن :لاق . ةلأسمب

 تاه :لاق .نارق يف هعم نوكأ نكلو .همدقتأ الو يمدقتي ال :لاق ؟ هّمدقتت وأ

 دجت نأ :كتأرما ىلع تلخد اذإ كيلإ ٌّبحأ ءيش يأ :قدزرفلا هل لاق . كتلأسم

 لذرأو كمالك حبقأ ام !هللا كلتاق :لاق اهرح ىلع لجر دي وأ لجر ريأ ىلع اهدي

 . كناسل

 :ةرماحألا دجسمو قدزرفلا

 درزملا وبأ مهيف ةعامج هيفو ةرماحألا دجسمب ًاموي قدزرفلا رم :لاق نسحلا وبأ
 ال ناك ولو نوكي الو ,نكي مل ءيش ام «ةفينح ينب اخأ اي :قدزرفلا هل لاقف « يفنحلا

 :لاق . كتربخأ بضغت مل نإف ؛هيفس هنإ ءدرزملا ابأ اي :لاق !يردأ ال :لاق ؟ مقتسي

 !مقتسي مل ناك ولو ,نوكت الو ,نانسأ هل نكت مل :كمآ رح :لاقف . بضغأ ال ينإف

 ل لف ؛هنع هغلب هين يف هبتاعف ءءارفع نب ورمع قدزرفلا ىقل :لاق نسحلا وبأ

 هل لاق !ههركت ءيش لك يتآ نأ نم يل ٌبحأ ةيش ام :دبرملاب وهو ءارفع نبا

 كمأ قأت نأ أ هركأ ينإف :لاق !معن :لاق ؟ههركأ ءيش لك يتأت كنإ هللاب : قدزرفلا

 . اهتأف



 :فيضو زامجلا نيب
 ؛هتيبب رخفي لعجف ؛زاّمجلا هللا دبع ابأ ءبسحلا ّيد هجولا حيبق ٌلجر "0فاض

 الإ ىبأف !كّبس نم انناعنمب ,كظفل ةءاندو .كهجو ًةحابقف ءتكسا :زاهجلا هل لاقف
 :زامجلا هل لاقف ؛ جاجللا يف يداهلا

 !كانكرت مْؤنَلا وأ حبش لف امؤل َكِحبُق عم 0 اكانكنل هجولا َنَسَح وأ اكانّوَجَه ضّرع اذ تنك ول

 )١( ًاغيض هب لزن :هفاض .

 لن



 باتكلا شرف

 سانلا نيابتو ةبوجألا يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دم نب دمحأ رمُع وبأ لاق
 هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو ؛مهناهذأ روضحو .مهنطف غلبمو «مهوقع ردقب اهيف

 اهب تقطنو .مهدهاشم يف برعلا اهب ترخافتو .مالكلا اهل ريختي يتلا بطخلا يف

 ؛ ممتافلخ سوءر ىلع اهب تماقو . مهمساوم ف اهب ترهشو  مهربانم ىلع ةمئألا

 ,ماوعلا اهب بطوخو .مهتاولصب اهتلصوو .مهدجاسمو مهدايعأ يف اهب تهابتو
 . يناعملا ال تريختو « ظافلألا ال تلزجتساو

 كلذ لكلو ؛راصقلا اهنمو .«لاوطلا اهنم :نيبرض ىلع بطخلا عيمج نأ معا

 م « مَللَي ينلا بطخ كلذ نم هب أدبن ام لوأف ؛هيف نسحي ناكمو ءهب قيلي عضوم

 .نيملكتملا ءاحصفلاو نيضاملا ءافلخلا نم ةلجلاو نيعباتلا نم ةلجلا م . نيمدقتملا فلسلا

 ةلازجل ؛جراوخلا بطخ ضعب ركذن مث ؛انرايتخا هيلع عقوو انيلإ طقس ام ىلع

 ةمودعم اهنإف ؛ايندلا مذ يف ةءاجفلا نب يرطق ةبطخك .مهقطنم ةغالبو .مهظافلأ

 وبأ انبطخ :لاقف سنأ نب كلام اهعمس يتلا ةزمح يبأ ةبطخو.؛نيرقلا ةعطقنم « ريظنلا

 نم ردصب حمسن مث «باترملا اهيف دّدرو ءرصيتسملا اهيف ككش ةبطخ ةنيدملاب ةزمح

 هدراومو .هئاودو مالكلا ءادب مهتفرعمل ؛ةصاخ بارعألا لوقو ةيدابلا بطخ

 . هرداصمو

 :ةملس نباو كلملا دبع

 ؟ سانلا بطخأ نم :يموزخملا يشرقلا ةملس نب دلاخل ناورم نب كلملا دبع لاق
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 :لاق ؟نم مث :لاق ,عابنز نب حور ينعي . ماذج خيش :لاق ؟نم مث :لاق !انأ :لاق

 !نينمؤملا ريمأ :لاق ؟ نم مث :لاق , جاجحلا ينعي . فيقث شئفّيخأ

 :دايز يف ةيواعل

 مق . عقلصملا بيطخلاب مكتيمْرأل هللو اورثكأف هدنع سانلا بطخ امل ةيواعم لاقو

 !دايز اي

 :داود يبأل

 :لاق  ةمالع وحنلل ًابلاطو «ةيوار ًارعاش ناكو  يدهملا بتاك دم لاقو

 صيخلت :لاقف  مالكلا ريبحتو بطخلا ركذ نم ءىش ىرجو - لوقي داود ابأ تعمس

 رظنلاو ءصقن ةيدابلا لهأ ريغ يف قداشتلاو ءزجع بيرغلاب ةناعتسالاو , قفر يناعملا

 . باهسإ مالكلا هيلع ينُب امع جورخلاو ءكلُه ةيحللا حسمو « يع سانلا بويع يف

 . بارعإلا اهيلَّحو ,ةيردلا اهدومعو .عبطلا ةباطخلا سأر :لوقي هتعمسو :لاق

 . هاركتسالا ةلقب ةنورقم ةبحملاو . ظفللا رّيخت اهؤاهبو

 . دايإ ءابطخ يف هل ًاتيب يندشنأو

 ءابقّرلا ةفيخ ظحالملا يحو ةةراتو لاوطلا بطُخلاب نومرَي

 : عباصألا لتفو نونثعلا حسمب هتناعتساو بيطخلا ّيع يف يندشنأو

 "' عباصألا لتفو ٍنونثُع ةحسمو ةلعسو تافتلاو ربي ءيلم

 :ةلبج نباو رمتعملا نب رشب

 مهنايتف معي وهو .بيطخلا ينوكسلا ةمرخم نب ةلبج نب ميهاربإب رمتعملا نب رشب رم

 الجر نوكي وأ .ديفتسيل فقو امنإ هنأ ميهاربإ نظف .عمتسي رشب فقوف ؛ةباطخلا

 لإ عفد مث . احشك هنع اووطآو ءاحفص لاق امع اوبرضأ :رشب لاقف ؛ ةراظنلا نم

 :اهيف .هريبت و هقيمنت نم ةفيحص

 )١( ًالفس هتحتو نقذلا ىلع تبن ام :نونثعلا .
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 ةعاسلا كلت ليلق َنإف «كايإ اهتباجإو كلاب غارفو كطاشن ةعاس كسفن نم ذخ
 نم ماسأو ءرودصلا يف ىلحأو ,عاتسالا يف نسحأو ءابسح فرشأو «ارهوج مركأ

 كلذ نأ ملعاو ؛عيدب ىنعمو ءفيرش ظفل نم نيع لكل بلجأو .أطخلا شحاف

 فلكتلابو ؛ةدهاجملاو ةلواطملاو دكلاب لوطألا كّموي كيطعي امم كيلع ىدجأ
 ناسللا ىلع افيفخو .ًادصق الوبقم نوكي نأ كئطخي مل كأطخأ |همو «ةدواعملاو

 كملسُي رعوتلا َنإف «رّعوتلاو كايإو ؛هندعم نم مجنو هعوبني نم جرخ امكو ءالهس

 ىنعم غارأ نمو . كظافلا نيشيو ,«كيناعم كلهتسي يذلا وه ديقعتلاو ,ديقعتلا ىلإ

 |مهقح نمو ,فيرشلا ظفللا فيرشلا ىنعملا قح َنإف ءاميرك اظفل هل سمتليلف اميرك

 كنم الاح أوسأ نوكت نأ ىلإ هلجأ نم دوعت امعو ءامهنجبيو امهدسفي امع |هنوصت نأ

 ةثالث يف نكف ؛ امهقح ءاضقو |مهتسبالمب كسفن نهرتو ء|هراهظإ سمتلت نأ لبق
 كانعم نوكيو ؛الهس امخف وأ ءابذع ًاقيشر كظفل نوكي نأ كلذ لّوأف :لزانم
 امإو .,تدصق ةصاخلل تنك نإ ةصاخلا دنع اّمإ ءافورعم ًابيرقو ءافوشكم ًارهاظ

 يناعم نم نوكي نأب فرشَي سيل ىنعملاو ؛تدرأ ةّماعلل تنك نإ ةّماعلا دنع

 ىلع فرشلا رادم امنِإو ؛ةّماعلا يناعم نم نوكي نأب عضتي سيل كلذكو .ةصاخلا

 كلذكو ؛لاقملا نم ماقم لكل بجي امو لاحلا ةقفاوم عم ةعفنملا زارحإو ,«باوصلا

 فطلو ,كظفل ةغالبو ,كناسل نايب نم غلبت نأ كنكمأ نإف ؛يصاخلاو يماعلا ظفللا

 ظافلألا اهوسكتو .ةصاخلا يناعم ةّماعلا مهفث نأ - كسفن يف كتردقو .كلخادم

 . ماتلا غيلبلا تنأف .ءافكألا نع وفجت الو ,ءامهدلا نع فطلت ال يتلا ةطسوتملا

 نم مالكلا اذه يملعت ىلإ جوحأ انأ ءكادف تلعُج :ةلبج نب مهاربإ هل لاقف

 . ةملغلا ءالؤه

 لع هللا لوسر ةبطخ

 عادولا ةجح يف
 رورش نم هللاب ذوعنو .هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحت هلل دمحلا َنِإ

 ءهل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا دبي نم . انلاعأ تائيس نمو ءانسفنأ

 ا/ ١2



 . هلوسرو هدبع ادم نأ [ دهشأ ]و ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 وه يذلاب حتفتساو هللا ةعاط ىلع مكثحأو هللا ىوقتب «هللا دايع مكيصوأ

 . ريخ

 دعب مكاقلأ ال يلعل يردأ ال ينإف ,مكل نيّبَأ ينم اوعمسا سانلا اهيأ :دعب اَمأ

 نأ ىلإ «مارح مكيلع مكلاومأو مكةءامد نإ :سانلا اهيأ !اذه يفقوم يف اذه يماع

 مهللا ,تغلب له الأ . اذه دلب يف اذه ميرهش يف اذه مكموي ةمرحك :مكبر اًرقلت

 ! دهشأ

 ةيلهاجلا ابر نإو ؛اهيلع هنمتئآ يذلا ىلإ اهّدؤيلف ةنامأ هدنع تناك نمف

 ءامد نإو ؛بلطملا دبع نب سابعلا يمع ابر هب أدبأ ابر لّوأ ّنإو , "'عوضوم

 دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب رماع مد هب أدبأ مد لوأ نإو ,ةعوضوم ةيلهاجلا
 هبشو .'"ادّوَق دمعلاو «ةياقّسلاو ةنادّتسلا ريغ ةعوضوم ةيلهاجلا رثآم نإو «بلطملا

 . ةيلهاجلا لهأ نم وهف داز نمف «ريعب ةئام هيفو ءرجحلاو اصعلاب لتق ام دمعلا

 نأ يضر هنكلو ءهذه مكضرأ :يف دبعُي نأ سكي دق ناطيشلا َّنِإ «سانلا اهيأ
 . . مكلامعأ نم نورقحت امم كلذ ىوس اهف عاطي

 ًاماع هَنوُلَحُي اورفك نيذلا هب َّلْضُي رفكلا يف ةدايز "!4ىبّشلا امنإ ءسانلا اهيأ

 قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا ْنِإو .هللا مّرح ام َةّدع اوئطاوُيل اماع هنومّرحيو

 موي هللا باتك يف ًارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةّدع ّنإو ءضرألاو تاومسلا هللا

 «ةدعقلا وذ :درف دحاوو ,تايلاوتم ةثالث ,مّرُح ًةعبرأ اهنم .ضرألاو تاومسلا قلخ

 ! دهشأ مهللا ءتغلب له الأ . نابعشو يدامج نيب يذلا بجرو .مرحملاو ,.ةجحلا وذو

 )١( هنع هطقسأ يأ نيدلا هنع عضو :لاقي :عوضوم .

 )١( ةيلهاجلا مايأ رفص ىلإ مرحملا ةمرح ريخأت :ءيبسنلا (8) .لتقي ًادمع لتق نم يأ ءصاصقلا :دوقلا .
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 ال نأ نهيلع مكل :اقح َنهِيلع مكل ّنإو ءاقح مكيلع مكئاسنل ّنِإ «سانلا اهيأ
 نيتأي الو «مكنذإب الإ مكتويب هنوهركت ًادحأ نْلْخدُي الو ..ريغ مكشرف َنئطوُي
 عجاضملا يف نهورجهتو '!'نهولضعت نأ مكل نذأ دق هللا َنإف نلعف نإف ؛ةشحافب

 نهتوسكو ْنهقزر مكيلعف مكنعطأو نيهتنا نإف ؛حّرَبم ريغ ًابرض نهوبرضتو
 هللا ةنامأب نهومتذخأ ءائيش نهسفنأل نكلمي ال َناَوَع كدنع ءاسنلا امنإو ؛فورعملاب

 له الأ ] اريخ نهب اوصوتساو ءاسنلا يف هللا اوقتاف ؛هللا ةملكب نهجورف متللحتساو

 . [ !دهشا مهللا ءتغلب

 . هسفن بيط نع الإ هيخأ لام ءيرمآل لحي الو ةوخإ نونمؤملا امنإ ؛سانلا اهيأ
 ؛ ضعب قانعأ مكضعب برضي ًارافك يدعب اوعجرت الف ! دهشا مهللا ,تغلب له الأ
 الأ «يتيب لهأو هللا باتك [هدعب ] اوُّلضت مل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت دق ينإف

 . دهشآ مهللا تغلب له

 .بارت نم مداو مدآل مكلك ؛دحاو مابأ نِإو .دحاو مكبر نإ ,سانلا اهيأ

 ؟ تغلب له الأ . ىوقتلاب الإ لضف يمجع ىلع ّبرعل سيل ؛ماقتأ هللا دنع مكمركأ

 . بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيلف :لاق . معن :اولاق

 ةيصو ثراول زوجي الو ؛ثاريملا نم هبيصن ثراو لكل مّسق هللا نإ «سانلا اهيأ

 وأ «هيبأ ريغ ىلإ َيعُد نم ؛ '"'رجحلا رهاعللو شارفلل دلولاو ٍ؛ُْتلَثلا نم رثكأ يف
 الو افرص هنم هللا لبقي ال ,نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف , هيلاوم ريغ ىّلوت

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .الدع

 . كلّسر ىلع :ركب وبأ هل لاقف ,مالكلا ٌرمع دارأ :ةفيق | موي ركب وبأ طخ

 . ًايلظ جوزتلا عنم يأ ةأرملا لضع :لاقي :نهولضعت )١(
 . نامرحلاو ةبيخلا ينازللو .جوزلا وأ ديسلا نم شارفلا بحاصل دلولا نأ ينعي ؛ةبيخلا يأ :رجحلا (؟)

١ 



 :لاق مث ,هيلع ىنثاو هللا دمح مث

 مهطسوأو ءاباسحأ مهمركأو ءامالسإ سانلا لوأ ,نورجاهملا نحن «سانلا اهمأ

 هللا لوسرب امحر مهّسمأو « برعلا يف ةدالو سانلا رثكأو .اهوجو مهنسحأو «ءاراد

 نوقباسلاوإ :ىلاعتو كرابت لاقف .مكيلع نآرقلا يف انْمَّدَقو .مكلبق انمّلسُأ ؛ هني
 . 10 حي تصل . 4 ٠

 نورجاهملا نحن 0 © ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنالاو نيرجاهملا نم نولوألا

 متيوآ ؛ّودعلا ىلع انراصنأو .ءيفلا يف انؤاكرشو .نيدلا يف انناوخإ ءراصنألا متنأو

 اذهل الإ برعلا نيدت ال «ءارزولا متنأو .ءارمألا نحنف ءاريخ هللامكازجف. ميس اوو

 . هلضف نم هللا مهحنم ام نيرجاهملا مكناوخإ ىلع اوسْفنت الف ء«شيرق نم يحلا

 :لاق مث ,هيلع ىنثأو هللا دمح. ًاضيأب طخو

 ,ينونيعأفقح ىلع ينومتيأر نإف .مريخب تسلو مكيلع تيِلو دق ينإ ,سانلا اهيأ

 الف هتيصع اذإف .مكيف هللا تعطأ ام ينوعيطأ ؛ينوددسف لطاب ىلع ينومتيأر نإو

 يدنع مكفعضأو هل قحلا ذخآ ىتح فيعضلا يدنع ماوقأ ْنِإ الأ . مكيلع يل ةعاط

 . مكلو يل هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ !هنم قحلا ّدخآ ىتح ّيوقلا

 «مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ىلع ىلصو .هلهأ وه امب هللا دمح (لف . ىرخأ بطخو

 :لاق

 !كولملا ةرخآلاو ايندلا يف سانلا ىقشأ نإ

 :لاقف  مهسوءر سانلا عفرف

 هدّهَز كلَم اذإ نم كولملا نم نإ ءنولجَع نوناعطل مكنإ ؟سانلا اهيأ مكل ام

 وهف «قافشإلا هبلق برشأو ,هلجأ ّرطش هصقتناو .هريغ ديب اهف هبٌعَرو هديب اهف هللا

 ال .ءاهبلا ةذل هدنع عطقنتو ءاخرلا مأسيو ءريثكلا ىلع طخسيو .ليلقلا ىلع دسحي

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 1٠٠.



 لذج .عداخلا بارسلاو '''يِسَقلا مهردلاك وهف .ةقثلا ىلإ نكسي الو «ةربعلا لمعتسي

 هللا هبساح ,هلظ احضو هرمع بصنو .ًةسفن تبجو اذإف «نطابلا نيزح- ,رهاظلا

 هللاب نمآ نم نإ الأ !نوموحرملا مه ءارقفلا نإو الأ .هوفع َلقأو ,هّباسح دشأف

 نورتسو .ةجحم قرفمو «ةوبن ةفالخ ىلع موبلا مكنإو ُمُْيَع هيبن ةنسو هباتكب مكح

 لطابلل تناك نإف ؛احابم امدو ءاعاعش ةمأو ءادونع اكلَمو '"'!ءاضوضع اكلُم يدعب

 ءدجاسملا اومزلاف ءربخلا ال توميو ءرثألا امل وفعي .ةلوج قحلا لهألو «ةوزن

 دعب ةقفصلاو ءرواشتلا دعب ماربإلا نكيلو .ةعاطلاب اومصتعاو نآرقلا اوريشتساو

 . هاندأ مكيلع ف اك اهاسقأ كل متفيس هلا نإ "شر هالي يأ رظاملا لوط

 :لاقف اضيأ بطخو

 هللا يدهتسأو هيلع لكوتأو .هب نموأو هرفغتسأو «هنيعتسأو هدمحأ .هلل دمحلا

 وهف هللا دهبي نم ؛ىمعلاو كشلا نمو .ىدرلاو ةلالضلا نم هب ذوعأو «ىدمهلاب
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ؛ًادشرم ايلو هل دحت نلف للضُي نمو «يدتهملا

 لذّيو ءاشي نم رعي .تومي ال يح وهو ,تيميو ىبحي ,دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش

 هلسرأ هلوسرو هدبع ًادمح نأ دهشأو ؛ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب ءءاشي نم

 «ةفاك سانلا ىلإ  نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظُيل قحلا نيدو ىدملاب

 ,ةعدب ب مهئيد « ةيلهاجلا تاملظ يف لاح رش ىلع ذئنيح سانلاو ,مهيلع ةجحو مهل ًةمحر

 «نونمؤملا اهيأ مكبولق نيب فلأو «ِةتِلَع دمحمب نيدلا هللا زعأف ,ةيرف مهتوعدو
 هللا نيبي كلذك ءاهنم مذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىع متنكو ءاناوخإ هتمعنب محبصأف

 عطُي نم :لجو زع لاق هنإف ,هلوسرو هللا اوعيطأف ؛نودتبت مكلعل هتايآ مكل

 . "” 6اظيفح مهيلع كانلسرأ اف ىلوت نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا

 لاح لك ىلعو رمأ لك يف ميظعلا هللا ىوقتب مكيصوأ ينإ :سانلا اهيأ دعب امأ

 .فسعو دادبتسا هيف :ضوضع (؟) . فئازلا ءيدرلا :يسقلا )١(

 . 6١ ةيآلا ءاسنلا ةروس () . مورلا دالب ديري :ةنشرخ ()
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 نم .ريخ ثيدحلا نم قدصلا نود اهبف سيل هنإف ؛ مهركو مببحأ ايف قحلا موزلو

 ىلإو بارت نم قلخ نَّم ٌرْخَف امو ؛َرخفلاو ا «كلبي رجفي نمو رُجفي بذكي

 امو «ىتوملا يف مكسفنأ اوُُدُعو اوملعاف !تّيَم ًادغو يح َمويلا وه .دوعي بارتلا

 لاق هنإف «ًارضحُم هودجت ًاريخ مكسفنأل اومدقو هللا ىلإ ُهَمّلع اوُدّرَف مكيلع لكشأ

 ِءوُس نم تلمَع امو ًارضحُم ٍرْيَخ نم تلمع ام سفن لك ُدجَت موي : لجو زع
 "7 مدآبعلاب فوهر هللاو ,ةَسفن هللا مكُرَذحُيو ءاديعب ًادَمأ ُهنْيِبو اهنْيب ّنأ ول ٌدَوَت
 ءاقل نم دب ال هنأ اوملعاو ,مكلبق ىضم نمب اوربتعاو «هوبقارو هللا َدابع هللا اوقتاف

 ءميحر روفغ هنإ .هللا رفغ ام الإ ءاهريبكو اهريغص ء مكلامعأب ءازجلاو مكبر

 هتكئالمو هللا ّنإ9» هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا ناعتسملاو مكّسفنأ مكّسفنأف

 ىلع لص مهللا 7 الست اوُمَّلَمو هيلع اوُلص اونمآ نيذلا اهّيأ اي ءّيبنلا ىلع َنولَصُي

 هيلع ةالصلاب انّكزو ؛كقلخ نم دحأ ىلع تيلص ام لضفأ ,ءكلوسرو كدبع دم
 انرصناو ,«كتعاط ىلع اّنعأ مهللا هضوح اندروأو «هترمز يف انرشحاو ءهب انقحلأو

 . كّودع ىلع

 :لاق مث ,هيلع ىنثأو هللا دمحف ءاضيأ بطخو

 «ةبهرلاب ةبغرلا اوُطلْخَت نأو ءهلهأ وه امب هيلع اونثث نأو .هللا ىوقتب مكيصوأ

 مِهَّنإإ# :لاقف .هتيب لهأ ىلعو ايركز ىلع ىنثأ هللا نإف ؛ةلأسملاب فاحلإلا اوعمجتو

 مم "© نيعشاخ انل اوناكو ًابهرو ًابغَر اننوغديو تاَرّيخلا يف َنوُعراسُي اوناك
 ؛ مكقيئاوم كلذ ىلع ذخأو .مكسفنأ هقحب نهترأ دق هللا نأ هللا دابع اوملعآ

 الو .هّبئاجع ىنفت ال مكيف هللا باتك اذهو .يقابلا ريثكلا ينافلا ليلقلاب مكضوعو

 مكقلخ هناف . ةملظلا مويل هيف اورصبتساو هباتك اوحصتناو . هلوقب اوقثف .ةرون أفطُي

 مكنأ هللا دابع اوملعا مث .نولعفت ام نوملعي نيبتاكلا ماركلا مكب لكوو «هتدابعل

 )١( ةيآلا نارمع لآ ةروس 5٠. )١( ةيآلا بازحألا ةروس 01 .

 )( ةيآلا ءايبنالا ةروس 4٠ .



 يضقنت [ال] نأ معطتسا نإف .هّملع مكنع ٍبّْيَغ دق لجأ يف نوحورتو نودغت
 اوقباسف - هللاب الإ كلذ اوعيطتست نلو [ اولعفاف ] هلل لمع يف متنأو [الإ ] لاجآلا
 اماوقأ نإف .مكلارعأ ءوس ىلإ مدرتف مكلاجآ يضقنت نأ لبق .مكلامعأب لهم يف
 يحولا يَحولاف ؛ مهلاثمأ اونوكت نأ ماهنأف .[ مهسفنأ اوسنو ] مهرغل مهلاجآ اولعج

 . هريس اعيرس هّرَم اثيثح ابلاط مءارو نإف «' ١7 ءاجنلا ءاجنلاو

 باطنخلا نب رمع بطخ

 هنع هللا يضر

 نأ دارأ نمو .ءبعك نب نأ تأيلف نآرقلا نع 5 نأ دارأ نم «سانلا ا

 نب ذاعُم تأيلف هقفلا نع لأسي نأ دارأ نمو «تباث نب ديز تأيلف ضئارفلا نع لأسي
 يفإ :امساقو انزاخ هل ينلعج هللا نإف ؛ ينتأيلف لاملا نع لأسي نأ دارأ نمو .لبج
 نم اوجرخأ نيذلا نيلوألا نيرجاهملا مث « نهيطعمف ِهيكَع هللا لوسر جاوزأب ءيداب
 مث «مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوئوبت نيذلا راصنألاب مم يباحصأو انأ ,مهلاومأو مهرايد
 الف .ءاطعلا هنع أطبأ ةرجملا نع أطبأ نمو ءاطعلا هيلإ عرسأ ةرجهلا ىلإ َعَرْسَأ نم

 مكب تيلتباف «يبحاص دعب مكيف تيقب دق يلإ .هتلحار خانم الإ لجر نمولي
 ,ةنامألاو ءازجلا لهأ ريغ ىلإ هلكأف ةيش مرومأ نم ٍنّرضحي نل ينإو ءيف متيلتباو
 . مهب ّنلكنأل اوءاسأ نئلو مهيلإ َنَئَسْحَأِل اونسحأ نئلف

 :لاقف اضيأ بطخو

 هب انادهف , ماع هيبنب انمحرو .ناميإلاب انمركأو ءمالسإلاب انزعأ يذلا هلل دمحلا

 انل نكّمو ءانودع ىلع انرصنو ءانبولق نيب فلأو .تاتشلا نم هب انعمجو « ةلالضلا نم

 ديزملا هولأساو «ةمعنلا هذه ىلع هللا اودمحاف ؛نيباحتم ًاناوخإ هب انلعجو .دالبلا يف

 )١( ءيشلا نم صالخلا :ةاجنلاو ءاجنلا .



 مايإو ؛مكفلاخ نم ىلع رصنلاب دعولا مكقدّص دق هللا نإف ءاهيلع ركشلاو اهيف

 اوبلَس الإ ةبوتلا ىلإ اوعزني مو ةمعنب موق رفك املقف «ةمعنلا ٌرفكو يصاعملاب لمعلاو

 . مهّودع مهيلع طّلُسو مهّرع

 اهرصنو اهحلف رهظأو اهتملك عمجو ةمألا هذه ةوعد رعأ دق هللا نإ :سانلا اهيأ

 نم مكايإو هللا انلعج ؛هئالآ ىلع هوركشاو .همعن ىلع هللا دابع هودمحاف ءاهفرشو

 نيركاشلا

 اوملعاو ؛هلهأ نم اونوكت هب اولمعاو .[ هب اوفرعت ] نآرقلا اوملعت : سانلا اهيأ

 لام نم يسفن تلزنأ يفإو الأ ] قلاخلا ةيصعم يف عاطي نأ قولخم قح نم غلبي مل هنأ

 ا"امّرقت «فورعملاب تلكأ ترقتفا نإو ءتْفَفع ٌتينغتسا نإو «متيلا لاو ةلزنمب هللا

 . "امضخلا نود ""مضقلا ,[ ةيبارعألا ةمُهَّبلا

 : اضيأ هل ةبطخو

 هب نوديرت [ امنإ ] نآرقلا ةءارق نأ ىرأ انأو نامز لع ىتأ دق هنإ :سانلا اهيأ

 ذإو يحولا لزنتي ذإ هوكرق اموق نأ ّيلإ لّيُخ [دق هنإو الأ ] :هدنع امو لجو زع هللا

 امنإف «يبنلا بهذو يحولا عطقنا دقف ؛ كرابخأ نم انئبني انرهظأ نيب هللا لوسر

 انيأر نمو ؛هيلع هانببحأو اريخ هب اننظ ًاريخ هنم انيأر نم الأ ؛مكل لوقأ امب مكفرعن

 ثعبأ امنإ ينإو الأ ؛ مكبر نيبو مكنيب مرئارس ؛ هيلع هانضغبأو ارش هب اننظ ارش هنم

 الأ ؛ مكلاومأ اوذخأيو مروهظ اوبرضيل مهثعبأ الو ,مكُدَتْسو مكتيد ومَدعُيل يلاع
 . هنم مكنّصقأل هديب يسفن يذلاوف يلا هعفريلف كلذ نم ءيش هبار نم

 كلامع نم الماع تثعب نأ تيأرأ «نينمؤملا ريمأ اي :لامقف صاعلا نب ورمع ماقف

 .نانسالا فارطأب لكألا :مضقلا (7) . ًافيعض ًالكا لكالا :مرقتلا )١(

 سارضألا ىصقأب لكألا : مضخلا ()



 ؟ هنم هصّقتأ هبرضف كتيعر نم الجر بدأف
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 صقي مَنِ هللا لوسر تيأر دقف ؛هنم هنصقأل هديب رمع سفن يذلاو معن :لاق

 اورُمأو ( مكتينالعو مكتريرس يف هللا اوقتا سانلا اهيأ :لاقف ًاضيأ بطخو

 مهدحأ لبقأف ةنيفس يف اوناك موق لثم اونوكت الو ءركنملا نع اوهنآو فورعملاب

 مكحأ نأ يلو يعضوم وه :لاقف .هوعنمف هباحصأ هيلإ رظنف .هقرخي هعضوم ىلع

 لثم اذهو !هعم اوكلهو كله هوكرت نإو .اوملسو ملس هذي لع اوذخأ نإف هيف

 .مكايإو هللا انمحر . مكل ةتبرض

 : هللا هم-حر سابعلاب ةدامّرلا ماع بطخ حو

 :لاق مث ,هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمح

 كيلإ بوتأو كرفغتسأ ينإ مهللا ءارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا .سانلا اهأ

 قحلا كلوقو لوقت كنإف ,لاجر رابكو هئابآ ةيقبو كيبن معب كيلإ برقتن انإ مهللا
 [هّوبأ ناكو امل ٌرنك ُهتْحَن ّناكو ةنيدملا يف َنّيَميتَي نيمالغل ّناكف ٌرادجلا اَمأو#»

 انل رفغآ مهللا ؛همع يف كّيبَن مهللا ظفحاف ؛ [هيبأ حالصل |ههتظفحف ؛ '!4ًاحلاص

 مهللا ,ةَعيضَب ةريسكلا عدت الو ,ةّلاضلا لمهُت ال يعارلا تنأ مهللا ءارافغ تنك كنإ

 مهثغأمهللاو ىفخأو ّرسلا ماعت تنأو ,ىوكشلا تعفتراو ريبكلا قرو ريغصلا عرض دق

 . نورفاكلا ُموقلا الإ هللا حور نم سأي ال هنإف ءاوكلهيف اوطنقي نأ لبق كئايغب

 :نولوقي سابعلاب سانلا قفطو ءرزاملا اوصلقو .ءاذحلا اوقلع ىتح اوحرب امف

 . نيمرحلا ىقاس اي كل ائينه

 : ةفالخملا يلو ذإ بطخو

 )١( ةيآلا فهكلا ةروس 8١ .
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 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعص

 قحلا ةقفاومب كتعاط لهأل ينيَلَف ًظيلغ ينإ مهللا :اونُمأف عاد ينإ ءسانلا اهيأ اي
 ةراعدلا لهأو كئادعأ ىلع ةدشلاو ةظّلغلا ىنقزراو «ةرخآلا رادلاو كهجو ةاغتبا

 بئاون يف ينخسف حيحش يفإ مهللا ؛ مهيلع عادتعا الو ءمهل ينم ماظ ريغ نم «قافنلاو

 يغتبأ ىنلعجاو .ةعمس الو ءاير الو ءريذبت الو فرس ريغ نم ادصق .فورعملا

 .نينمؤملل بناجلا نيلو حانجلا ضفخ ينقزرا مهللا ؛ةرخآلا رادلاو كهجو كلذب

 لك يف توملا ركذو «لاح لك ىلع كركذ ينمهلأف ,نايسنلاو ةلفغلا ريثك ينإ مهللا

 ةينلاب اهيلع ةوقلاو اهيف طاشنلا ينقزراف «,كتعاطب لمعلا نع فيعض يف مهللا ؛نيح

 ركذو .ىوقتلاو ربلاو نيقيلاب ينتّبث مهللا ؛كقيفوتو كنّوعب الإ نوكت ال يتلا ةنسحلا
 ء يسفنل ةبساحملاو ؟ ينع كيضري اهف عوشخلا ينقزراو «كنم ءايحلاو كيدي نيب ماقملا

 يناسل هولتي امل ربدتلاو ركفتلا ققزرا مهللا ؛ تاهبشلا نم رذحلاو . تاعاسلا حالصإو

 ؛تيقب ام كلذب لمعلاو ,هيئاجع يف رظنلاو .هيناعمب ةفرعملاو ءهل مهفلاو «كباتك نم

 . ريدق ءيش لك ىلع كنإ

 : هتبطخ نم غرف دق هنأ فرُع هب ماكت اذإ يذلا ركب يبأ مالك رخآ ناكو

 . كاقلأ موي يمايأ ريخو .همتاوخ لمع ريخو .هرخآ ينامز ريخ لعجا مهللا

 : هتبطخ نم غرف هنأ فرع هب ماكت اذإ يذلا رمع مالك رخآ ناكو

 . نيلفاغلا نم ينلعجت الو «ةّرغ ىلع ينذخأت الو ,ةرمغ يف ينغدت ال مهللا

 نافع نب نارثع ةبطخ

 هنع هللا يضر

 جترأ مع ,.دهشتو ءهيلع ىنثأو هللا دمحف ءًابيطخ ماق نافع نب نايثع يلو اللو

 :لاقف ؛ '''هيلع

 )١( مالكلا هيلع قلغتسا :هيلع جترأ .
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 ىلع بَطَخلا مكيتأتسف شعأ نإو ءبعص بكرم لك لوأ نإ .سانلا اهنأ
 . ارسي رسع دعب هللا لعجيسو .اههجو

 بلاط يبأ نب يلع بطخ
 ههجو هللا مرك

 اهبطخ ةبطخ لوأ هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ بطخ
 :لاق مث مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمحف «ةئيدملاب

 ىلع الإ عدم نّيعَّدَي الف :دعب امأ . هِي مكيبن ةّنسو هللا باتك :سانلا اهمأ

 :راثلا يف رّصقمو ءوجري بلاطو ءاجَن عاس . هّمامأ رانلاو ٌةنجلا نم لغش ءهسفن

 نم كله . سداس ال .هديب هللا ذخأ يبنو .هيحانجب راط كلم :[نانثاو ؛ةثالث ]

 مأ هيلع جهنم :ةّداجلاو ىطسولاو .ةلضَم لامثلاو نيميلا .محتقا نم يدرو ءىعّذا

 الف .فيسلاو طوسلا :نيءاودب ةمألا هذه ىواد هللا نإ ؛ ةوبنلا راثآو ةنسلاو باتكلا

 نم توملاف ؛مكنيب تاذ اوحلصأو .مكتويبب اورتتسا ءاههيف مامإلا دنع ةداوه

 امأ . نيدوم اهيف اونوكت مل رومأ تناك دق . كله قحلل هتحفص ىدبأ نم . مكئارو

 ثلاشلا ماقو نالجرلا قبس .فلس امع هللا افع .تلقل لوقأ نأ ءاشأ ول يفإ

 «اورظنا !هل ًاريخ ناكل هسأر عطقو هاحانج صق ول !هليو .هنطب هتمه «بارغلاك

 لطابلا َرِمأ نئلو ؛لهأ لكلو ءلطابو قح . اوورآفمتفرع نإو ءاوركنأف متركنأ نإف
 مكيلإ تعجر نئلو .لبقأف ءيش ربدأ املقلو ؛ لعلو امبرل قحلا لق نئلو ؛لعف اميدقل
 . داهتجالا الإ انيلع امو ,ةرتف يف اونوكت نأ ىشخأل ينإو ,ءادعسل مكنإ ميرومأ

 ْ :هيلع هللا ناوضر دم نب رفعج اهيف ىورو

 ؛ ًارابك سانلا ماعأو « ًاراغص سانلا ملحأ «يتمورأ بياطأو . يترتع راربألا نإ الأ

 ؛ انعمس قداص لوق نمو ءانمكح هللا مكحبو انملع هللا ملع نم تيبلا لهأ انإو الأ

 ةيار انعم «انيديأب هللا مككلبي اولعفت مل نإو ] ءانرئاصبب اودتهت انراثآ اوعبتت نإف

 علخت انبو نمؤم لك ةرت كردت انبو الأ . قرغ اهنع رخأت نمو ,قحل اهعبت نم .قحلا
 ا/ ١6



 . متخي انبو حتف انبو ,مكقانعأ نم لذلا ةقبر

 ش :ًاضيأ هل ةبطخو

 :لاق مث ءهيلع ىنثأو هللا دح

 ؛ لمألا كرتو « لمعلا مدقتو هتعاط موزلو هللا ىوقتب يسفنو هللا دابع مكيصوأ

 محتقملا ءراهنلاو ليللاب بعتلا نيأ ءهلمأ نم ءيشب عفتني مل هلمع يف طَّرَف نم هنإف

 ودغلا لصي «؟'!لامرلا جلاعو لابجلا ءارو نم ريسي ءرافقلا زوافمو راحبلا جّجلل

 تمظعف « هتينم هيلع تمجه ؛حابرألا تارقحم بلط يف ,حابصلاب ءاسملاو «حاورلاب

 : ًاروسحم ةمايقلا ىفاوو « ًارورغ بستكا امو « اروُب عمج ام راصف ؛ هتيزر هسفنب

 الو ءًاباب كل عرقي ال ءكبر لوسر كاتأ دقو كب ينأك ءهسفنب ّراغلا يهاللا اهيأ
 كل مجري الو ءاليفك كنم ذخأي الو .ًاليدب كنم لبقي الو ءًاباجح كل باهي
 ءةشحوم اهؤاجرأ .ةملظم رعق ىلإ كيدؤي ىتح .ًاريبك كيف رقوي الو ءًاريغص
 ىنبو ءددعو عمجو ؛دهتجاو ىعس نم نيأ !ةيضاملا نورقلاو ةيلاخلا ممألاب هلعفك

 ءدونجلا داق نم نيأ ؟معتمي مل ريثكلابو ءعنقي مل ليلقلابو ءدّجنو فرخزو ؛دّيشو

 مهليبسلو .«نوبراش مهسأكب متنأو ًاتاومأ ىرثلا تحت !ًاتافر اوحضأ ؟دونبلا رشنو

 . نوكلاس

 ققشتو «لابجلا هيف ريست يذلا مويلل اولمعاو .هوبقارو هللا اوقتاف !هللا دابع
 لئاقأ ؟كارت ذئموي لجر يأف ؛لئامشلاو ناميألا نع بتكلا رياطتو «مامغلاب ءامسلا
 عئارشلا ةماقإب اندعو نم لأسن !هيباتك توأ مل ينتيل اي :مأ !هيباتك اوكرقا مؤاه

 هيتأي ال يذلا هللا باتك ةظعوملا غلبأو ثيدحلا نسحأ ّنِإ ؛هطخس انيقي نأ هتنج

 . ديمح مكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 : ًاضيأ هل ةبطخو

 )١( ضعب يف هضعب لخدو اهنم مارت ام :لامرلا جلاع .
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 ةيصان يذلا ,هقلخ عيمج ىلع هبجوتساو .هسفنل دمحلا صلختسا يذلا هلل دمحلا

 ال ,هتوربج يف فيطللا ,هناطلس يف ّيوقلا .هيلإ ءيش لك ريصمو هديب ءيش لك
 يفو « هتئيشكب مهرخسمو .هتردقب قئالخلا قلاخ ءعنم امل ىطعم الو « ىطعأ ام عنام

 هب معنأ ام ىلع هنيعتسأو هدمحأ ؛باوثلا ليزج .باقعلا ديدش ,دعولا قداص .دهعلا

 لوحلا نم يربتملا .هتردقل ملستملا لّكوت هيلع لكوتأو ؛هريغ ههنك فرعَي ال امم
 ًاهلِإ .هل كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال هنأ كش اهبوشي ال ٌةداهش دهشأو ؛هيلإ ةّوقلاو

 هل نكي ملو ,كلملا يف كيرش هل نكي ملو .ًادلو الو ةبحاص ذختي مل .ًادَّمّص ًادحاو

 زع هلوقب يعّدملا ءاعدا عطق ءريدق ءيش لك ىلع وهو ءاريبكت هرّبكو لذلا نم لو

 هتوفص هَل ًادمح نأ دهشأو . "'4نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ اموإ» :لجو
 قحلا ىلإو «ًايهان ركنملا نعو . ًارمآ فورعملاب هلسرأ هيحو ىلع هنيمأو .هقلخ نم

 عزانتو «رومألا نم فالتخاو «سانلا نم ةلالضو «لسرلا نم ةرتف نيح ىلع ؛ًايعاد
 . ضرألا لهأ هب رذنأو , يحولا هب ممت ىتح «نسلألا نم

 لك ىلإ ليبسلاو ,ةلالض لك نم ةمصعلا اهئإف ؛هللا ىوقتب هللا دابع مكيصوأ

 رّمعم لبقتسي نلف ءاهئادجأ اهنمضتو ءاهُحاورأ اهتلياز دق ثثجلاب مكنأكف ؛ةاجن
 داز وأ لظلا ءيفك مايند امنإو .هلجأ نم ّرخآ صاقتناب الإ هرمع نم ًاموي مكنم

 «هرايد هنم شحوتو .هراثآ يفعت موي .هّدبع رابجلا زيزعلا ءاعد كرذحأو ؛بكارلا

 الو دسوم ريغ .هّدخ ىلع ًارفعتم ,ضرألا نم ريفح ىلإ ريصي مث ,هراغص متّيبو
 انل ببيو ,هتمقن انبنحيو ,هطخس انيقي نأ ءهتنج هتعاط ىلع اندعو يذلا لأسأ :دهمم

 . هللا باتك ثيدحلا غلبأ َّنِإ . هتحر

 : هنع هللا يضر هل ةبطخو

 تفرشأو تلبقأ دق ةرخآلا ّنِإو «عادوب تنذآو تربدأ دق ايندلا َنإف ؛دعب اَمأ
 ؛ لجأ هئارو نم لمأ مايأ يف مكنإو الأ ءادغ قابسلاو مويلا رامضملا ّنإو «عالّطاب

 )١( ةيألا تايراذلا ةروس 05 .
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 مايأ يف رصق نّمو ؛هلمأ هرضي ملو هلمع هعّفن ,هلجأ روضح هلمأ مايأ يف صلخأ نمقف

 امك ةبغرلا يف هلل اولمعاف الأ ؛هلمأ هرضو هلمع رسخ دقف .هلجأ روضح لبق هلمأ

 ؛ اهيراه مان رانلاك رأ ملو ءاهبلاط مان ةنجلاك رأ مل ينإو الأ ,ةبهرلا يف هل نولمعت

 لالضلا هب ٌرُجَي ىدهلا هب مقتسي مل نمو «لطابلا هُرَّرضي قحلا هعفني ال نم هنإو الأ ]
 فاخأ ام فوخأ نإو «دازلا ىلع متللُدو .نعظلاب مترمأ دق مكنإو الأ ؛[ ىدرلا ىلإ

 . لمألا لوطو ىوه ا عابتا مكيلع .

 يلع ةفالخ يف رابنألا ىلع يدزألا فوع نب نايفس راغأ املو اولاق :هل ةبطخو

 نع ليخلا كلت لازأو هلتقف ء.يركبلا ناسح [ نبا ] اهيلعو .هنع هللا يضر

 ىنثأو هللا دمحف ةّدّسسلا باب ىلع سلج ىتح هنع هللا يضر ىلع جرخف ,؟")اهحلاسم

 :لاق مث هيلع

 لذلا بوث هللا هسبلأ هكرت نمف .ةنجلا باوبأ نم باب داهجلا نإف ؛دعب اَمَأ
 مكتوعد ينإو الأ ؛ "'فصّنلا هعنمو ,فسخلا هماسو ءراغصلا همزلأو «ءالبلا ةلمَشو

 نأ لبق مهوزغا :مكل تلقو .ًانالعإو ًارسو ءًارامنو اليل موقلا ءالؤه لاتق ىلإ
 ةثو « متلذاختو متلكاوتف . الذ الإ مهراد رقع يف طق موق يزغ ام هللاوف .موزغي

 دق دماغ وخأ اذهو ؛تاراغلا مكيلع تْنش ىتح ؛ًايرهظ مكءارو هومتذختاف يلوق كيلع

 لتقو ؛اهحلاسم نع مكليخ لازأو ؛يركبلا ناسح نبا لتقو ءرابنألا هليخ تغلب
 ةملسملا ةأرملا ىلع لخدي ناك مهنم لجرلا َنأ ينغلب دقو .نيحلاص الاجر مكنم

 ملُك ام نيرفاو اوفرصنا مث , لاهثاعرو "!اهبلقو اهلجح عزنيف .ةدهاعملا ىرخألاو
 لب «ًامولم يدنع ناك ام ًافسأ اذه دعب نم تام السم ًالجر َّنأ ولف ؛مهنم لجر

 ؛مكقح نع مكلشفو مهلطاب يف ءالؤه دج نم ًابجعاوف ؛ًاريدج يدنع هب ناك
 الو نْوِزْعُتو ءنوريغُت الو مكيلع راغُي ؛ ىَمرُي ًاضرغ ٌمرص نيح ًاحرتو مكل ًاحبقف
 ةَراَح :متلق ءّرحلا مايأ يف مهيلإ ريسملاب مكترمأ اذإف ؛نوضرتو هللا ىصعُيو «نوزغت
 .فاصتنالا :فصنلا ١ )١( .روغتلا :حلاسملا (1)
 . طرقلا :ثاعرلا ( ؛ ) .راوسلا :بلقلا ()



 : ملق ,ءاتشلا يف ىحض مهيلإ ريسملاب مكترمأ اذإو !ّرحلا انع خلسني ىتح انهلمأ ؛ ظيقلا

 'عّرقلاو ّرحلا نم ًارارف اذه لك اّرقلا اذه انع خلسني ىتح انلهمأ '"'[ّرقلا ةّرابَص ]

 لوقعو لافطأ "'ءالحأ ايو !لاجر الو لاجرلا هابشأ اي !ّرفأ فيسلا نم هللاو متنأف
 نم هتمحر ىلإ ينضبقو , مكر هظأ نيب نم ينجرخأ هللا ّنأ تددو !لاجحلا تابر
 [ًاحيق يبلق متألم دقل ] !انهو تّرج هللاو ٌةفرعم !مكفرعأ ملو مرأ مل ينأو .مكنيب
 نايصعلاب يبار ىلع متدسفاو .اسافنا توملا يومتعرجو .اظيغ يردص هللأو متيروو
 هلل ! برحلاب هل مع ال نكلو عاجش بلاط يبأ نبا نإ :شيرق تلاق ىتح .نالذخلاو

 نبا انأو اهتسرام دقل ؟ ينم ةبرجت لوطأو ًاسارم اهل ّدشأ دحأ مهنم لهو !مهوبأ
 ! عاطُي ال نم يأرال نكلو «نيتسلا ىلع تفّين دق نآلا اذ انأ اهف ,نيرشع

 :لاقف مهيف ماق .هنع هللا يضر هل ةبطخو

 . بالّصلا مصلا يهوي مكمالك !مهؤاوهأ ةفلتخملا ,مهنادبأ ةعمتجملا سانلا اهيأ

 : تلق لاتقلا ءاج اذإف ؛تيكو تيك سلاجملا يف نولوقت ؛ ودع مكيف عمطُي مكلعفو
 ليلاعأ ؛مماساق نم بلق حارتسا الو ؛ماعد نم ةوعد تزع ام دايح ''1[ يديح ]
 . «ليلذلا ّيضلا عفدي[ ال ] الأ ؛لوطمملا نيَّدلا يذ َعافد ؛ ريخأتلا ينومتلأسو ؛ ليطابأب

 يدعب مامإ يأ عم مأ ؟نوعنمت راد دعب راد يأ .تجلاب الإ قحلا كَردُي الو

 تحبصأ !بّيخألا مهسلاب زاف مكب زاف نمو ؛هومتررغ نم هللاو ٌرورغملا ؟نولتاقت
 مكب ينبقعأو .مكنيبو ينيب هللا قّرف ؛مكترصُن يف عمطأ الو مكلوق قدصأ ال هللاو
 نب سارف ينب نم ًالجر مكنم ةرشع لكب يل نأ هللاو تددو !مكنم يل ريخ وه نم
 !مهردلاب رانيدلا فرص ءمنغ

 يضر نسحلا هنبا عم هيلإ اولبقأف «لمجلا برحل ةفوكلا لهأ رفنتسا اذإ بطخو

 :لاقف ًابيطخ مهيف ماقف مهنع هللا

 .لوقع :مالحأ (؟) . دربلا :ّرقلا )١(

 . برحلا اهتيأ ينع يحنت ديري .يليم :يديح (*)
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 امأ ,نيلسرملا رخآو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ,فالتخا يف سانلاو «ةفاك نيلقثلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ًادم ثعب هللا َنإف ؛ دعب

 , يأتلا هب هللا بأرف «ضعب ىلع مهضعب ')تاءاثلل نوئيضتسم ؛لزانملا ٌريشب برعلاو

 ةوادعلا هب عطقو «ءامدلا هب نقحو ؛لبسلا هب نّمأو .قتفلا هب قترو ,عدصلا هب مألو

 اروكشم لجو زع هللا هضبق مث ؛رودصلل ةنشخملا نئاغضلاو «بولقلل ةرغاولا

 تمع ةبيصم اهل ايف ؛هلزن هبر دنع ًاميرك .هبنذ ًاروفغم .هلمع ًايضرم .هيعس

 ىلو مث ؛نوملسملا اهيضر ةريسب راسف ءركب وبأ ىلوو ؛نيبرقألا تّصخو .,نيملسملا

 قح ءهنم متلنو مكنم لانف «نامثع يلو مث ؛ اههنع هللا يضر ركب يبأ ةريسب راسف ءرمع
 : مكل تلقف !انعياب : يل تلقف ينومتيتأ مث ,هومتلتقف هومتيتأ ناك ام هرمأ نم ناك اذإ

 الإ ىضرن ال :متلقو ءاهومتبذجف يفك متعزانو ءاهومتطسبف يدي تضبقو !لعفأ ال

 موي اهضايح ىلع "'يهلا لبإلا ككادت يلع "'ةككادتو !كيلع الإ عمتجن الو «كب

 ينعيابو «ينومتعيابف ؛ضعب لتاق مكضعب نأو «يلتاق مكنأ تننظ ىتح ءاهدورو
 نيملسملا اهب التقف ةرصبلا ىلإ اراسف ةرمعلل ينانذأتسا نأ اثبل ام مث «ريبزلاو ةحلط

 نأ ءاشأ ولو ,ىضم نم دحاو نودب تسل يفأ هللاو ناملعي امههو «ليعافألا العفو

 الف مهللا ؛يّودع لع ابلأو «يتعيب اثكنو «يتبارق ًاعطق اهنإ مهللا ؛تلقل لوقأ

 !المأو المع ايف ةءاسملا [هرأو ءامربأ ام امل مكحُت

 ىلع ملستلل ةفوكلا تلخد :بيلك نب عفان لاق :ربنملا ىلع ةفوكلاب هنع ظفح امو

 وهو ؛ءادوس ةماع هيلعو .هربنم تحت سلاجل ينإف .هنع هللا يضر ىلع نينمؤملا ريمأ

 !هذه يتماع تحت ناك نإو هولتقاف اهيلإ اعد نمف .ةموكحلا هذه اورظنا :لوقي

 نم :مويلا انل لوقتو .هولتقاف اهنع ىبأ نم : سمأ انل تلق :متاح نب يدع هل لاقف

 لهأ نم بدحأ لجر هيلإ ماقو ؟كب عصن ام يردن ام هللاو !هولتقاف اهيلإ اعد

 اناو كلكا :لوآلا لاق امك تنأف ,مويلا اهنع ىهنتو سمأ اهب ترمأ :لاقف قارعلا

 . اذه لاقي يلإ : ىلع لاقف . تنأ ام ماعأ

 )١( شاطعلا :مملا (8) .متجحارت :متككادت (؟) .داسفإلا :يأنلا .
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 #2 6 1 مي مام ع

 ةرصاو اماحرا ركذا تحبصا

 مكتلمح ,هنع مكتيبن اع مكتيهنو ءهب مكترمأ امب مكترمأ نيح يفأ ول هللاو امأ

 علقت ال يتلا ىقثولا تناكل هيف ناك اذإ ًاريخ هتبقاع هللا لعج يذلا هوركملا ىلع

 مكب هللاو ينإ ؛ [ يئاد متنأو ] مكب يوادأ [نأ ديرأ] ؟نَم ىلإو ؟ نجي نكلو

 «يموق ريخ دعب نم يل تيلو يموق ضعب يل تيل اي ,ةكوشلاب ةكوّشلا "!شقانك
 عزناو ,«كرحب امهيلع طلس مهللا ,ناكبأ نامصأ ناججعأ ناربن تارفلاو ةلجد نإ مهللا

 مالسإلا ىلإ اوعُد [نيذلا نيأ ] ! '”يكٌرلا ناطشأ اي "!ةعّرتلل ليو ؛كرصب امهنم

 داهجلا ىلإ اوجيهو هومكحأف رعشلاب اوقطنو .هوئسحأف نآرقلا اوءرقو .هولبقف

 ْ ءًابرض ًابرض اهدارغأ فويسلا اوبلسو ءاهدالوأ [ىلإ ] حاقللا [ َهَلَو ] اوُهلوف

 ىلع نوُرعُي الو «ءايحألاب نورشابتي ال .ًافحز ًافحز [ضرألا فارطأب اوذخأو ]

 ٠ . يلعلا ىلع نوريغي الو ىلتقلا
 اييطَي نأ ْمُ ءاكُبلا ّقحف َنوُبهاذلآ ىناوخإ كئلوأ

 :لاقف !هيلإ ترص ام ىلع نوعجار هيلإ انإو هلل انإ تلقف ؛هانيع عمدت لزن مث

 رهظ لثم ةيشع ىلإ نوعجريو ةودغ هللاو مهموقأ !نوعجار هيلإ انإو هلل انإ معن
 ! ليكولا معنو هللا يبسح ؟ ىتم ىلإو ؟ ىتم ىتح «ةيحلا

 : هنع هّللأ ىضر .ءارغلا هتبطخ هذهو

 ءىش نم الو ناك ءىبش نم ال يذلا ءدرفنملا دحاولا ءدمصلا دحألا هلل دمحلا

 هل تسيلف .هنم ءايشألا تنابو ءايشألا نم اهب ناب ٌةردق ؛هل عضاخ وهو الإ قلخ

 تلضو «.تاعغللا ٌريبحت هتفص نود لك ,لاثمألا هيف هل برضي ٌدح الو .لانت ةفص

 هملع نود تعطقناو . ريكفتلا بهاذم هتوكلم نود تراحو تافصلا ُفيراصت كانه

 . اهجرخأ :ةكوشلا شقن (؟) . اهبوبه :حيرلا يوه )١(
 . رثبلا :يكرلاو .ءالدلا لابح :ناطشألا ( 5 ) .ءالدلا نوعرتي نيذلا :ةعرتلا (")
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 ؛لوقعلا تاحماط اهوند ىندأ يف تهات ٌّبُجُح هبيغ نود تلاحو ءريسفتلا عماوج

 هل سيل يذلا ىلاعتو ؛نطفلا صوغ هلاني الو ,ممهلا دعب هغلبي ال يذلا هللا كرابتف
 « ىهتنم ةياغ الو «أدتبُم لوأ هل سيل يذلا ناحبسو ءدودحم تقو الو ءدوجوم تعن

 طاحأ ؛هتعن نوغلبي ال نوفصاولاو ءهسفن فصو امك هناحبس وهو ؛ىنفي رخآ الو
 هنع بزعي الف ؛هظفح اهاصحأو .هرمأ اهللذو ءًهعنص اهنقتأو هملع اهلك ءايشألاب

 ةعباسلا ضرألا ىلإ ىلعلا تاومسلا يف ام الو ,.ىجدلا ملص نونكم الو ,ىوحلا بويغ

 هريغت مل يذلا دمصلا ٌدحألا اهب طاحأ «بيقرو ظفاح اهنم ءيش لكل وهف ؛ لفسلا

 !نك :نوكي نأ ءاش امل لاق ؛ناك اهنم ءيش عنص ().دءاكتي الو ,نامزألا فورص

 ٍلهج دعب نم ملاع لكو ؛بصن الو بعت الو قبس لاثم الب قلخ ام عدتبآ ؛ناكف
 هملع ؛ًاربخ اهتبرجتب ددزي ملو .ًايلع اهلك ءايشألاب طاحأ ؛ماعتي ملو لهجي مل هللاو «ملعي

 لاوز فوخ الو ,ناطلس ديدستل اهنوكي مل ؛اهنيوكت دعب اهب هلمعك اهنوك لبق اهب
 «نوبوبرم قئالخ نكلو ءرثاكم دن الو ,ءيوانم دض ىلع ةناعتسا الو ,ناصقن الو

 ام قلخ أرب ام ريبدت الو .أدتبا ام قلخ "دوني ال يذلا ناحبسف «نورخآ دابعو
 دارأ اهف هيلع تلخد ةهبش الو .باصأ ثداح ىلع ركفتي الو ءدارأ ام ملعو .ملَع

 هسفن صخو ,ةيبوبرلاب دّحوت «مّرِبُم ٌرمأو ,مكحم معو ءنَقتُم ءاضق نكل

 دمحلا لمكتساو «ءانسلاو دجملا صلختساو .ءايربكلاو زعلا سبلف «ةينادحولاب

 رهطتو ءانبألا نع ىلاعتو هناحبس لجف ؛ديجمتلاب دحوتو .ديحوتلاب درفناف ؛ءانثلاو
 هللا وه ءدض كلم اهف الو ءّدن قلخ اهف هل سيلف ؛ءاسنلا ةسمالم نع سدقتو

 .ىلعلا تاومسلا كلم ءدفني الو ديبي ال يذلا دبألل ثراولا ء.دمصلا دحاولا

 ,ىنسحلا ءامسألاو .ىلعألا لثملا هل ءاندف العو .العف اند مث «ىلفسلا نيضَرألاو

 قلخلا قلخ  هدمحبو هناحبس - ىلاعتو كرابت هللا نإ مث ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةنزخو ءهيحو ىلع ةانمأ هتوفص رايخ لك نم راتخاو .هتوفص مهنم راتخا مث هملعب
 نيفطصم ؛ءايفصأ مهلعج ءهيحو لزني مهيلعو .هلسر يهتني مهيلإ ءهرمأ ىلع هل

 )١( هدهجأو هلقثأ :هلماح ءيشلا دآ ( 5 ) . هيلع قش :رمألا هدءاكت .
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 مراكأ مهتخسانت ءرّقتسم ريخ يف مهرقأو مهعدوتسآ ؛ءابجن نييدهم «ءايبنأ
 «فلخ مهنم هرمأل ثعبنا فلس مهنم ىضم املك ,تاهمألا تارّهطم ىلإ .بالصألا

 نداعملا لضفأ نم هجرخأف ؛ هني دمج ىلإ هتمارك تضفأو هللا ةّوبن تهتنا ىتح

 نم ةمركم اهلصوأو .ةمورأ اهزعأو ,ةورذ اهعنمأو ءًاتبنم سراغملا مركأو ءًادتحم

 ةلدتعم .دوعلا ةبيط ةرجش .ءايبنأ اهنم بختناو .ءانمأ اهنم غاص يتلا ةرجشلا

 يف ,ىنتجملا ةيرك ءرامثلا ةعناي ,نوصغلاو لوصألا ةرضخم .عورفلا ةقساب .دومعلا
 ,نيمألا حورلاب هللا همركأ ىتح ,تعنتماف تزعو «ترمثأو تقسب هيفو «تتبن مرك

 ,هدابع ىلع هتفيلخ [ هلعجو ] ,نيلسرملا ةدع هب متأو «نييبنلا هب مخف .نيبملا رونلاو
 نم ٌرصنو .ىقتا نم مامإ وهو ؛ىركذلا راثآو ىوقتلاب هنيز ؛هدالب يف هنيمأو

 دابعلا هب تءاضتساف ؛هرون عطس ٌباهشو هعمل قرب دنّرو :هوض عمل ٌجارسء ىدتها
 ىتح قاربلا هل رخسو «باحسلا هب ىجزأف باسحألا هب ىوطو ؛دالبلا هب ترانتساو
 تنسو ءدصقلا تريس ءققألا مانصأ هب مدهو ,ةنسلألا هل تنعذأو , ةكئاللا هتحفاص

 ديحوتلاب حصفأ ىتح .هب هرمأ امب ُمَْ هي عدصف ؛لدع همكحو .لصف همالكو ؛ دشرلا

 هل ٌرقأو «ةيبوبرلاب [ قلخلا ] هل نعذأ ىتح «هللا الإ هلإ ال هقلخ يف رهظأو ؛ هتوعد
 مهللا . دوروملا ضوحلاو .دومحملا ركذلاب ًادمح ًصخف مهللا ؛ةينادحاولاو ةيدوبعلاب

 نيلعألا يفو .هتلحم نيفطصملا يف لعجاو .ةليضفلاو ةعفرلاو ةليسولا ًادمخ تآ

 يف انرشحاو .هضوح اندروأو ,همأكب انقساو «هئاهرب مظعو هناينب فرشو « هتجرد

 الو نينوتفم الو نيلاض الو نيباترم الو نيكاش الو نيثكان الو ايازح ريغ .هترمز

 لك نمو ءاهلضفأ ةمارك لك نم ًادمح طعأ مهللا ؛نيلضم الو نيدئاح الو نيلدبُم

 نم دحأ نوكي ال ىتح ؛همتأ مسق لك نمو .هلزجأ ءاطع لك نمو .هلمكأ معن

 الو .«ةليسو كيلإ برقأ الو ةلزنم كدنع ىظحأ الو .ًاناكم كنم برقأ كقلخ

 دربو .« شيعلا لظ يف هنيبو اننيب عمجاو ؛دمح نم .ةعافش الو  ًاقح كيلع مظعأ

 غلب دق هنأ دهشن انإف ؛ميعنلا ةجهبو ءرورسلا ةرضنو «نيعألا ةرقو ع"اعْوّرلا

 . حيرلا مسن :حورلا )١(
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 يف يذوأو .كليبس يف دهاجو .ةمألل دهتجاو ,ةحيصنلاو ةنامألا ىدأو «ةلاسرلا

 ديسو «نيقتملا مامإ «نيقيلا هاتأ ىتح كَدبَعو . كنيد يف مثال ةمول فَخَي ملو كبنج

 .مارحلا تيبلا بر مهلا ؛نيملاعلا بر لوسرو نيلسرملا متاخو .نيبنلا مامتو «نيلسرملا .

 ؛مالسلا انم ًادمح ْغّلِب ؛مارحلا رعشملا برو ,ماقملاو نكرلا برو «مارحلا دلبلا برو

 ماركلا ةظفحلا ىلعو ؛نيلسرملا كئايبنأ ىلعو «نيبرقملا كتكئالم ىلع لص مهللا
 . نينمؤملا نم نيضرألا لهأو تاومسلا لهأ ىلع هللا ىلصو «نيبتاكلا

 : ءارهزلا هتبطخو

 معاق ءيش لكو ءهل عشاخ ءيش لكو .هيلوو ءيش لك لوأ وه يذلا هلل دمحلا

 تّلكو «تاوصألا هل تعشخ ؛هل نيكتسم ءيش لكو «.هيلإ ٌعراض ءيش لكو هب

 هنود ترسحناو «مالحألا هنود تراحو ءماهوألا هنود تلضو «تافصلا هنود

 مظعأو هنأش لجأ ام هناحبس هنود *يش متي الو .هريغ رومألا يف يضقي ال راصبألا

 كلملاو ةمظعلاو حيبستلا هل . ىلفسلا ضرألا يف نمو « ىلعلا تاومسلا هل حبسُت ! هناطلس

 لك عزفمو .فيعض لك ٌةوق ؛ماحب وفعيو ماعب يضقي .ةوقلاو لوحلاو ,ةردقلاو

 ةبرك لك فشاكو «ةنسح لك بحاصو «ةمعن لك لوو ؛ليلذ لك ٌرِعو فوهلم
 هيلع ىَحْرَت امو .رودصلا نك ام معي «ةريرم لك يبمحملا ةّيفخ لك ىلع عمل
 مهنم تكس نمو .همالك عمس مهنم مكت نم ؛هدابعب فوؤرلا . هقلخب ميحرلا «روتسلا

 طاحأ ؛هريصم هيلإف مهنم تام نمو هز هيلعف مهنم شاع نمو ءهسفن يف ام مَ
 «تيمّتو يبحت ام ددع دمحلا كل مهللا هظفح ءيش لك ىصحأو هّملع ٍءيش لكب

 هلمحتو حيرلا هب يرن ام ددعو « مهراصبأ ظحلو مهظفلو كقلخ سافنأ ددعو

 ال ًادمح  موجنلاو رمقلاو سمشلا هب ريسيو ءراهنلاو ليللا هب فلتخيو .باحسلا

 «ءيش لك ريصم كيلإو «ءيش لك لبق تنأ مهللا :هدمأ ىنفي الو ,.هددع يضقني

 طاحأ ,ءيش لك ثراو تنأو «ءيش ّلك ىنفيو ىقبتو ءيش لك كاله دعب نوكتو

 دحأ ردقي الو .ءيش كنع ىراوتي الو .ءيش كزجعُي سيلو .ءيش لكب كملع

 غلبت الو ,كتفصل لوقعلا يدتهت الو ,.كركش ّقح دحأ كركشي الو ,كتردق
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 فيك كنع ربختف ْنيع كرت مف .كيلإ رظنلا نود راصبألا تراح ؛كّدح ماهوألا

 ال ,مويق يح كنأ معن !أ ريغ ءكتمظع فيك مهللا معن ال .تنك فيكو تنأ

 كلم كتردق ردقي الو ءرصب ككرَدُي ملو ءرظن كيلإ هتني مل «مون الو ٌةتس كذخأت
 تذخأو .لامعألا تيصحأو «ءلاجآلا تمتكو ءراصبألا تكردأ ؛رّشب الو

 ٌدرُي الف ءةمظع ءيش لك تألم ةشحول الو ةجاحل قلخلا قلخت مل ,مادقألاو يصاونلاب

 ككلم يف ديزي الو .كاصع نم كناطلس صقني الو «تعنم ام ىطعي الو «تدرأ ام.

 ءءيش كنع رتتسي ملف ؛هدهاش كدنع بيغ لكو هّملع كدنعّرس لك ؛كعاطأ نم

 .تيضق ام ىلع كتردقك «يضقت ام ىلع كتردقو .ءيش نع ءيش كلغشي ملو

 ىلع كتردقك ءايحألا ىلع كتردقو فيعضلا ىلع كتردقك يوقلا ىلع كتردقو

 «ةباد لك ٌةيصان كديب ؛كيلإ الإ ىجنم ال ,دعوملا تنأو ىهتنملا كيلإف ؛ تاومألا

 !كناحبس ؛مويقلا ّيحلا تنأ ؛ةرذ لاقثم كنع ''!برعي ال ؛ةقرو لك طقست كنذإبو

 انع باغ اهف امهلقأ امو !كتوكلم نم ىرُي ام مظعأ امو !كقلخ نم ىرُي ام مظعأ ام

 ايندلا يف كتبوقع دشأ امو !ةرخآلا يعن يف اهرقحأو ايندلا يف كتمعن غبسأ امو ! هنم

 5 »طا

 . كتردق نم ربتعنو ,كقلخ نم ىرن يذلا امو !ةرخآلا ةبوقع يف اهرسيأ امو

 هنود انلوقع تناكو هنع انراصبأ تّرصق امم هنم انع بيغي اهف كناطلس نم فصنو

 فيكو ,«كشرع تمقأ فيك هركف لمعأو هنس عرق نمف «هنيبو اننيب بويغلا تلاحو
 عجري - كضرأ تددم فيكو ,كتاومس ءاوحلا يف تقلع فيكو .؛كقلخ تأرذ

 ام مع بلطُي فيكف ؛ًاريحتم هركفو ءاهملاو هعمسو .ًاروهبم هلقعو .ًارساح ُهُفْرَط

 ال نكي ملو «كريغ اهيف نكي مل يتلا بويغلا يف كدحو تنأ ذإ كنأش نم كلذ لبق

 ”تأرذ نيح كرضح دحأ الو ؛قلخلا "”تْرَطَف نيح كدهش دحأ ال ؟كاوس

 هب عاترت ام كقلخ نم ىري وهو ,ءكفرع نم دنع كنأُش مظعي ال فيكف «سوفنلا

 ةكئالمو ءراصبألا فطخي ٍقربو .«بولقلا هل ٌعْرفت دعر نم .مهبولق ًالميو ,مهوقع

 ؛ ةيصعم مهب الو «ةلفغ مهدنع الو «ةرتف مهيف تسيلو «كتاومس مهتنكسأو مهتقلخ

 )١( مهقلخ يأ :قلخلا هللا أرذ :لاقي (8) . ءادتبا هدجوأ :ملاعلا هللا رطف لاقي (؟) .بيغي :بزعي .
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 نويعلا مون مهاشغي سيل ؛كتعاطب مهموقأو كل مهفوخأو كب كقلخ لعأ مه
 «ًءاشنإ مهتأشنأ ؛ماحرألا مهّمضت ملو ,.بالصألا اونكسي مل ؛لوقعلا ٌوهس الو

 «تافآلا مهتبنجو ,«كيحو ىلع مهتنمتئاو .كراوجب مهتمركأو «كتاومَس مهتنكسأو

 مل كتيبثت الولو ءاووقي مل كتيوقت الولف ؛بونذلا نم مهترهطو «تائيسلا مهتيقوو
 «كنم مهتناكم ىلع مهنإ امأ ؛اونوكي مل كالولو ءاوعيطي مل كتبهر الولو ءاوتبثي
 . مهامعأ اورقتحال مهيلع يفخي ام نوناعي ول - كايإ مهتعاط لوطو .كدنع مهتلزنمو

 نسحب .ًادومجو ًادوبعمو ًاقلاخ كناحبسف ؛كتدابع قح كودبعي مل مهنأ اوملعلو
 الف ءانيلإ ًايعاد تلسرأ مث .ًابرشمو ارعطم هتربد ام تقلخ تنأ !كقلخ دنع كئالب

 انلك انلبقأ ؛انقتشا هيلإ انتقّوش ام ىلإ الو ءانبغر هيف. انتبُعر اهف الو ءانبَجأ يعادلا

 نم انضعب ىري امل ًاصرح ضعب ىلع انضعب داز دقو عبشن الو اهنم لكأن ةفيج ىلع

 مهف , انئاهقفو انيحلاص راصبأ تمعأف . اهبح ىلع انحلطصاو اهلكأب انحضتفاف . ضعب

 ءاهعم اولاز تلاز |ثيحف «ةعيمس ريغ ناذآب نوعمسيو «ةحيحص ريغ نيعأب نورظني

 ,رومألا مهتأجف فيك ةّرغلا ىلع نيذوخأملا اوئياع دقو ءاهيلإ اولبقأ تلام (ثيحو

 ةرخآلا نم اومدقو ,نوعقوتي اوناك ام ةبحألا قارف نم مهءاجو .روذحملا مهب لزنو
 نم هيف اوناك ام اوفرعو ءروبقلا ىلإ اوراصو ايندلا اوقراف :نودعوي اوناك ام

 اهل تربغاف «توملا ٌةرسحو "'توَقلا ٌةرسح :ناترسح مهيلع تعمتجاف ءرورغلا

 تدربو , مهراصبأ تّصحّشو , مههابج اهب تقرعو « مهناولأ اهب تريغتو مههوجو

 عمسيو .هرصبب رظني .هلهأ َنْيبل مهدحأ نإو .قطنملا نيبو مهنيب ليحو «مهفارطأ
 تكلهو «هتفرعم ايندلا نم تبهذف ؛هرصب طلاخ ىتح هدج يف توملا داز مث ؛ هنذأب

 توملا داز مث ؛هّرصب كلذل ّدحأف هيلع ىطغم ناك ٍرمأ لوه نياعو .هتجح كلذ دنع

 بيجي ال ىقلم ًادسج راصف هدسج نم جرخ مث .موقلحلا هسفن تغلب ىتح هدج يف
 هولسغ مث «ةالصلا ءوضو هوئضو مث ,همتاخو هبايث اوعزنف ؛ايكاب عمسي الو  ًايعاد

 هوكرتو .هترفح يف هولدف .هربق ىلإ هولمح مث ءهوطنحو هنافكأ يف ًاجاردإ هونفكو

 )١( هيلإ لصي الو هاري ثيح يأ :هدي توف هقزر هللا لعج :لاقي :توفلا .
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 ربق ةشحوو قيضو ةملظ عم ,ريكنو ركنم ةلأسم تحتو .رومألا نم تاعظفمب ىلخم

 قحلأو ,هرادقم ىلإ رمألا غلب اذإ ىتح ؛ًابارت ريصيو هدسج لبي ىتح هاوثم كاذف
 نم توصب رمأ  هقلخ ديدحجت هب دارأ ,هقلاخ نم رمأ هءاجو .هلوأب قلخلا رخآ

 مث ءاهئاجرأ ىلع اهتكئالم يقبو ءاهيف نم عزفو «''”اروم تاومسلا تراف هتاومس
 ,اهزلزو اهَمَجرأو مهضرأ جرأف نورعشي ال تافر قلخلاو «ضرألا ىلإ رمألا لصو

 اهيف نم جرخأو .هلالجو هتبيه نم ًاضعب اهضعب كدو ءاهرّيسو اهقسنو اهّلابج علقو

 يف ًاقيرف .مهزيميو مهّيصحُي نأ ديري 2مهقّرفت دعب مهعمجو ,مهئالب دعب مّهددجف
 نم ةعاطلا سني مل مث ءهرشو هريخ ًائاد ,هدبأل رمألا دلخف .هباقع يف ًاقيرفو .هباوث

 نم مقتنيو ,ءالؤه يزاجي نأ لجو زع دارأف ,نيصاعلا نم ةيصعملا الو ,نيعيطملا
 ىدبأ دولخو ءدغر ٍشيعو ءهراد لولحو .هراوجب ةعاطلا لهأ باثأف .ءالؤه

 مهبيصت ال ثيحو ٍهرّيغت الو نعظ ال ثيح . هني دم ةقفاومو ,برلل ةرواجيو

 ةيصعملا لهأ امأو ؛رافسألا "'هصخشُت الو ؛راطخألا مهضرتعت الو ءنازحألا

 دق بهل يف ؛قانعألا ىلإ يديألا مهنم لغو مادقألا مهنم قثوأو ءرانلا يف مهدلخف

 مهّياذعو ,ديدش مهّمه «حّور اهب اهيلع لخدي ال اهلهأ ىلع ةقبطم ٍرانو :هرح دتشا
 . يهتني موقلل لجأ الو ,يضقنت رادلل ةدم الو . ديزي

 دحأ امههيلي ال امهيلو تنأف «كديب ةمحرلاو لضفلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا
 كتئاومسو كّيسركو كّشرع هب ماق يذلا ,نونكملا نوزخل كمساب كلأسأو «كريغ

 ؛ نيمآ « كتمحرب رانلا نم ًةاجنلاو , دمع ىلع ًةالصلا - كقلخ تعدتبا هبو ءكضرأو

 . مرك يلو كنإ

 'ىتح اياطملا اهيلإ مُتْدَدش ولف ًاسحخ ىنع اوظفحا سانلا اهيأ :لاقف اضيأ بطخو

 الو هبنذ الإ نفاخي الو .هّير الإ مّدحأ َنَوْجري ال الأ :اهلثمب اورفظت مل اهوضنت
 نإو الأ ءملعأ ال لوقي نأ معي ال امع لئس اذإو ءماعتي نأ ماعي مل اذإ ىمدحأ يبحتسي

 . عجر :هيلا صخشو . جرخ يأ :هدلب نم صخش لاقي (؟) .بارطضالا :روملا * )١(
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 ناميإ ال هل ربص ال نم ؛ دسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ربصلا نإف . ربصلا ةسماخلا

 الإ ةدابع يف الو رّبدتب الإ ةءارق يف ريخ الو :هل دسج ال هل سأر ال نمو هل

 هللا دابعل نيزي مل نم ؟ملاعلا لك ملاعلاب مكئبنأ الأ ؛ماعب الإ ماح يف الو .رّكفتب
 الو ةنجلا نيعيطملا اولزنت ال . هحور نم مهسيؤُي مو «هركم مهنمْؤُي مو «هللا يصاعم

 ةمألا هذه ريخ ىلع اونمأت الو ؛هرمأب مهيف هللا ضي ىتح رانلا نيدحوملا نيبنذملا

 اوطنقت الو 74نورساخلا مولا آلإ هللا َرْكم ْنمَأَي الف :لوقي هنإف ؛هللا باذع

 . "!4نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنإفإل ءهللا ةمحر نم ةمألا هذه رش

 يضر بلاط يبأ نب لع غرف امل :ساّبع نبا لاق :هيلع هللا ناوضر همالك نمو
 :لاق مث ,هيلع ىنثأو هللا دمح مث ءارهالعف نيتّرجآب اعد ,لمجلا ةعقو نم هنع هللا

 دالب رش تلخد ؛متبرهف ٌرقْعو متبجأف اغر !ةميهبلا باحصأو ةأرملا راصنأ اي
 يه :ءاممأ رش اهو ءءام لك ضيغي اهب . ءامسلا نم اهدعبأ [و «.ءاملا نم امرقأ ]

 هذه رم : يل لاقف . تيعدف ؟ ساّبع نبا نيأ .رمدتو ,ةكفتؤملاو ( ةريصبلاو . ةرصبلا

 . هيف ّرَقَت نأ ترِمأ يذلا اهتيب ىلإ عجْرَتْلف ةأرملا

 :نيمكحلا دعب هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب ىلع لثمتو

 ا"ارمتشأو اهدعب سيكأ فوس ٌرذتعأف َةَلَز مكيف َتلَلَر

 رشتنملا تيتّشلا رمألا ٌممجأو

 ةيواعم بطخ

 دمحلا : اولاقف شيرق لاجر هاقلت ةعامجلا ماع ةنيدملا ةيواعم مدق امل : ىمذحقلا لاق

 ؛ رينملا دعص قىتح ًائيش مهيلع در ام هللاوف : لاق . كبعك ىلعأو «كرصن زعأ يذلا هلل

 :لاق مع هيلع ىنثأو هللا دمحف

 )١( م1ا/ ةيآلا فسوي ةروس (؟) . هو ةيآلا فارعألا ةروس .

 . لقعلا :سّيكلا ()



 ينكلو ,يتيالوب ةّرسم الو مكنم اهتملع ةبحمب اهثيلو ام هللاو ينإف دعب امأ
 ,ةفاحق يبأ نبا لمع ىلع يسفن مكل تضْر دقلو «ةدلاجم اذه يفيسب مكتدلاج

 «نارثع !"!تاّيِنَث لثم اهتدرأو ؛ ًاديدش ارافن كلذ نم ترفنف ءرمع لمع ىلع اهتدرأو

 ,؛ةليمج ةبراشُمو ,ةنسح ةلكاؤم :ةعفنم هيف مكلو يل اقيرط اهب تكلسف ؛ّلع تبأف
 هل فيس ال نم ىلع فيسلا لمحأ ال هللاو ؛ةيالو مكل ٌريخ ينإف مريخ ينودجت مل نإف

 ينذأ َرْبَد هل كلذ تلعج دقف .هناسلب لئاقلا هب ىفشتسي ام الإ مكنم نكي مل نإو

 ٌريخ ينم ماتأ نإف .هضعب ينم اولبقاف هلك مكقحب موقأ ينودجت مل نإو ؛يمدق تحتو

 دسفت اهنإف «ةنتفلاو مهايإو ؛"'ىنغأ لق اذإو ىَنَع داز اذإ ليسلا نإف .هولبقاف
 . لزن مث . ةمعنلا رّدكتو ,ةشيعملا

 ةيواعمل اضيأ ةبطخ

 :لاق مث « هِيَ يبنلا ىلع ىلص مث ,هيلع ىنثأو هللا دمح

 ىلع وأ ءرشبتسم قيدص ىلع انمدق امنإو ,مكيلع انمدق انإ ,سانلا اهيأ دعب امأ

 م نإو اوضَر اهنم اوُطْعَأ نإفإ» نورظتنيو نورظني كلذ نيب سانو ءرتتسم ودع

 دب الف ةدم تناك نإف ؛سانلا لك ًاعساو تسلو "74نوطَخْسَي ْمُه اذإ اهنم اًوَطعُي

 تركذ نإو ءتقب وأ تيفخأ نإ يتلاو مكايإو رْفُغ ركُذ اذإ ًانَْه ًانولف «ةَمَّدم نِم

 . لزن مث . تقثوأ

 ةيواعمل اضيأ ةبطخو

 :لاق مث هيلع « ىنثأو هللا دمحف ,ةنيدملا ربنم دعص

 ءيبثلا نوبيعي ؛قارعلا قلخك اقلخ اونوكت نأ بحأ تسل يفإ «ةنيدملا لهأ اي

 نإو .مكل رش انءارو ام نإف انيف امب انولبقاف ,هسفن ٌةعيش مهنم ءىرما لك .هيف مهو

 . 04 ةيآلا ةبوتلا ةروس (8) ١ .ىفك :ىنغأ (؟)

 و١



 ولو «تأي مل نامز فورعم اننامز ركنمو ,ىضم دق نامز ٌرَكنم اذه اننامز فورعم
 . ةيزرلا ىلع ماقم الو ءغالب لك يفو «قتفلا نم ريخ قتّرلاف ىتأ دق

 اضيأ ةيواعمل ةبطخو

 ىنثأو هللا دمحف رجلا ديدش فئاص موي ف ةعمج لا ةيواعم بطخ : ىبتعلا لاق

 :لاق مث « ِهُنَِع هلوسر ىلع ىلصو .هيلع

 نيذلا اهيأ ايإ» :لاقف .مكلميي ملف مكظعوو .مّكسنَي مف مكقلخ لجو رع هللا نإ
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 . مكتالص ىلإ اوموق . '"#تنوملْسُم ّمنأو الإ نتومت الو هتاقث قح هللا اوقَّثا اونمآ

 ةيواعم دنع دايز نب هللا ديبعل ركذ اممو

 ًايهال هدجوف دايز كاله دعب ةيواعم ىلع دايز نب هللا ديبع مدق امل :بأد نبا لاق

 ,هلمع هب كرشُي نأ ةرك ام هيأر نم رّبسيل ةولخب هل ىدلصتي لعجف ءهركنأ هنع
 موي وهو «ةماعلا قارتفاو ةصاخلا "!لاغشإو بالّطلا عادصنا دعب هيلع نذأتساف

 ىلإو , ديزي هنبا ىلإ ثعبف ءدارأ امل ةيواعم نطفف ءهسفنب هيف ولخي ناك يذلا ةيواعم

 ءصاعلا نب ورمعو . مكحلا نب نمحرلا دبعو «صاعلا نب ديعس ىلإو ,مكحلا نب ناورم '

 :لاق مث موقلا هوجو حفصتي امجاو فقوو ماسف .هل نذأ مهسلاجم اوذخأ الف

 هللا دمحأ '"رقو نإو صاصتخا يف ريخ ال ءنيندألا ٌةمتاكُم قوقعلا حيرص
 هنيعتسأو ءدهجُم ىمع نم هيدهتسأو أ ”ءاوأللا ىلع هنيعتسأو «' ”ءالآلا ىلع مكيلإ

 نمو .واه ءاقش نم قداصلا نيمألاب ذقنملا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ء.دصرم ودع ىلع

 اَمأ ؛ىدهلا دئاقو «ةّمألا ريذنو «ةمحرلا ين .يكزلا ىلع هللا تاولصو ءواغ ةياوغ

 «قيحسلا عمط ىتح ,عّدص عّرَقو "عرق ّنظ انب فسع دقف «نينمؤملا ريمأ اي دعب

 .قرفتلا :لاغشإلا(5) ٠.1٠5 ةيآلا نارمع لآ ةروس )١1(

 . معنلا :ءالآلا (4) . عاشو مع :زفو (؟)

 . قرف :عرف (5) . ةدشلا :ءاوأللا (6)

 1و



 صّلق دقو ,ةوادعلل زّفحتم مهلكف ءدايز تومب ةاشولا بدو «قيفرلا سئبو

 ةيندلا ىلع ىلوو .هب قحلتسا امب دايز ىضم ؛لوقيل ى'' هفاطع نع رمشو '"ةرزإلا

 برت ناكف .هتعض يف ًادايز ماسأو ءهتعد يف ملس نينمؤملا ريمأ تيلف . هقحلتسُم نم

 هيلع ”'قّلذت الو ,ريشم عبصأ الو رظان نيع هيلإ صخشت الف .هتّيعر دحاوو .هتّماع
 «تافر ءالوب ًادايز تبباح نينمؤملا ريمأ اي نكت نإف ءاتيم هتشينو ايح هتمَلَك نسلأ

 مماكش تنال ىتح .ءروسج مزعو روصه دب دايز كاباح دقف .تاومأ ةوعدو

 اممب ذخأت .هراسيو هنيمي نينمؤملا ريمأ اي كل لذبو .سوشألا ةبعص تلذو ءسرشلا

 نيبرقألا لزانم انلزنأفقحب ذخأ دايز نكينإف ؛ هلرفغَي هللاو ىضم ىتح عيزبلا اهبرهقتو « عينملا

 نم كيلعو .هلمكأ كريخ نم انلو « ”ءافخلا بدنو (””ءاّرضلا يشمن نينمؤملا ريمأ اي
 نإف ؛ الطاب اوريو ءاقح اوّرقّيل مهبرق ينءاس امو .موقلا دهش دقو ,هلقثأ "9 انبوح

 اف «تئش كّيرمأ يأب نينمؤملا ريمأ اي لقف ؛ادصق اليبسو .ًاحضاو ًارانم قحلل

 . مكلو يل هللا رفغتسأو ءانقح ريغب رثكتسن الو ءاترحُج ريغ ىلإ " زرأت

 الجر الجر هظُحلب مهحفصتف ,بجعتملاك موقلا هوجو يف ةيواعم رظنف :لاق

 مث .هوحن اهب ةيموي لعجو هدي نع رسحو هتوبح دقعو هءاقلت هجتا مث ءمسبتم وهو

 : ةيواعم لاق

 ءيش لكف ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهنم ريخ لكف ؛هيف نحن ام ىلع هلل دمحلا

 اوتأي نأ قلخلا زجع نع ناب امب هسفن ىلع لد ,هلوسرو هدبع ًادمم ّنأو ءهل عضاخ

 هيلع هللا تاولص .نيملاعلا بر ةجحو .نيلسرملا قدصمو «نييبنلا متاخ وهف .هلثمب

 مهسلا الإ وه امو ءروكذم رشو .روتسم ريخ برف .دعب اّمأ ءهتاكربو همالسو

 دقو «نباغتلا اهيفو .لضافتلا امهيف ءهب زاف نمل بغرملا ظحلاو .هب راط نمل بيخألا

 )١( .رازتالا :ةرزإلا )١( ءادرلا : فاطعلا .

 . ديسلا :عيزبلا (5 ) .دحو برذ :ناسللا قلذ (*)

 . ةعيدخلاو ركملا :ءافخلا بد (1) . فتلملا رجشلا :ءارضلا (0 )

 . هيلإ تعجرو هب تذال اذإ ءاهرحج ىلإ ةيحلا تزرا :لاقي (م) . مثلا :بوحلا (0)
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 يعانطصا لّماع ءنالّصْفلا "'عراوض نم ةلخلا يذ "!ةقفص كيبأ يف يادي تقفص

 تّلزو «هنفج َقَّلغ الإ هتيضتنا الو , "'لصتنا الإ هب تيمر اف ,هتيلوأ امل رفكلاب هل
 عقوأ دقو .«توملا همرتخا ىتح .دعق الإ تمق الو .دئاع الإ تلق الو .هترفش

 هب سبتلاو , لطخلا هرضح ايأر كيبأ يف تيأر تنك دقو ,هدقح ىلع لدو « '*طرَتْعب

 [ف ؛ءوسلاب ةراّمأل سفنلا ّنِإ ,يسفن ءيربأ امو ,ةلفغلا ظحب ينم ذخأف «للزلا

 ايف . دادولا دقع لحن او . مربملا ثكتنا ىتح ةعيطقلا لبج يف بطحت كيبأ ةانه تحرب

 أنهيلف ؛تماشلل تعاشو فتاهلا اهب ٌممسأ امدن تثروأ ”اةبوَح نم فيتؤت ةبوت اهل

 ىلع هب ايفوأ امه :اروسُجو ادج كيبأ نم دمحت كارأو ؛رقتحا هب ام (”'مصاولا

 امبو ,.هدعب نم كيف انَدّهز ام هنم انتركذأ دقف |هعدف ؛ ةمعنلا طمغو . محقتلا فرش

 ؛لْغّنلا ةرتعو « '"!لَغَدلا لْجَن تنأف «ءكيلإ بهذاف ؛ءافخلا تببدو ءاّرضلا تيشم

 . رش رخألاو

 ءدايز كرضح دقو «بئاغلا مكح ريغ دهاشلل ْنِإ ,نينمؤملا ريمأ اي : ديزي لاقف

 كولهأ هولهأو .مهتلا اهريّغت الو «يئظتلا اهدسفي ال ءريخب ةدودعم نطاوم هلو

 ىتح «نادلبلا لهأ هب تعمسو «نابكّرلا هب ترفاسف ,«كنأش اوطسوتو ,كب اوقحتلا
 ترثكو .عستا دق ام نينمؤملا ريمأ اي رّجحتي الف ءملاعلا هيف كشو .لهاجلا هدقتعا

 . نورخآ موق هيلع كناعأو ,تاداهشلا هيف

 يف نعطو «هتعيبب "هيلع سفن دقو ءاذه :لاقف هعم نم ىلإ ةيواعم فرحناف

 ديزي مهّذبو اومكح دقل !نايفس يبأ لآ نم لاجرلل اي ؛هملعأ امك كلذ ماعي «هترمإ

 . هدحاو

 كب ينأكو .كيبأ نم كب فّرعأل نإ ءيخأ نبا اي :لاقف هللا ديبع ىلإ رظن مث

 )١( ةيواضلا ةفيعضلا نالصفلا راغص :نالصفلا عراوض (؟) .تفداص :تقفص .

 ) )9.رذعلا : رتخلا (4) . هلصن جرخ : لصتنا

 .رقحملا بايعلا : مصاولا (5) ..بنذلاو مثالا :ةبوحلا (0)

 .هدسح :هيلع سفن (4) ١ .داسفلا :لغنلاو لغدلا ()
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 . اقح لاق امل ْنِإف .كمع نبا مزلاف ؛حباسلا اهوطخي ال ةرمغ يف

 ةيواعم هب ىّمَر ىتح ءامايأ هبقع أطيو هسلجم دري ديزي هللا ديبع مزلو ءاوجرخف
 . "!رزاخلاب هللا هلتق ىتح هلاعفأ هسكوت لزت مل مث . اهيلع ايلاو ةرصبلا ىلإ

 اضيأ ةيواعم ةبطخو

 ةبقع نب ماسمب اعد ,بئاغ ديزيو ةافولا ةيواعم ترضح امل :يدع نب مثيلا لاق

 لهأ رظنا :هل الوقو ديزي ينع اغلبأ :|مل لاقو ,يرهفلا سيق نب كاحضلاو «يّرملا
 ؛هذهاعتف كنع دعق نمو همركأف مهنم كاتأ نمف كترتعو كتباصع مهف زاجحلا

 لزع نإف ,مهنع هلزعاف موي لك يف لماع َلّرَع كولأس نإف «قارعلا لهأ رظناو
  ؛مهنم هيلع تنأ مالع يردن ال مث «فيس فلأ ةئام لس نم كيلع ُنوهأ دحاو لماع
 مهب همراف بير ودع نم كبار نإف «راثّدلا نود راعشلا مهلعجاف ءماشلا لهأ رظنا ع

 ريغب اوبدأتيف مهدالب ريغ يف اوميقي ال «مهدالب ىلإ ماشلا لهأ ددراف هللا كرفظأ نإف

 نب نيسحلاو . ريبزلا نب هللا دبعو ءرمع نب هللدبع ريغ كيلع فاخأ تسلو ؛ مهبادآ

 هكيفكي نأ وجرأف نيسحلا امأو ,عرولا ''هذقودق ٌلجرف رمع نب هللا دبع امأف ؛ ىلع

 هعطقف هب ترفظ نإف ,"!بّض بَخ هنإف ريبزلا نبا امأو هاخأ لذخو هابأ لتق نمي هللا

 . ايرإ ابرإ

 :لاقف ابيطخ سيق نب كاحضلا ماقف ؛ ةيواعم تامو

 هنيب نوُلَخو اهيف هوجردم نحنو هنافكأ هذهو « برعلا فنأ ناك نينمؤملا ريمأ نإ

 . رضحيلف رهظلا دعب هروضح دارأ نمف :هبر نيبو

 هيلع لخد ىتح هتيزعث ىلع دحأ مدقي مف ؛ ديزي مدق مث . كاحضلا هيلع ىلصو

 :لوقي أشنأف مامه نب هللا دبع

 )١( هبلغ :هذقو (؟) .لصوملاو لبرإ نيب رهن :رزاخلا .

 عادخ غوارم يأ بض بخ لجر لاقي (؟) .
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 اكاباح كلملاب يذلا ةاّبح ٌرْكشآو ةقم اذ تفقّراف دقف ٌديزي ربصآ

 اكابقُمك ىمُع الو َتْفُِر امم اومِلَع دق ماوقألا يف ٌمَظْعَأ زال
 اكاعرَي ُهللاو ٌمُّهاعرَت تنأف . ٌّمِهَّلُك نيدلا ٍلْهأ يعار تْحَبْصأ

 اكاعنمب عّمسُي الف تيعن اَمأ ٌفّلخ ان يقابلا ةيواعُم يفو

 . مالكلاب ءابطخلا حتفناف لاق

 ةيواعمل اضيأ ةبطخو

 شيرق نم رفن :لاق ؟بابلاب نم :هل ىلومل لاق هتافو ضرم ةيواعم ضرم املو

 سانلل نذأو مهءوسي يذلا الإ يدعب مهل ام هللاوف ؟ مل !كحيو :لاق !كتومب نورشابتي
 .:لاق مث ءزجوأو هيلع ىنثأو هللا دمحف ءاولخدف

 « ًائيسم نسحملا هيف ُدَعُي ءديدش نمزو ءدونع رهد يف انحبصأ دق انإ «سانلا اهيأ

 ةعراق فّوختن الو ءانلهج امع لأسن الو ءانملع امب عفتنن ال ًاوّتَع هيف ملاظلا دادزيو
 الإ ضرألا يف داسفلا نم هعنمي ال نم مهنم :فانصأ ةعبرأ ىلع سانلاف ءانب لحت ىتح

 ءهلجرب بلجملا هفيسل تلصملا مهنمو ؛هرفو ضيضنو ءهدح لالكو .هسفن ٌةناهَم

 .هدوقي ؟"بنقم وأ «هزهتني ماطخل : "نيد قيوأو هتفن "”طرشأ دق ؛هّريشب ناعما
 - ًاضوع هللا دنع كَل اممو ءانمث كسفنل ا|مهارت نأ ٌرجتملا سئبلو ؛ )عرفي ربنم وأ

 نم نماط دق ؛ايندلا لمعب ةرخآلا بلطي الو ,ةرخآلا لمعب ايندلا بلطي نم مهنمو

 هللا رتس ذختاو ءةنامألل هسفن فرخزو .هبوث نع رمشو ,هوطخ نم براقو ,هصخش
 هببس عاطقناو ,هسفن ةلوُئض كلملا بلط نع هدعقأ نم مهنمو ؛ةيصعملا ىلإ ةعيرذ

 نم سيلو ؛ةداهزلا سابلب اًيزتو .ةعانقلا مساب ىلحتف ؛هلمأ نع لاحلا هب ترصقف

 مهعومد قارأو .عجرملا ٌركذ مهراصبأ ضغ لاجر يقبو ؛ىدغَم الو حارَم يف كلذ

 .كلهأ :قبوأ )١( . معأ :طرشأ )١(

 . هولعي :هعرقي ( 5 ) . ليخلا نم ةعابجلا :بنقملا (*)
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 عادو ,”هوعكم تكاسو عمقنم فئاخ نيبو ءداب ديرش نيب مهف ؛ جضملا فوخ

 ؛جاجأ رحب يف مهف ؛ةلذلا مهتلمشو ةّيقَتلا مهتلمخأ دق ؛نالكث عجومو .صلخم
 اولتقو ؛اولذ ىتح اورِهُقو ءاولم ىتح اوظعو دق ؛ةحرق مهبولقو .ةرماض مههاوفأ
 ؛نيملجلا ةضارقو ,'"'ظَرَقلا ةلاثُح نم رغصأ مكنيعأ يف ايندلا نكتلف ٍ؛اوّلَق ىتح
 دقف .ةميمذ اهوضفرآو .مدعب نَم مكب ظعتي نأ لبق مكلبق ناك نمب اوظعتاو

 . مكنم اهب فْعشأ ناك نم تضفر

 هيبأ توم دعب ةيواعم نب ديزيلو

 نمو ضفخ ءاش نمو «عنم ءاش نمو ىطعأ ءاش نم ,عنص ءاش ام يذلا هلل دمحلا
 هعطق مث هدمي نأ ءاش ام هّدم هللا لابح نم البح ناك نينمؤملا ريمأ نإ . عفر ءاش
 هبر دنع هيكرَأ الو دعب يتأي امم ًاريخو .هلبق نم نود ناكو ؛هعطقي نأ دارأ نيح

 رمألا هدعب تيلو دقو ؛هبنذبف هّبقاعي نإو .هتمحربف هنع فعي نإف ؛هيلإ راص دقو
 ائيش هللا هرك اذإ "َمُكلْسر ىلعو ؛ راع بلط ىلع ينأ الو .لهج نم رذتعأ تسلو
 . هرّسي ائيش بحأ اذإو ؛هريغ

 اضيأ ديزيل ةبطخو

 رورش نم هللاب ذوعنو .هيلع لكوتأو هب نموأو «هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا
 هل يداه الف للَضُي نمو هل لضم الف هللا دبي نم ؛انلارعأ تائيس نمو ءانسفنأ

 هافطصا .هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو
 ؛هظفحو هرصنو عهمركأو هّرعأو ,هلضفو هلصف باتكب هتلاسرل هراتخاو .هيحول

 ًاراذعإ نيدلا هيف عرشو مارحلا هيف مّرحو لالحلا هيف لّلحو .لاثمألا هيف برض
 . نيدباع موقل اغالب نوكيو .لسرلا دعب ةَّجَح هللا ىلع سانلل نوكي الثل : اراذنإو

 , اهداعم ريصي هيلإو هملعب رومألا أدتبا يذلا ميظعلا هللا ىوقتب هللا دابع مكيصوأ

 . لكأي وأ ضعي التل دشي يذلا : لبإلا نم موعكملا (1)
 . اولجعت ال :مكلسر ىلع (8) .ماسلا قرو : ظرقلا )١(
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 َتَقُح «ةرضخ ةولح اهنإف . ايندلا مرذحأ ينإ مث . اهراد مرصتو ءاهتدم عاطقناو

 الو , اهميعن مودي ال . لجاعلاب تببحتو ينافلاب تعنيأو «ليلقلاب تقارو «تاوهشلاب

 ودعت نل . لاح اهل ىقبي الو .لاح ىلع يقّبَن ال . ةراّرَغ َةلاَوَع ٌةلاَكَأ ءاهثعيجف نمؤُت

 ' زع هللا لاق امك نوكت نأ اهب اضرلاو . اهيف ةبغرلا لهأ ةيّنمأ ىلإ تهانت اذإ  ايندلا

 تابن هب طّلتخاف ءاّسلا نم ُهاَنلَرْنأ ءاك ايْنّدلا ةايحلا لكم مه برضآو# :لجو

 هللا لأسن . "اردتم ءيش لك ىلع ُهللا ناكو حايرلا هوُرْذت اهشَه حّبصأف ضرألا

 . نينمآ ذئموي عزف نم مايإو انلعجي نأ انالومو انقلاخو انهلإو انبر

 نآرقلا ءىرق اذإو» :هللا لوقي هللا باتك ةظعوملا غلبأو ثيدحلا نسحأ نإ

 هللا مسب ممجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ."'4َنوجرُت مُكَّلعل اوُنِصْنْأو هل اوعمتماف

 مكيلع صيرح متبع ام هيلع زيزع ْمُكَسِفنأ نم ّلوسر ماج دقلا» : : محرلا نمحرلا

 رهو تلّكَوت هيلع وه الإ هلإ ال ُهللا يسح لقف اًوّلَوت نإ يحر فور َنينمؤوملاب
5 

 . "#7 مظعلا شزرعلا ببر

 تاورم يب بطخ

 تاورم نب كلملا دبع ةبطخ

 تمظع دق يبونذ نإ مهللا : هتبطخ + رخآ يف لوقي ناورم نب كلملا دبع ناكو

ينع فعاف كوفع بنج يف ةريغص ىهو «ىصحت نأ تلج
 . 

 :هتبطخ يف لاقف ىلاعت“ هللا اهفرش ةكمب بطخو

 ينعي نهادملا ةفيلخلاب الو  نامثع ينعي - فعضتسملا ةفيلخلاب انأ ام هللاو ينإ

 . ديزي ينعي  نوفأملا ةفيلخلاب الو  ةيواعم

 نم كببسو .فعضتسملا اذه نم كبسن الول هللاو امأ :ماظنلا قاحسإ وبأ لاق

 . 40 ةيآلا فهكلا ةروس )١(

 . 5١م ةيآلا ةبوتلا ةروس (8) . ٠٠ ع ةيآلا فارعألا ةروس )١(
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 الو ةقباس الو «ةثاروب اهتذخأ ام هللاو . "'قوّيَعلا نم دعبأ اهنم تنكل ؛نهادملا اذه

 . ةيصوب الو «ىروش ىوعدب الو ,ةبارق

 كلملا دبع نب ديلولا ةبطخ

 قح هلزنم لخدي مل كلملا دبع نفد نم ديلولا عجر ,ناورم نب كلملا دبع تام امل
 ىنثأو هللا دمحف ءربنملا دعصف !ةعماج ةالصلا :سانلا يف ىدانو ,.دجسملا لخد

 ناك دقو هللا رْخأ امل مّدقم الو هللا مّدق امل رّخؤم ال «سانلا اهيأ :لاق مث ,هيلع

 يلو توم .توملا نم هشرع ةلمحو هئايبنأ ىلع بتك امو هملع قباسو هللا ءاضق نم

 ىلع ةدشلا نم هيلع ناك يذلل «راربألا لزانم ىلإ ريصي نأ وجرن نحنو .ةمألا هذه

 ججحو «همالعأو مالسإلا رانُم نم ماقأ ام عم ,نيدلاو لضفلا لهأ ىلع نيللاو «بيرملا

 ءازجاع اهيف نكي ملف ؛ هللا ءادعأ ىلع تاراغلا ٌّنشو ءروغثلا هذه وزغو .«تيبلا اذه

 عم ناطيشلا نإف ؛ةعامجلا موزلو ةعاطلاب سانلا اهيأ مكيلعف ؛اطرفم الو ءايناو الو

 هيف يذلا انبرض هسفن تاذ انل ىدبأ نم هنأ اوملعاو دعبأ ةعاجلا نم وهو , '"”ذفلا

 . لزن مث . هثادب تام تكس نمو «هانيع

 كلملا دبع نب نابلس بطخو

 يكبتو ءايكاب كحضت ,لطاب لزنمو «رورغ راد ايندلا نإ الأ .هلل دمحلا :لاقف

 «ةرارغ «ةلاّيم ارتقم يرثتو ءايرثم رقفثو ءافئاخ نّمْؤَتو ءانمآ فيختو ءاكحاض

 مكل هولعجاو . ًامَكَح هب اوضتراو ءامامإ هللا باتك اوذختاف هللا دابع . اهلهأب ةباّعل

 اذه نأ هللا دابع اوملعاو [هدعب ] باتك هخسني ملو .هلبق ناك امل خسان هنإف . ادئاق

 . "”سَعسَع اذإ ليللا مالظ سفنت اذإ حبصلا ةوض ولي امك ناطيشلا ديك ولحي نآرقلا

 هنع يضرو هللا هحر زيزعلا دبع نب رمع بطخو

 سانلا اهيأ :هلوق هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع اهبطخ ةبطخ لوأ :يبتعلا لاق

 )١( نميألا ةرجملا فرط يف ءيضم رمحأ محن :قوّيعلا .

 همالظب لبقأ :ليللا سعسع (*) . درفلا :ّذفلا (؟) .
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 أرما نإو «مايند حلصت مكترخآ اوحلصأو ؛مكُتينالع مكل حُلُصَت عرئارس اوحلصأ

 . توملا يف َقرْعُمَل يح بأ مدآ نيبو هنيب سيل

 هللا هجحر هل ةبطخو

 « ىوقتلا مكترخآل مايند نم [ يرفسل ] اودوزتف .ةلاحم ال اداز رفس لكل نإو

 نلوطي الو .اوبغرو اوبهرف ءهباقعو هباوث نم هل هللا دعأ ام نياع نمك اونوكو

 هلعل يردي ال نَم لمأ طسُب ام هنإف . كّودعل اوداقنتو مكبولق ٌوسقتف .دمألا مكيلع

 ءايانملا تارطخ كلذ نيب تناك امبرو . هحابصإ دعب يسمي وأ هئاسمإ دعب حبصب ال

 هتباصأ املك ايندلا نم يِوادُي نم َنإف .اهبقاوع َنِمُأ نم ايندلا ىلإ نئمطي اهنإو
 هنع ىبنأ امب مرمآ نأ هللاب ذوعأ ؟ اهيلإ نئمطي فيكف .«ىرخأ ةيحان نم ةحارج

 قحلا الإ هيف عفني ال موي يف , يتنكسم ودبتو «يتلَّيَع رهظتو « يتقفص رسخنف ؛ يسفن

 . قدصلاو

 اضيأ زيزعلا دبع نب رمعل ةبطخ

 انكف ءرمع لبق ءافلخلا سرح نم تنك لاق كلملا دبع يبأ نع ةبيش نب بيبش

 | هيلعو ديع موي يف هنع هللا يضر رمع انيلع جرخف ؛مالسلاب مهؤدبنو مهل موقن

 !ُهَم :لاقف ءهيلع انملسو هيدي نيب انلثمف , '')ةئطال ةوسنلق ىلع ةمابعو ناتك صيمق

 ءهتباد هل تيّرقو ءانددرف ءماسو ,مكيلع ٌدرلاو لع مالسلا ؛دحاو انأو ةعامج متنأ

 ىلع ىلصو .هيلع ىنثأو هللا دمحف ءربنملا دعص ىتح انيشمو ىشمو ءاهنع ضرعأف

 قح «ءمهئارقف ىلع اوّدرف اوعمتجا سانلا ءاينغأ نأ تددو :لاق مع «٠ هلع يبلا

 قرأف ملكتو الو يلام مأ ؟ايندللو يلام :لاق مث . مهوأ انأ نوكأو مهب نحن يوتسن

 ةويح نب ءاجر هنم اندف ؛لزنو همالك عطق مث ءالامشو انيمي ًاعيمج ُسانلا ىكب ىتح

 )١( ةيقاطلاب ىمست ام يه :ةئطال ةوسنلق .



 ام جوحأ هتعطق مث ,مهاكبأو مهبولق قرأ امب سانلا تملك ,نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف

 . ةاهابملا هركأ ينا .ءءاجر اي :لاقف ؛هيلإ اوناك

 زيزعلا دبع نب رمع يدي نيب ممهألا نب هللا دبع ةبطخ

 اق وهو الإ أجفي ماف .ةماعلا عم زيزعلا دبع نب رمع ىلع متهألا نب هللا دبع لخدو
 :لاقو هيلع ىنثأو هللا دمحف ؛ ملكتي هيدي نيب

 ذئموي سانلاو ؛ مهتيصعم نم ًانمآ ,مهتعاط نع ًاينغ قلخلا قلخ هللا نإف دعب امأ

 ءردملا لهأو ربولا لهأ ؛لزانملا كلت رشب برعلاو .نوفلتخم يأرلاو لزانملا يف

 ال ام عم « ىمعأ مهيحو رانلا يف مهتيم ؛ اهشيع ةهافرو ايندلا تابيط مهنود ٌراتْحَت

 مهيلإ ثعب .هتمحر مهيف رشني نأ هللا دارأ لف ؛هيف دوهزملاو هنع بوغرملا نم ىصحي

 مهعنمي مف ؛ميحر فوؤر نينمؤملاب .مهيلع اصيرح اوُتنَع ام هيلع ًازيزع مهنم الوسر

 لحري ال «قطان هللا نم باتك هعمو .همسا يف هوبقلو .همسج يف هوحرج نأ كلذ
 رمأل رفسأ ةميزعلاب رمأ املف ؛راغ نطب ىلإ هورطضاو «هنذإب الإ لزني الو «هرمأب الإ

 . هلع ايقت ايندلا قرافو . هتوعد رهظأو .هتملك ىلعأو .هتجح هللا جلفأف هنول هللا

 تّدتراو ؛هليبس ذخأو هَنَّنُس كلسف ءهنع هللا يضر ركب وبأ هدعب نم ماق مث

 نم فويسلا ىضتناف ؛هلبقي هم هللا لوسر ناك يذلا الإ مهنم لبقي ماف برعلا

 لصفي حربي ملف ,لطابلا لهأ قحلا لهأب بكر مث ءاهلعش يف نارينلا دقوأو ءاهدارغأ
 مهررقو .هنم اوجرخ يذلا بابلا يف مهلخدأ ىتح ,مهءامد ضرألا يقسيو مهلاصوأ

 ةيشبحو . هيلع يوتري ")اركب هللا لام نم باصأ ناك دقو ؛هنم اورفن يذلا رمألاب

 ىلإ هاّدأف ,هلهاك ىلع القثو .هتوم دنع هقلح يف ةّصْغ كلذ ىأرف ؛هل ادلو عضرت

 . هبحاص جاهنم ىلع ايقن ايقت ايندلا قرافو .هنم مهيلإ ءيربو هدعب نم ةفيلخلا

 ةدشلا طلخو ءراصمألا رصمف ؛هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هدعب نم ماق مث

 . لبإلا نم ىتفلا :ركبلا (1)
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 , اهتلآ برحللو اهنارقأ رومألل دعاو «هيقاس نع رمشو «هيعارذ نع رسحو « نيللاب

 ؟هلتاق نوتبثُي له سانلا لأسي نأ سابعلا نبا رمأ ؛ةبعش نب ةريغملا "نق هباصأ |ملف
 «ءيفلا يف قح هل نم هباصأ نوكي ال نأ هللا دمحب '"'لهتسا ةريغملا ّنق هل ليق الف

 افلأ نينامثو ةعضب هللا لام نم باصأ ناك دقو ؛هقح نم لحتسا امب همد لحتسيف

 ءهدعب نم ةفيلخلا ىلإ كلذ ىَدأف :هدلوو هلهأ ةلافك اهب هركو «"'هعابر اهب رسكف
 . هبحاص جاهنم ىلع ايقن ايقت ايندلا قرافو

 ايندلا نبا رمع اي كنإ مث ,.جوعأ علض ىلع الإ (هدعب انعمتجا ام هللاو ان من

 ؛هدنع امو هللا ءاقل تببحأو اهتيقلأ اهتيلو ملف ءاهيدث كتمقلأو ءاهكولم كتدلو

 ال هنإف «تفتلت الو ضما . انتبرُك كب فشكو ءانتبوح كب الج يذلا هلل دمحلاف

 . تانمؤمللو نينمؤمللو مكلو يل هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ «ٌيش قحلا نع ينعي

 مهلك سانلا تكس .عوعأ علض ىلع الإ |مهدعب انعمتجا ام هللاو انإ مث :لاق امو

 !تبذك :لاق هنإف ,ماشه ريغ

 زيزعلا دبع نب رمعل ًاضيأ ةبطخو

 قتح اهدعب بطخي مل ةبطخ ''' ةريصانخب زيزعلا دبع نب رمع بطخ :نسحلا وبأ لاق
 :لاق مث هيلع ينثأو هللا دمح . هللا هحر ,تام

 هللا مكحي ًاداعم مكل نإو ؛ىدس اوكرت ملو «ًاثبع اوقلخُت مل مكنإ سانلا اهمأ
 ةنج مرُحو «ءيش لك تّعسو يتلا هللا ةمحر نم جرخ نم ٌرسخو باخف .هيف مكنيب

 ًاليلق عابو مويلا فاخ نمل ادغ نامألا نأ اوملعاو ,ءضرألاو تاومسلا اهضرع

 نوقابلا دعب نم اهفّلخيسو ,نيكلاهلا بالسأ يف مكنأ نورت الأ «قابب اينافو «ريثكب
 تسناو

 احئارو ايداغ نوعيشت موي لك يف مكنإ مث ؛نيثراولا ريخ ىلإ اودرت ىتح [كلذك ]

 )١( حاص :لهتسا (؟) . دبعلا :نقلا .

 )( بلح لابعأ نم ماشلاب دلب :ةرصانخ ( 8 ) .رودلا :عابرلا .
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 ريغ هنوعدت مث ءضرألا نم عدص يف هنوبّيغت مث ءهلجأ غلبو ءهّبحن ىضق دق هللا ىلإ

 انهترم ] .باسحلا هجاوو بابحألا قرافو ,بابسألا علخ دق ءدّهمُم الو دّسَوُم

 امو ةلاقملا هذه مكل لوقأ ال يفإ هللا مآو ؛مّدق ام ىلإ ًاريقف «كرت امع ًاينغ ,[ هلمعب

 امو .مكلو يل هللا رفغتسأف ,يدنع امم رثكأ [بونذلا نم ] مكنم دحأ دنع ملعأ

 الإ مكنم دحأ الو ءاهانددس الإ اندنع ام اهل عستي ةجاح [مكنم دحأ نع ] انغلبت

 هللا أو ؛مكشيعو انشيع يوتسي ىتح , يننولي نيذلا يتمحلو يدي عم هدي نأ تددوو

 اماع ءالولذ اقطان هب ناسللا ناكل ةراضغ وأ شيع نم اذه ريغ تدرأ ول ينإ

 نع ىبمنو , هتعاط ىلع اهيف لد «ةلداع ةنسو قطان باتك هللا نم ىضم هنكلو ؛ هبابسأب

 . ةتلصحعم

 هللا هضبق ىتح داوعألا كلت ىلع اهدعب ري ماف ؛هئادرب هينيع َعومد ىقلتف ءىكب مث

 . ىلاعت

 ديلولا نب ديزي ةبطخ

 ديزي نب ديلولا لتق نيح

 : لاق مهاربإ نب ليعامسإ انثدح : :لاق ءطايخ نب ةفيلخ ينثّدح :لاق دلخم نب ّيقب

 دمحف «ًابيطخ + ماق ديزي نب ديلولا لتق امل ديلولا نب ديزي نأ قحسإ نب مهاربإ ينئدح

 الو ءارطب الو ًارشأ تجرخ ام ينإ .سانلا اهيأ ءدعب امأ : :لاق مث هيلع ىنثأو هللا

 ينإو «يلمع ةيكزت الو يسفن ءارطإ يب امو ؛كلملا يف ةبغر الو ءايندلا ىلع ًاصرح

 هباتك ىلإ ًايعادو «هنيدو هلل ًابضغ تجرخ ينكلو «يبر ينمحري مل نإ يسفنل مولظل
 هاا رهظو .ىوقتلا لهأ رون ءيِفَطو ءىدهلا ملعم '''تسرت نيح ءهيبن ةنسو
 تقفشأ كلذ تيأر املف ؛ةنسلا رِّيغملاو ةعدبلا بكارلاو «ةمرحلا ليحتسملا دينعلا

 أ تقفشأو .مكبولق نم ةوسقو مكبونذ نم ريثك ىلع «علتقت ال ةملظ مكتيشغ
 يف هللا ترختساف ؛مكنم هباجأ نم هبيجيف هيلع وهام ىلإ سانلا نم ًاريثك وعدي

 .تلازو تحما:تسرد )١(
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 .؛ يبسح يف يئفكو , يبسن يف يمع نبا وهو ؛ يسفن ىلإ ينلكي ال نأ هتلأسو « يرمأ

 «ةوق الو انم لوح الب ًانوغو هللا نم َةيالو ءدالبلا هنم رهطو «دابعلا هنم هللا حارأف

 . هنوعو هتيالوو هتوقو هللا لوحب نكلو

 ًارجح الو ةنبل ىلع ةنبل عضأ ال نأ مرومأ تيلو نإ يلع مكل نإ . سانلا اهيأ
 مقأو .[ هلهأ ةصاصخو ] هرقف دسأ ىتح دلب ىلإ دلب نم الام لقنأ الو ءرجح ىلع

 وهو هيلي يذلا دلبلا ىلإ هتدّدر ءيش لضف نإف ؛هب نووقيو هيلإ نوجاتحي امب ءهحلاصم

 الو ءءاوس هيف اونوكتو نيملسملا نيب ًةشيعملا ميقتست ىتح «.هيلإ نادلبلا جوحأ نم
 تلذب يذلا ىلع يتعيب متدرأ نإف ؛مكيلاهأ نتتفتو اودقتفتف مكثوعب يف '"”مرّمَجأ

 ينم اهيلع ىوقأ ًادحأ متيأر نإو ؛مكيلع يل ةعيب الف تْلم نإو .هب مكل انأف مكل

 يل هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ ؛هتعاط يف لخديو هعيابي نم لوأ انأف ءدهتعيب تدرأف

 . مكلو

 مل ةبطخ يمشاحلا نايلس نب رفعج انبطخ : يدبعلا لاله نب ةملسمل ليق :لاق يبتعلا

 . نوقطني ةوبثلا ناسلبو .نوقرشي ةفالخلا

 ماشلاب حافسلا سابعلا يبأ ةبطخ

 رت ملأ :لاق دم نب ناورم لتق امل « يلع نب دمح نب هللا دبع سابعلا وبأ بطخ

 سئبو اهنولصي ممهج ءراوبلا راد مهموق اوُلحأو ًارفك هللا ةمعن اولَدَب نيذلا ىلإ
 « ماظلا مكب نوعكستي .ناورم لآو برح لآ ماشلا لهأ اي مكب صكن "7 #رارقلا

 لوقي اذام .هلوسر مرحو هللا َْمَرَح مكب نوئطي .قلزلا ضحادم مكب نورّوهتيو

 . هلفقي ملو ودعلا ضرأ يف هسبح يأ :شيجلا رج لاقي )١(

 . 5م ةيآلا ميهاربا ةروس (؟)
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 ًاذإ "7 «رانلا نم ًافعض ًاباذع مهتآف انولضأ ءالؤه انّيرإ# :نولوقي ؟ًادغ مذامعز
 دقف نينمؤملا ريمأ امأ "'«َنومّلعت ال نكلو ٌفْعِضَّلكل## :لجو زع هللا لوقي
 ىلع هلضفب داعو «ةماقإلا مكل طسبو «َةلّزلا مكل رفتغاو «ةبوتلا مكب "7 فنا
 عراصم عطقُيلو .مراد هب نئمطتلو مكعور خرفتلف .مكلهج ىلع هملحبو مكصقن
 . اوملظ امب ةيواخ مهتويب كلتف مكلئاوأ

 روصنملا بطخ

 :لاقف

 دصقلا ىبثمف ؛هدغل هموي يف ؤرما رظن .هظحل ؤرما هبتنا .هسأر ناسل زرحأ

 .رجهلا بناجو . لصفلا لاقو

 مكل معز انأو ءهؤاود اذه ءاد مكب نإ «سانلا اهيأ :لاقف ,هفيس ُماقب ذخأ م

 بذكلا يرتفي امنإو عاقيإلا ديعولا دعب امنإف :هب ربتعُي نأ لبق دبع ربتعيلف ؛ هئافشب
 . هللا تاياب نونمؤي ال نيذلا

 ماشلا ىلإ هجورخ نيح روصنملا ةبطخ
0" 

 مَلْكُي لاجرلا َلاطبأ َقْلِي نم مّرخأ نم اهفرغأ ةنشنش

 ام ىلإ يطختلاو . يفك ايف ضوخلا نع قافنلا فوهكو * فاجرإلا اياوز الهم الهم
 ام اودجت ملأ ؟كاذو متنأ امو ءزع لوديو .ددع َّلقيو ءسوفن فلتت نأ لبق « َمرَذُح
 (0َْوؤِلاو ؟ًاقح اهبراغمو ضرألا قراشم نم نيفعضتسملا ثاريإ نم مكبر دعو

 )١( ”م ةيآلا فارعألا ةروس .

 . لبقتساو أدتبا :فنتنإ (؟) . م ةيآلا فارعألا ةروس (؟)
 . قلخلا يف هبشلا برق يف برضي . « مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش ٠ :لثملا يفو . ةبلاغلا ةداعلا : ةنسنشلا ( ؛)
 . معنلا نارفك :دحجلا (1) .بارطضالاو نتفلل ريثملا بذاكلا ربخلا :فاجرإلا (0)

١60 



 . نيملاظلا موقلل ًادعبف ءدمكُم دسحو «نماك بخ نكلو .دحجلا

 ًاضيأ بطخو

 ىنثأو هللا دمحف ,ةعمج موي روصنملا رفعج  وبأ بطخ :تيكسلا نب بوقعي لاق

 . هللا اوقتا سأنلا اهيأ :لاقو هيلع

 . نينمؤملا ريمأ اي هب انتركذ نم كّرْكَذَأ :لاقف لجز هيلإ ماقف

 هب ركذأ نأ هللاب ذوعأو ءهب رّكذو هللا نع مهف نمل ًاعمس ًاعمس :رفعج وبأ لاق

 - تنأ امأو .نيدتهملا نم انأ امو ًاذإ تللض دقل ؛ مثإلاب ةزعلا ينذخأتف هاسنأو

 بقوعف لاقف ماق :لاقيل نكلو ءاهب تدرأ هللا ام هللاو  لاقف لجرلا ىلإ تفتلاو

 مرذنأ انأو ؛[َتَرَفَع ذإ اهلبتهاف ] ةبوقعلا تناك ول [كلُيو ] !اهب ْنوُهَأَو !ربصف
 تئبنا انيفو «تلزن انيلع ةظعوملا نإف ؛ اهتخأ سانلا اهيأ

 ةكمب روصنملل ًاضيأ ةبطخو

 هقيفوتب مكسوسأ ءهضرأ يف هللا ناطلس انأ امنإ ,.سانلا اهيأ لاقف ةكمب بطخو

 دقف ؛هنذإب هيطعأو ءهتدارإو هتئيشمب هيف لمعأ «هلام ىلع هسراحو ؛هدييأتو هديدستو

 ءاش نإف ؛مكقازرأ مّسقو مكئاطعإل ينَحتف ينحتفي نأ ءاش نإ « ًالفق هيلع هللا ينلعج

 بهو يذلا فيرشلا مويلا اذه يف هولسو هللا ىلإ اوبغراف ؛ ينلفقأ اهيلع ينلفقُي نأ

 تنمتأو مكتيد ْمكل تلمكأ مولا : :لوقي ذإ هباتك يف هب مكملعأ ام هلضف نم مكل

 نأو «باوصللو داسرلل ينقفوي نأ 74ًانيد َمالسإلا مكل تيضرو يتتّمعن مُكْيَلع

 . مكلو يل هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ ؛مكيلإ ناسحإلاو مكب ةفأرلا ينمهلي

 )١( ةيآلا ةدئاملا ةروس ” .
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 يلع نب نابلسل ةبطخو

 | . َنوحلاّصلا يدابع اهُّثري ضرألا َّنأ ركذلا دعب نم روبُرلا يف اَنْبَتُك دقلو

 دمحلا ؛لزهلاب وه ام .لصف لوقو ؛مربم ءاضق '7َنيدباع مْرَقل ًاعالبل اذه يف
 ةبعكلا اوذختا نيذلا ,نيملاظلا موقلل ًادعبو .هدعو زِجنأو ,هدبع قّدص يذلا هلل

 اوناك ام مب قاح دقل «نيضع نآرقلا اولعجو ءاوزه نيدلاو «ًاثرإ :يفلاو ءًاضرغ
 نأو مهيديأ تمدق امب كلذ ؛ ديشَم رصقو ةلّطعُم رثب نم ىرت نئاكف ,نوثزهتسي هب

 اوذبنو ةرتعلا اودهطضاو ,باتكلا اوذبن ىتح هللاو اولهمأ ؛ ديبعلل مالظب سيل هللا

 لهف , مهذخأ مث دينع رابج لك باخو .اوربكتساو .اودتعاو [ اودّنَعو ] عةئّسلا

 ؟ زكر مه سَ وأ دحأ نم مهنم سمت
 يلع نب حلاص نب كلملا دبع ةبطخ

 بولُق ىلع مأ َنآرقلا َنوربدَتَي الفأ# :ممجرلا ناطيشلا نم مللعلا عيمسلا هللاب ذوعأ
 . ماسجألا يف مكهابشأو نيدلا يف مكناوخإ فصو هللا نإ :ماشلا لهأ اي "4 اهنا
 عمست اولوقَي نإو مهماسجأ كبجعَت مهتبأر اذإو# :لاقف ِمَثِلَي ادم هيبن مهرذحف

 مقلق. هيلع ةحش لك وبي ةدتص شخ مك مه

 ,ةرئاط بولقو «ةلئام ثثج !نوفرصُت ينأ هللا مكلتاقف .”' 4َنوُكفْؤُي ىفأ هللا

 ؛مازغم هنإف هلوسر مرحو :مكتايرد هنإف هللا مرح نع الإ ربّدلا نولوتو نتفلا نوبشت
 . ًالاكنو ًاماغرإ مكّنعسوأل وأ ءالاقثو افافخ نرفنتل ,ةفالخلاو ةوبنلا ةمرحو امأ

 نظ ىتح ؛9يبسانيإ ٌلوطو يساسبإ نيل مرغأ ,ةلالضلا دّبعو قافنلا داضعأ اي
 ةرتعلا اهنإ ؛نوئظلا تبذك !ةانق روخو دج روتفو .ّدح لولُمل كلذ نأ مكلهاج

 )١( ةيآلا ءايبنالا ةروس 6.١ ,
 5 ةيآلا نوقفانملا ةروس 2( 4 ةيآلا (ص) دجةروس (؟)

 . بلطلا دنع ةارادملا يف برضي « ساسبإلا لبق ساينإلا » لثملا هنمو . دهجلاو بلطلا :ساسبإلا ( 4 )
1١817 



 ,ماهلا دقي فيسو ماطفو لاصف يدنعف ةيفاعلا متيلوتسا دق اذإف «ضعب نم اهضعب

 :لوقأ ينإو
 قّرخأ شحاوفلاب ينأو قيفر ةميش مّركأب يّنأ مُكَرَغأ

 قيطنتف ايدب هاّمعُن كت هيعس َنسْحَأ َرِجُي مل اذإ يلْثمو
 قفزرأ شْخُفلابَتْنأ ائيرم ائبنه  يتبلقف ينتشحاف دقل ! يرسل

 ةنيدملاب يلع نب دواد بطخو

 ؟همون نم بهي نأ مدقارل نآ امأ ؟ مكُحيرص مكب فتهي ماّتح . سانلا اهيأ :لاقف

 هومتبسح ىتح لاهمإلا كرغأ !'"'4َنوُبْكَي اوُناك ام مهبولق ىلع َنار لب الك»
 :رهشُم فيسلاو يفك يف طوسلاو مكب فيكو مكنم ت تاهيه ؟لامهالا

 " ماهاب ٍفَقَتُم لك ّضعَيو ةليبقف ةليبق ديبي ىتح

 ا"'ماتْيألا بئاوَذ َضْرُع َنُْحسِمَي ًارساوح روُدخلا تابر نُمقيو

 ةكمب يلع نب دواد ةبطخ

 الو ًاربن مكيف رفحنل انجرخ ام هللاو !ًاركش ًاركش :ةكمب يلع نب دواد بطخو

 يف رثع ىتح «هنانع يف هل َدُم ذإ .هب رْفظُي نل نأ هللا ودع ْنَظَأ ,ًارصق مكيف ينتبنل

 ىلوت نآلاو ءاهقرشُم نم سمشلا تعّلطو ,هباصن يف رمألا داع نآلاف !همامز لضف

 تيب لهأ يف ءهّرقتْسُم ىلإ رمألا عجرو «ةعزّتلا ىلإ لبنلا تداعو ءاهيراب سوقلا

 معنأ يتلا معنلا اولعجت الو ءاوعيطأو اوعمسآو هللا اوقتاف «ةمحرلاو ةفأرلا لهأ مكيبن

 . مكنع معنلا ليزتو ,مكتكله حيتُت نأ ىلإ ًاببس مكيلع هللا

 يدهملا ةبطخ

 ءهئالآ ىلع هذجأ ,هقلخ نم هب ىضرو .هسفنل دمحلا ىضترا يذلا هلل دمحلا

 .حمرلا :فقثملا (2) ١.1١4 ةيآلا نيففطملا ةروس )١(

 . هتيحانو هبناج :ءيشلا ضرع ()
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 رباصو .هئاضقب ضار لّكوت هيلع لكوتأو هب نموأو هنيعتسأو «هئالبل هدجيأو
 . ىفطصملا هدبع ًادمش نأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ؛؟ هئالبل

 ءءاجرلا عاطقنا دعب هلسرأ ؛هيحو ىلع هنيمأو .هقلخ ىلإ هلوسرو «ىبتجملا هيبنو
 ةوادع لهأ .ةيمأ ةفلتخم .ةيلهاج ةّمأ ىلإ ,ةعاسلا نم بارتقاو ءملعلا سومطو
 رعشتساف .مهؤانَرق مهيلع بلغو ,مهنيطايش مهتوهتسا دق ,نيابَتو ةقرفو ءنغاضتو
 راع هاصع نم رذنُيو ءاهباوث ميركو ةنجلاب هعاطأ نم رّشبي «ىمَعلا اوكلسو «ىدرلا

 هيمسل هللا أو ةّئب نع ارح م حيو ةنيب نع كل نم كتل اهباقع ملأو
 . "74 ملع

 ؛ةمادن اهل كرتلاو ,ةمالس اهيلع راصتقالا نإف .هللا ىوتقب هللا دابع مكيصوأ

 نم بّرقي ام ىلإ ءاهتنالاو .هتردقو هئايربك ريقوتو ,هتمظع لالجإ ىلع مكّنْحأو
 ؛باملا ليزجو ؛باوثلا ميرك نم هيدل ام هب لانيو .هطخس نم يجنُيو هتمحر
 موي ؛باسحلا ديعوو ,باذعلا ملأو ءباقعلا ديدش نم هللا مكفوخ ام اوبنتجاف

 . هنذإب الإ سفن مّلكَت ال َمويإ» رانلا ىلع هيف نوضّرعتو ءرابجلا يدي نيب نوفقوت
 . هينبو هتبحاصو «هيبأو هّمأو .هيخأ نم رلا رف مويإ» ؛"#7ديعسو ّيقش مهنمف
 الو ًائيش سفن نع فن يزجت ال مويآ ؛ 77 هينغُي نأش ذئموي مهنم ءيرمآ لكل
 نع دلاو يزجَي ال َمويإل ؛' '!#نورّصنُي مه الو ةعافش اهمفنت الو لع اهنم لبقُي
 ايندلا ةايحلا مكّترغت الف ّقح هللا دعو َّنِإ ؛ائيش هدلاو نع زاج وه ٌدولوم الو هدلو
 ٍلالحمضاو ءرورشو ءالبو ,رورغ َراد ايندلا نإف 27 #رورغلا هللاب مكّنرغي الو
 نم ىلعو مكيلع ةدئاع يهو , مكلبق ناك نم تنفأ دق ؛لاقتنآو بّلقتو «لاوزو

 نمو .هتبذك اهلمأ نمو ؛هتناخ اهب قثو نمو هتعرص اهيلإ ضكر نم ؛ م دعب
 ءاهرثآ نم اهيف ّيقشلاو ءاهكرت نم ٌديعسلاو ؛رقف اهانغو اهَّرع ؛هلتذخ اهاجر

 )١( ةيآلا دوه ةروس (؟) ..51 ةيآلا لافنألا ةروس ١٠١8 .

 “ع ةيآلا سبع ةروس (؟) . ١ )  ) 1ةبآلا ةرقبلا ةروس 5؟١ .

 ) )0ةيآلا ناقل ةروس 50 ,
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 ةجحرلاو «ةلوبقم ٌةبوتلاو هللا دابع ةللاف ؛ اهب هترخآ راد نم ُهَظح عاب نَم اهيف نوبغملاو

 , "!ظكلاب ذخؤي نأ لبق ةيلاخلا مايألا هذه يف ةيكزلا لامعألاب اوردابو ؛ ةطوسبم

 سيل موي ؛فّهلتو ةبآكو فّسأتو ةرسح موي يف «مدنلاب نولاقت الف اومدنتو

 لوقي ؛ هللا ُباتك ةظعوملا غلبأو ثيدحلا نسحأ نإ ,ماقحلا كنض فقومو «مايألاك

 . "نورت مكّلعل اوتصنأو هل اوعمتسآف نآرقلا ةيرق اذإو# :ىلاعتو كرابت هللا

 ىتح رئاكتلا ماهل محرلا نمحرلا هللا مسب !مجرلا ناطيشلا نم مظعلا هللاب ذوعأ
 نيقبلا ماع نوملعت ول ًالك .نوملعت فوس ًالك مث .نوملغت فوس ًالك .رباقملا 0

 . "14 معَّللا نع ذئموي نسم مث .نيقيلا َنْيع اهورتل م. محجلا َنُوَرَل

 ةعاط مكل ىضرأو ءهنع هللا ماجن امع ماهنأو ءدب هللا مكاصوأ امب هللا دابع مكيصوأ

 . مكلو يل هللا رفغتسأو هللا

 ديشرلا نوراه ةبطخ

 هئادعأ ىلع هرصنتسنو ءهتعاط ىلع هنيعتسنو .همعن ىلع هدّمحت ؛هلل دمحلا

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ؛هيلإ نيضّوفم هيلع لكوتنو ,ًاقح هب نمؤنو

 ٍسوردو «لسرلا نم ةرتف ىلع هللا هثعب . هلوسرو هدبع ًادمج نأ دهشأو ؛هل كيرش

 يدي نيب ًاريذنو ؛مقملا معنلاب ًاريشب ؛ةرخآلا نم لابقإو ءايندلا نم رابدإو «ماعلا نم

 هديعوو هدعو هللا نع ىَدأف هللا يف دهاجو ةّمألا حصّتو ةلاسرلا غلبف « ملأ باذع

 . مالسو ةمحرو ةالص هللا نم يّبنلا ىلعف ؛نيقيلا هاتأ ىتح

 فيعضتو «تائيسلا ريفكت ىوقتلا يف نإف ؛هللا ىوقتب هللا دابع مكيصوأ

 لبتو ءراصبألا هيف صخشت ًاموي مرذحأو ؛رانلا نم ةاجنو ءةنجلاب ًازوفو «تانسحلا

 بتعتسُي ال موي «يدانتلا مويو يقالتلا مويو «نباغتلا َمويو ثعبلا موي ءرارسألا هيف

 ام نيمظاك رجانحلا ىدل ٌبولقلا ذإ «ةفزآلا موي ؛ةنسح نم دادزُي الو ةئيس نم

 )١( سفنلا جرخم وأ مفلا وأ قلحلا :مظكلا .

 ةيآلا فارعألا ةروس (؟) 6  )8( . 7٠ةيآلا رثاكتلا ةروس ١ - 4 .
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 ' اوقتاو ؛رودّصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ معي ىعاطُي عيفش ثا الو مح نم نيماظلل

 1901 «نوملت ال مهو نيتك ام نع وح هل ىلإ هيف نوعَجرُت ًاموي
 ,ةنامألاب مكناميإ اونصح ؛ىَدَّس اوكرتت نلو ءًاثبع اوقلخُت مل مكنإ ؛هللا دابع

 ' ناميإ ال ,: لاق مَنِ يبنلا نأ ربخلا يف ءاج دقف ؛ةاكزلاب مكتالصو «عرولاب مكنيدو

 ٌرْفَس مكنإ . هل ةاكز ال نمل ةالص 5 هل دهع ال نمل نيد الو .هل ةنامأ ال نمل

 ةرفغملا ىلإ اوعراسف ؛ءاقب راد ىلإ ءانف راد نم نولقتنت بيرق نع متنأو نوزاتج

 هتمحر بجوأ هركذ ىلاعت هللا نإف «ةنامألاب ىدهلا ىلإو ,ىوقتلاب ةمحرلا ىلإو « ةبوتلاب
 :قحلا هلوقو لجو زع هللا لاق ؛نيبينملل هادّهمو ,نيبئاتلل هترفغمو .نيقتملل

 . :لاقو . "'©ةاكزلا نوتؤيو نوقّتي نيذلل اهبتكأسف عيش لك تعسو يتمحرو»

 تّرغ دقف .ينامألاو مايو ٠ «ىدتهأ م ًاحلاص لمعو نمآو بات نمل ٌراَمغل ينإوإ»
 ءديعب ناكم نم ةبوتلا "اوشوانتف .مهايانم مهتبذكأ ىتح ًاريثك تقبأو تدروأو

 ,تايآلا فّرصو ( مهيف تالثملا نع مكبر عربخأف ؛نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو

 نورقلاب هعئاقو متيأر دقو .ديعولا مكيلإ مّدقو دعولاب بغرف «لاثمألا برضو
 مهايإ توملا فاطتخاب رئاشعلاو ةبحألاو ءانبألاو ءابآلا متدهعو « ًاليجف ًاليج يلاوخلا

 مهنع تلازف «مهنود نولوُحَت الو «مّهنع نوعفدت ال .كرهظأ نيب نمو «مكتويب نم
 باقعلاو باسحلاو فقوملا دنع مهلاعأ ىلإ مهتملسأف ,بابسألا مهب تعطقناو ءايندلا
 , #9 ىنسُحلاِب اونسحأ نيذلا ّىزجَيو اولمع امب اوءاسأ نيذلا ىرجَيل

 ءيرق اذإو# :لجو زع هللا لوقي ؛ هللا باتك ةظعوملا غلبأو ثيدحلا نسحأ َّنِإ

 ناطيشلا نم مظعلا هللاب ذوعأ . "”4نومحرُت مكّلعل اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا
 ٌدمَّصلا هللا ٌدحأ هللا وه لق ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءيلعلا عيمسلا وه هنإ ميجرلا

 مامن امع مابمأو ءهب هللا ميرمأ امب مرمآ . '""دحأ ًاوفُك هل نكي ملو دلوُي لو دلي م
 )١( ةبآلا فارعألا ةروس (؟) . ١م ةيآلا رفاغ ةروس ١65 ,

 )( ةيبآلا مجنلا ةروس () . اولوانت : اوشوانت ١"8 .

 )6( ةيآلا فارعألا ةروس 6 ٠* . ) )5ةيآلا صالخالا ةروس ١ 5.
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 . مكلو يل هللا رفغتسأو «هنع هللا

 ةعمجلا موي يف نومأملا ةبطخ

 «؛هئيعتسأو هدمحأ ؛هقلخ ىلع هبجوتسمو .هسفنل دمحلا صلختسم هلل دمحلا

 نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ؛هيلع لكوتأو هب نموأو

 هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظُيل قحلا نيدو ىدحلاب هلسرأ ؛هلوسرو هدبع ًادمح
 زّجنتلاو ءهدنع امل لمعلاو ء.هدحو هللا ىوقتب يسفنو هللا دابع مكيصوأ . نوكر شملا

 .هاضرأو هل لمعو ءهاجرو هاقتا نم الإ مّلسي ال هنإف ؛هديعول فونملاو ءهدعول

 مكنع لوزي امب ىقبي ام اوعاتباو ؛ مكلامعأب مكلاجآ اوردابو هللا دابع هللا اوقتاف

 اونوكو .مكّلظأ دقف توملل اوّدعتساو مكب َدُج دقف ءايندلا نع اولحرتو «ىنفيو
 زع هللا نإف ؛ اولدبتساف رادب مه تسيل ايندلا نأ اوملعو ءاوهبتناف مهب حيص موقك

 توملا الإ رانلاو ةنجلا نيبو مدحأ نيب امو .ىدس مككرتي ملو ؛ًاثبع مكقلخي مل لجو
 «ةّدملا رصقب ةريدجل ةدحاولا ةعاسلا اهمدهتو ةظحللا اهصقنت ةياغ نإو هب لني نأ

 زوفلاب لحي ًامداق نإو «ةبوألا ةعرسب ريدجل راهنلاو ليللا ناديدجلا هودحي ًابئاغ نإو

 بلغو هتبوت مّدقو هسفن حصنو هبر ٌدبع ىقتاف ,ةّدعلا لضفأل ْقحتسْمَل ةوقشلا وأ

 ةيصعملا هل نيزي هب لكوم ناطيشلاو هل عداخ هلمأو .هنع روتسم هّلجأ نإف هتوهش

 اهل ايف ءاهنع نوكي ام لفغأ هتينم هيلع مجهت ىتح ءاهفوسيل ةبوتلا هينمُّيو ءاهبك ريل
 لأسن ؛ةوقش ىلإ همايأ هيّدؤت وأ 2. ةجح هيلع هّرمع نوكي نأ ةلفغ يذ لك ىلع ةرسح

 لِحَي الو «ةلفغ هبر ةعاط نع هب رصقت الو ,ةمعن هرطبُث ال نمم مايإو انلعجي نأ هللا
 امل لاعف ,ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب ءءاعدلا عيمس هنإ ءةعزف توملا دعب هب

 . ديري

 ىحضألا موي نومأملا ةبطخ

 ,هفيرشت بجوأو .هلضف هللا نابأ موي اذه مكموي نإ : ديمحتلاو ريبكتلا دعب لاق

 حبذلا نم هيف ىدقو ,هليلخ هيف لتباو , هتوفص هقلخ نم هل قّفوو ,هتمرح مّظعو
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 نم تادودعملا مايألا مّدقُمو .رشعلا نم تامولعملا مايألا متاخ هلعجو .هّيبن ميظعلا
 ىلإ هللا اعد موي ءربكألا جحلا موي .مارح رهش يف ماظع مايأ نم ٌمارح موي كالاقنلا

 جحلاب ساّثلا يف ْنْدأو# :لجو زع هللا لاق ,هميظعتب مظعلا نآرقلا لزنو ءهدهشم

 اذه يف هللا ىلإ اوبرقتف "74 قيمعبف لك نم َنيتأي ٍرماض لك ىلعو ًالاجر كوتأي
 ىوقتلا ةحصبو .مكلاومأ بّيط نم اهولعجاو .هللا رئاعش اومّظعو .مكحئابذب مويلا

 ىوقَتلا ُهلاني نكلو اهّؤامد الو اهُموُحُت هللا َلانَي نلإ» :لوقي هنإف .مكبولق نم
 . "#7 مكنم

 .توملا ركذ مث ىوقتلاب ةيصولاو مللي ع يبلا ىلع ةالصلاو «ديمحتلاو ريبكتلا مث

 :لاق مث

 تلاطو نيلّمعلا ءاَرج عفتراو «نيرادلا ردق مظع ءرانلا وأ ةنجلا الإ هدعب نم امو
 الإ وه امو .بذكلا ال قحلاو ءبعللا ال ّدجلا هنإ هللاوف .هللا هللا ؛نيقيرفلا ةدم

 امن نمف . باقعلاو باوثلاو صاصقلاو طارصلاو باسحلاو نازيملاو ُثعبلاو توملا

 يف هلك ٌرشلاو .ةنجلا يف هلك ريخلا .باخ دقف ذئموي ىّره نمو ءزاف دقف ذئموي

 رطفلا يف نومأملا ةبطخو

 ,ةبغرو لاهتباو سو ٍديع موي اذه مكموي نإو الأ : ديمحت و ريبكتلا دعب لاق
 ةمتاخ ] هلعجف ( مارحلا هتيب جح هب حتتفاو .ناضمر رهش مايص هب هللا متخ موي

 , مكمايق لفنتمو , مكمايص ضورفلل ابقعُم هلعجو جلا روهش مايا لوا [ و .رهشلا
 . مكجئاوح هللا ىلإ اوبلطأف ' مايصلا هيف مكيلع مرحو , ماعطلا ف مكل هللا لحأ

 دامت عم ريغص الو ءرافغتساو مدن عم ريبك ال :لاقي هنإف . مكطيرفتب هورفغتساو
 .رارصإو

 )١( ىنم نم سائلا رفني موي :رفنلا موي . )١( ال ةيآلا جحلا ةروس .

 )"( "ال ةيآلا جحلا ةروس .
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 :لاق مث .ىوقتلاو ربلاب ىصوأو . هلع يبنلا ركذو دمحو ربك م

 هيف كشلا رضحي ملو مكنيقي هيف لدتعا يذلا رمألا اوردابو .هللا دابع هللا اوقتا
 هلبق رظْحَت الو «ةرّثع هدعب لاقتسُت ال هنإف ,مكيلع بوتكملا توملا وهو «مكنم ًادحأ

 ىلع نيعي الو :هقوف الإ هدعب [ ءيش الو ,هنود الإ هلبق ] ءيش ال هنأ اوملعاو ؛ةبوت

 ةلأسمو هعلطم لوهو هقيضو هتشحوو هتملظو ربقلا ىلعو فيركو (')هرَلَعو هعزج

 دقف .هّمدق توملا دنع تلز نمف .هب هللا رمأ يذلا حلاصلا لمعلا الإ - هيكلم

 نم لذبو .هيلإ باجي ال ام ىلإ ةعجرلا نم اعدو .هتلاقتسا هتتافو .هتمادن ترهظ
 ذإ اهوطعأف ةعجرلا اولأس ًاموق اونوك هللا دابع هللا هللاف ؛هنم لبقي ال ام ةيدفلا

 طوسبملا لجألا اذه الإ ءمكلبق نومدقتملا ىنمتي سيل هنإف ءاهوبلط نيذلا اهَعنُم

 عضول هيف هللا مكعمجي يذلا مويلا اوقتاو .هيف هللا مرذح ام اورذحاف ؛مكل

 لقثي امم هنازيم يف عضي ام دبع رظنيلف .مكلاعأل ةظفاحلا مكفحص رشنو :. مكنيزاوم

 نوطَرفملا لاق ام مكل هللا ىكح دقف ؛هلو هيلع امل ةظفاحلا هتفيحص يف ىلمي امو هب

 نيمرجملا ىرتف ٌباتكلا َعضْوو :هركذ لج لاق ؛اهنع مهضارعإ لاط امدنع
 الإ ةريبك الو ةريغص رداغُيال باتكلا اذهل ام انتليو اي :نولوقيو هيف امم نيقفشُم

 عضنو 9» :لاقو .27© ًادحأ كّير ملْظَ الو ًارضاح اوملَع ام اوُدِجَوو ؟ اهاصحأ

 انيتأ لدرخ نم ةّبح َلاقثم ناك نإو ًائيش سفن ماظت الف ةمايقلا مْويل طْسقلا َنيزاوملا

 نع ايندلا هب مكتهن امم رثكأب ايندلا نع كاهنأ تسلو ! 974 نيبساح انب ىفكو اهب

 مظعأو ءاهريغ ىلإ وعدي اهيف ام لكو ءاهنع ىهنيو اهنم رّذحي اهب ام لك نإف ءاهسفن

 كرابت لوقي هنإف ؛ اهنع يهنلاو اهل هللا باتك مذ ءاهلاوزو اهعئاجف نم مكنيعأ هتأر ام
 ةايحلا امنإ ل :لاقو . 94 رورعلا هللاب ْمُكَنَرعَي الو اينّدلا ٌةايحلا ْمُكَنَرْعِي الف 9» : ىلاعتو

 اوعفتناف .#22 دالؤألاو لاوُمألا يف ٌرّثاكتو مكنيب رخافتو ةنيزو ول بعل ايندلا

 . بارطضاو ةدعر نم توملا ةجرشح دنع ضيرملا بيصي ام :زلعلا )١(

 )١( ةيآلا ءايبنالا ةروس (؟) . 48 ةيآلا فهكلا ةروس /41 .

 ) )4ةيآلا ديدحلا ةروس (0 ) . #8 ةيآلا نارقل ةروسو . 0 ةيآلا رطاف ةروس ٠؟.
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 هللا ةمصع مهتكردأ هللا دابع نم ًاموق نأ اوملعاو .اهنع هللا رابخإبو اهب مكتفرعمب

 نوكرتي امب ةئجلا اوكردأو اهيف هللا ةعاط اورثآو .اهعئادخ اوبناجو اهعراصم اورذحف

 . اهنم

 ةيقيرفأ حتفب مدق نيح ريبزلا نب هللا دبع ةبطخ

 صقو ةهفاشم هربخأف .ةيقيرفإ حتفب نافع نب نامثع ىلع ريبزلا نب هللا دبع مدق
 لثمب موقتأ ,ّينب اي :هل لاقف .هنم عمس ام ناثع بجعأف .ةعقولا تناك فيك هيلع

 يف نارثع ماقف ! مهل ينم كل ْبّيَهَأ انأ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ سانلا ىلع مالكلا اذه

 مكيلعحتف دق هللا نإ «سانلا اهيأ :لاق مث ,هيلع ىنثأو هللا دمحف ءابيطخ سانلا

 ريبزلا نب هللا دبع ناكو «هللا ءاش نإ اهربخ مربخي ريبزلا نب هللا دبع اذهو . ةيقيرفإ

 :لاقف ءربنملا بناج ىلإ بطخ نم لوأ ناكو ءابيطخ ماقف ءربنملا بناج ىلإ

 دَحْجَت ال يذلا ,ةضغبلا دعب نيباحتم انلعجو انبولق نيب فلأ يذلا هلل دمحلا

 ادمع بختنا هلهأ وه ايكو .هّسفن دّمَح (ك دمحلا هل ؛هكلُم لوزي الو .هؤامعن

 مهبولق يف فّذَق اناوعأ سانلا نم هل راتخاو .هيحو ىلع هنمتئاو .هملعب هراتخاف لل

 دهشتساف ,هداهج قح هللا يف اودهاجو هورقوو هوزرعو هب اونمآف .هتّيحمو هقيدصت

 ال ,يقب نم مهنم يقبو « حبارلا عيبلاو ,حضاولا جاهنملا ىلع دهشتسا نم مهنم هللا يف

 . مثال ٌةمول هللا يف مهذخأت

 ىظفاح لاو عم انكف . متملع يذلا هجولل انجرخ انإ ! هللا مكمحر . سانلا اهيأ

 ,رئاهظلا يف انب ")”ضفخيو ,20نْيَدَرْبألا انب ريسي ناك .نينمؤملا ريمأ ةيصو ظفَح
 «بصخلا لزنملا يف ثبللا ليطيو . بدجلا لزنملا نم ةلحّرلا لجعي ء المج ليللا ذختيو

 ثيح اهنم انلزنف ,ةيقيرفإ ىلإ انيهتنا ىتح ءانبر نم اهفرعن ةلاح نسحأ ىلع لزن ملف
 !؟"انعاَرُك من امايأ انمقأف حالسلا ةعقعقو .لبإلا ءاغرو «ليخلا ليهص نوعمسي

 . يشعلاو ةادغلا :نيدربألا )١(

 . ليخلا ةعامج :عاركلا () . ماقأ :ناكملاب ضفخ (؟)
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 مهانلأسف ءهنم اودعَبأف .هيف لوخدلاو مالسإلا ىلإ مهانوعد مث ؛انحالس حلْصُنو

 ةليل ةرشع ثالث مهيلع انمقأف ؛ دعبأ هذه تناكف .حلصلا وأ راغَص نع ةيزجلا

 هيلع ىنثأو هللا دمحف ابيطخ ماق ,مهنم سئي ملف .مهيلإ انلسر فلتختو مهانأتن

 مهانلتاقو انودع ىلإ انضيم مث «بستحاو ربص اذإ هبحاصل امو داهجلا لضف ركذو

 .ةريثك ىلتق مهنيبو اننيب تناكف .ناقيرفلا هيف ربصو .كلذ انموي لاتقلا دْشأ

 يودك نآرقلاب يود نيملسمللو اوتاب و انتبف «نيملسملا نم الاجر مهيف هللا دهشتساو

 انك يتلا انفاصم انذخأ انحّبصأ اللف ؛مهبعالمو مهرومح يف نوكرشملا تابو ,لحنلا

 .هرصن انيلع لزنأو هربص انيلع هللا غرفأف ءضعب ىلع انضعب فحزف .سمألاب اهيلع

 سما هيف غلب ءاعساو ًائْيَقو «ةريثك مئانغ انّيصأف ءراهنلا رخآ نم اهانحتفف

 مهنيعأ ترق دق نيملسملا تكرتف ءمكحلا نب ناورم اهيلع "7قفّصف ؛فلأ ةئاَسْمَخ

 «دالبلا نم هللا حتف امب ىايإو هرشبأ نينمؤملا ريمأ ىلإ مهوسر انأو «لقنلا مهانغأو

 يذلا هسأب نم هئادعأب لحأ امو هئالا ىلع هللا دابع هللا اودمحاف ؛ كرشلا نم لذأو

 .نيمرجملا موقلا نع ٌدرُي

 هّللاو ضعب نم اهضعب ةيرذ : :لاقو هينيع نيب لبقف ريبزلا هوبأ هيلإ ضهنف تكس من

 .تمّص ىتح ركب يلأ ناسلب قطنت تلز ام : :ينب اي .ميلع ٌميمس

 ههجو هللا مرك يلع مامالل ةبطخ

 دادزنل ءانبر انل فص «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ههجو هللا مرك لع ىلإ لجر ءاج

 .ةعماج ةالصلا :ىدان مث ءههجو هللا مّرك لع بضغف .ةفرعم هبو .ةبحم هل

 ريغتم ٌبَضْعُم وهو ربنملا دعص مث ؛هلهأب دجسملا صغ ىتح هيلإ سانلا عمتجاف

 :لاق مث . مَع دمج يبنلا ىلع ىلص مث ,هلهأ وه امب هيلع ىنثأو هللا دمحف ,نوللا

 ؛هاوس صقني طعُم لك لب ,ءاطعإلا هيدْكُي الو ,منملا ٌهرفي ال ىذلا هلل دمحلاو
 صعني ذ “2 رعي :

 )١( هتنارخ يف اهظفح يأ .
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 ليبس جهنو .قلخلا ")هلايع تنمض هدوجبو ؛ ديزملا دئاوعو . معنلا دئارفب نانملا وه

 رهد هيلع فلتخا امو «لأسُي ال امب هنم دوجأ لأسُي امب سيلو .هيلإ نيبغارلل بلطلا

 فادصأ هنع تكحضو «لابجلا ُنداعم هنع تقشنآ ام بهو ولو «لاح هيف فلتختف

 - ناجرملا ديصحو .؟0ردلا ردو ,نايقعلا كئابسو .0نيجللا ٌرلف نم ءراحبلا
 .هدنع ام ةعّس كلذ ذفنأ الو هدوج يف الو هكلم يف كلذ رثأ ام - هدابع ضعبل

 داوجلا هنأل ؛لاب ىلع مكل رطخي الو ,لاؤسو ُبلطم هدفتُي ال ام لاضفألا نم هدنعف

 اثيش دارأ اذإ هرمأ امنإو جئاوحلاب نيحلملا حاحلإ همربي الو . بهاوملا هصقني ال يذلا

 .هدمحبو هناحبس ؛هريغ اذكه الو اذك وه نمب مكنظ اف ,نوكيف نك :هل لوقي نأ

 ةنوثم كيفكأ ينإف ؛يدعب ًادحأ لأست الو ,(هنع ىنتلأس ام لقعأ «لئاسلا اهيأ

 يذلا وهو .هنع ينتلأس يذلا فصوي فيكو ؛ بهذملا يف قمعتلا ةدشو .بلطلا

 لالج مهميظعتو .هيلإ مههلو لوطو .هتمارك يسرك نم مهبرق ىلع ةكئالمللا تزجع

 نم وهو .مهملع ام الإ هملع نم اوملعي نأ  هتوكلم بيغ نم مهبرقو ؛هتزع
 انل ماع ال كناحبس :اولاقف « هيلع مهرطف ام ىلع هتفرعم نم مه ثيحب شرعلا توكلم

 هب اوطيحي مل امع زجعلاب مهفارتعا هللا حدمف .ميكحلا يلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ

 الو اذه ىلع ٌرِصتقاف ءاخوسر هنع ثحبلا مهفلكي مل اهف قمعتلا مهكرت يَّمسو ءاملع

 ثدحي مل يذلا هللا نأ معاو ؛نيكلاملا نم نوكتف كلقع ردق ىلع هللا ةمظع رّدقت

 بقاعت ىلع فلتخي ملو .لاوحألا رورمب هتاذ يف ريغتي ملو ,لاقتنالاو ريغتلا هيف نكميف
 نم هيلع ىذتحا رادقم الو هلثتمآ لاثم ريغ ىلع قلخلا قلخ يذلا وه  يلايللاو مايألا

 راثآ هب تقطن امم هتيبوبر بئاجعو .هتردق.توكلم نم انارأ لب .هلبق ناك قلاخ

 ةجحلا مايقب انلد ام  هتّوق غلبم مهمهفُي نأ ىلإ قلخلا نم ةجاحلا رارطضاو . هتمكح

 .هتفرعم ىلع انيلع كلذب هل

. 
 )١( ةضفلا ندعم :نيجللا زلف( ؟ ) .مهوقو مهتنوؤمو مهتيافك :قلخلا ةلايع
 مهفا :لقعأ (؛) . ةمظن :ٌردلا رذش

)( 
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 سيل يذلا هللا وه ذإ لاز امو ءايهانتم دودحلاب هايإ اهكاردإب تافصلا هب طحت ملو
 نايعلاب نوكيف هلانت نأ نع نويعلا ترسحن ا ءايلاعتم نيقولخملا ةفص نع ءيش هلثمك

 ءايشألا نع هّولعل تافو ؛افورعم هقلخ دنع وه الإ اهملعي ال يتلا تاذلاب و .افوصوم

 ةفرعملا لهأ دنع لاز امو .اهبشم قلخلاب :نوكيف لثم هل سيلو ؛نيمهوتملا مهو عقاوم
 تاّيور يف ًاردقم ٌةردق ردقُي ال نم نوكي فيكو «اهزنم دادنألاو هابشألا نع هب

 ُبابلأ هدحت نأ نم لَجأ هنأل :مانألا ٌساوح هتيفيك كاردإ يف لض دقو .ماهوألا

 كفإ نع ىلاعتو هناحبسو نيقولخملا لهج نع ىلاعتو هناحبسف .ريظنب رشبلا
 . !نيلهاجلا

 هقلخ مظعل هتعسو امل ضرألا ىلإ مهنم طبه اكلم نأ ول . هِيَ ةكئالم هلل نإو الأ

 ؛هندب رئاس نود هتحنجأ نم حانجب قافآلا دس نم هتكئالم نمو ؛هتحنجأ ةرثكو

 «لفسألا ماوحلا مرج يف هندب ٌرئاسو "'هتزجح ىلإ تاومسلا نم هتكئالم نمو
 ام هوفصي نأ ىلع نلاو ّسنإلا تعمتجا ول نم هتكئالم نمو هتبكر ىلإ نوضَرألاو
 ةثامعبس نم فصوي فيكو ؛هتروص بيكرت نسحلو .هلصافم نيب ام دعبل .هوفصو
 يف ْنُفَّسلا تّيقلأ ول نَم هتكئالم نمو ؟ هينذأ ةمحش ىلإ هيبكنُم نيب ام ٌرادقم ماع

 ال ام كردُي نأ نيأ نيأو ؟ىدحأب نيأ نيأف ؛نيرهادلا ٌرهد ترج هينيع عومد

 ؟ كردي

 بعصملا لتق هغلب امل ريبزلا نب هللا دبع ةبطخ

 ؛«ةرم رفصيو ةرم ٌرمحي هنول لعجف ؛ تكس مث هيلع ىنث :ثأو هللا دمحف ربنملا دعص

 :لاق ! ءابطخلا بيبلل هنإ هللاوف ؟ ملكتي ال هلام : هبناج ىلإ لجرل شيرق نم لجر لاقف

 :لاقف ملكت مث ! مولم ريغو هيلع كلذ دتشيف ,برعلا ديس لتقم ركذي نأ ديري هلعل

 كلملا ٌعزنيو .ءاشي نم كلما توي ؛ةرخآلاو ايندلاو رمألاو قلخلا هل هلل دمحلا

 (1١0 ) طسولا نم رازإلا دش عضوم :ةزجحلا 0 . بذكلاو صّرختلا :كفإلا .
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 لطابلا ناك نم هللا ّنعُي م هنإف : دعب امأ . ءاشي نم ٌلذّيو . ءاشي نم زِعُيو , ءاشي نمّم
 الأ . ًادرف ناك نإو .هعم قحلا ناك نم لذي مو ؛ارْط مانألا هعم ناك نِإو .هعم

 محلا قارفل نإف اننزحأ يذلا امأف ءانحرفأو اننزحأف اناتأ قارعلا نم ًاربخ -نإو
 يذلا امأو ؟ ءازعلا مركو ريصلا ىلإ بابلألا ووذ يوعري ُم .هميمح اهدحي ةعول

 هلأ ؛ناذآلا 7 ماصملا ماعنلا هملسأ ,ةريخذ انلو ةداهش هل بعصملا لتق نإف انحرفأ
 لتُق دقف لتقُي نإف ؛هنم نوذخأي اوناك يذلا نمثلا نم لقأب هوعاب قارعلا لهأ نإو
 نكلو .افتح تومن ال هللاو انإو .نيحلاصلا ٌرايخلا اوناكو .همع نباو هوبأو هوخأ

 امنإ الأ !ناورم ونب تومي اك سيل ؛فويسلا لالظ تحت اتومو .حامرلاب (9ًاصْعَق
 ايندلا ليْقُت نإف ؛هناطلس لوزي الو .هركذ ديبي ال يذلا ىلعألا كلملا نم ةيراع ايندلا
 مث نيهملا قرخلا ءاكب اهيلع كبأ مل ينع ربدُت نإو ؛رطبلا رشألا ّدخأ اهذخآ مل ىلع
 .لزن

 ءارتملا دايز ةبطخ

 دايز مدق :لاق يلذهلا ركب يأ نع براحم نب ةملسم نع ينئادملا نسحلا وبأ لاق

 ةرصبلاب قسفلاو ؛ناتسجسو ناسارخ هيلإ مضو نايفس يلأ نب ةيواعمل ًايلاو ةرصبلا
 هلل دمحلا :لاق لب هريغ لاقو ؛اهيف هللا دمحي مل ,ءارتب ةبطخ بطخف . شاف رهاظ
 انمهلأف ًارعن انّتدز امك مهللا .هماركإو همعن نم ديزملا هلأسنو .هناسحإو هلاضفإ ىلع
 .ًاركش

 ام «رانلا ىلع هلهأب يفوملا ىّمَعلاو  ءايمعلا ةلالضلاو , ءالهجلا ةلاهجلا نإف , دعب امأ
 ىثاحتي الو ريغصلا اهيف تبني « ماظعلا رومألا نم مؤالح هيلع لمتشيو ؛ مؤاهفس هيث
 ميركلا باوثلا نم هللا دعأ امب اوعمست مو عملا باتك اوءرقت مل مكنأك ؛ ؛ ريبكلا اهنع

 .لوزي ال يذلا يدمرسلا نمزلا يف 2 هتيصعم لهأل ميظعلا باذعلاو , هتعاط لهأل

 ًاعيرس ًانعط حمرلاب هنعط :ًاصعق هصعق ١ )١( .عوطقملا :ملصملا )١(
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 ىلع ةينافلا راتخاو ,«تاوهشلا هعماسم تّدسو ءايندلا هينيع )تفرط نمك نونوكتأ

 نم «هيلإ اوقبست م يذلا ثدحلا مالسإلا يف مثدحأ مكنأ نورك ذت الو ,ةيقابلا

 ريغ ٌددعلاو .رصبملا راهنلا يف ةيولسملا ةفيعضلاو « ةيوصتلا ريخاوملا هذه مكتكرت

 , ةبارقلا متبَرق ؟راهنلا ةراغو ليللا ا" جلد نع ةاوغلا عنمت  ةاهن مكنم نكي ملأ .ليلق

 مكنم ءيرمآ لك ؛سلتخملا ىلع نوضغتو ؛رذعلا ريغب نورذتعت ؛ نيددلا مدعابو

 دقلو « ءاملحلاب متن نأ ام ؛اداعم وجري الو ةبقاع فاخي ال نم عينص 2. ههيفس نع بذي

 « مالسإلا مرح اوكهتنا ىتح ,مهنود مكمايق نم نورت ام مكب لزي ماف , ءاهفسلا متعبتا

 قتح بارشلاو ماعطلا يلع مارح ؛بيرلا "سناكم يف ًاسونك ,كءارو (©اوقرطأ ع

 .اقارحإو امّدَه ضرألاب اهيوَسأ

 ,«فعض ريغ يف نيل :.هلوأ هب حّلص امب الإ حلمي ال رمألا اذه ّرخآ تيأر ينإ

 لبقملاو «نعاظلاب مقملاو «ىلوملاب يلولا َنَدُحآل هللاب ٌمسْقَأ ينإو ءَفْنُع ريغ يف ةدشو

 كله دقف دعس جنا لوقيف هاخأ مكنم لجرلا ىقلي ىتح ؛ميقسلاب حيحصلاو «ربدملاب

 ةبذكب يلع متقلعت اذإف ةروهشم ءاقلب ريمألا ةبذك نإ .مكئانق يل َيقتست وأ ! دعس
 جلدو يايإف ؛هل بهذ امل نماض انأف هيلع مكنم ّبقُن نم .يتيصعم مكل تلح دقف

 ربخلا يتأي ام ردقب كلذ يف مكدلجأ دقو ,همد تكفس الإ جلذمب يتوأ ال ينإف ليل
 الإ اب اعد ادحأ دجأ ال ينإف .ةيلهاجلا ىوعدو يايإو ؛مكيلإ عجريو ةةفوكلا

 . قّرغ نمف «ةبوقع ٍبْنُذ لكل انثدحأ دقو مكت مل اثادحأ متثدحأ دقو .هناسل تعطق

 شبن نمو .هبلق نع انبقن اتيب بقت نمو هانقرحأ اموق قرحأ نمو .هانقّبَغ اموق

 نرهظي الو ؛يناسلو يدي فكأ ؛مكيديأو مكتنسلأ ىنع اوفكف . ايح هيف هاّنفد اربق

 نيبو ينيب تناك دقو .هقّنُع تبرض الإ مكُتماع هيلع ام فالنخب ٌةبير مكنم ٍدحأ نم

 يف ددزيلف انسحم ناك نمف ؛يمدق تحتو ينذأ رّبَد كلذ تلعجف 20نَحإ موق

 )١( داسفلاو قسفلا لهأ عماجم : ريخاوملا (؟ ) . اهفرخز ىلإ هرصبب تلام يأ :ايندلا هينيع تفرط .

 )( .مكب اودتقا :مءارو اوقرطأ (4) . هلوأ نم راس :ليللا جلد

 ) )0.داقحأ :نحإ (1) .هيف أبتخيو هيلإ يوؤي عضوملا وهو «سنكم عمج :سناكملا
00 



 لسلا هلتق دق مكّدحأ نأ تملع ول ينإ ؛هتءاسإ نع عزنيلف ائيسم ناك نمو ءهناسحإ

 كلذ لعف نإف . هتحفص يف يِدَبُي ىتح ًارتس هل كتهأ مو ًاعانق هل فشكأ مل يِضُْب نم

 ؛رسيس انمودقب سئتبم برف ؛مكسفنأ ىلع اونيعتساو ,ىرومأ اوفنأتساف ؛هرظنأ م

 . سئتبيس انمودقب رورسم و

 يذلا هللا ناطلسب مكّسوسن ؛ةداذ مكنعو .ةساس مكل انحبصأ انإ :سانلا اهيأ

 ؛ انببحأ ايف ةعاطلاو عمسلا مكيلع انلف ؛انلّوَخ يذلا هللا ءيقب مكنع دوذنو ءاناطعأ

 ينأ اوملعآو ؛ انل مكتحصانمب انئيفو انلدع اويجوتساف ؛انيلو امف لدعلا انيلع مكلد

 اقراط يناتأ ولو ةجاح بلاط نع ابجتحم تسل : :ثالث نع رصقأ نلف هنع ٌرٌصقأ اهم

 هللا اوعداف ؛اثعب مكل ًارَّمجُّم الو ,هناّبإ نع اقزر الو َءاطع ًاسباح الو : ليلب

 ىتمو ؛نووأت هيلإ يذلا مكفهكو .مكل نوبّدؤملا مكتساس مهنإف ؛ ؛ مكتمتأل حالصلاب

 هل لوطيو ءمكفسأ كلذل دتشيف ؛مهضغب مكبولق اوبرشُت الو ؛اوحلصت اوحلصي

ث ناكل مهيف مكل بيجتسآ ول هنأ عم ؛مكتجاح هل اوكردت الو «مكنزح
 :م57 ار

 ىلع هوذفنأف ارمأ مكيف ذفنأ ينومتيأر اذإو .لك ىلع الك نيعُي نأ هللا لأسأ

 نوكي نأ مكنم ءيرما لك رذحيلف ةريثك ىعرصل مكيف يل نإ هللا آو .0هلالذأ

 .لزن مث .ياعرص نم

 لصفو ةمكحلا تيتوأ دقل .ريمألا اهيأ دهشأ :لاقف ءمتهألا نب هللا دبع هيلإ ماقف

 . هيَ دواد كاذ !تبذك :هل لاق !باطخلا

 نل انإو . ءاطعلا دعب دمحلاو , ءالبلا دعب ءانثلا امنإ :لاقف سيق نب فنحألا ماقف

 !تقدص :دايز هل لاق .يلتبن ىتح يئن

 ام فالخب ىلاعت هللا انأبنأ : : لوقيو سمبم وهو [ ةّيَدَأ نب سادرم ] لالب وبأ ماقف

 نأو « ىّرخأ َر َدزو ةدزاو ٌرَْت ال نأ «ىّفو يذلا م ميهاربإو # :ىلاعت هللا لاق ؛ تلق

 ام كباحصأ نم غلبن ال انإ :لاقف .دايز اهعمسف .274 ىعّس ام الإ ٍناسنإلل سيل

 )١( امال ةيآلا مجحلا ةروس (؟) . هقرطو ههوجو ىلع يأ .هلالذإ ىلع 86 .
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 .اضويخ لطابلا مهيلإ ضوخن ىتح ديرت

 دايزل ةبطخو

 الو هب تلكتأ الإ هب ةطتسا لها ماع ينبني الو ةتعجوأ لإ هب فختسا ثدحب

 .هتبرض الإ هب فختسا عيضوب فيرش يئيتأي

 دايزل ةبطخو

 ءانم نوعمتست ام نسحأب اوعفتنت نأ انم نوملعت ام ٌءوس مكعنمي ال سانلا اهي

 :لوقي رعاشلا نإف

 يريصقت كررضي الو يلوق كْعفني يلمع يف ترّصق نإو ٍلوقب لّمعأ

 دايزل ةبطخو

 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف مهباقعأ يف ماق دايزل دوهشلا تدهش امل : لاق ىبتعلا

 ,مكغلب ام نينمؤملا ريمأ لاق دقو .هرخآب يل ملع الو ,هلوأ دهشأ مل رمأ اذه
 ام انم ظفحو . سانلا عضو ام انم عفر يذلا هلل ٌدمحلاف .متعمس امب ٌدوهشلا تدهشو
 .روكشم لفاك وأ .«روريم دلاو وه امناف ديبع امأف «اوعيض

 : طساو ةنيدم ىنب نيح جاجحلل لاق يذلا وهو .ًائسَل ابيطخ احلاص اخيش ناكو

 !كدلو ريغ اهتثروأو ,.كدلب ريغ يف اهتينب

 هل لاقف . مهتقيرط طّخستو مهبهذم (”ةقنو قارعلا لهأ ةعاط ءوس جاجحلا اكشو

 .هرك :مقن(١)



 الو كدلبل الو « كبسنل !'' كوئنش ام مهنأ ىلع .كوعاطأل كوّبحأ ول مهنإ امأ : عماج و 0 .( وا ء.هم أ 51 3 0 2-5 1 .٠

 نمم ةيفاعلا سمتلاو .كيلإ مهيَرقي ام ىلإ كنم مُهَدعَبُي ام كنع عدف ,كسفن تاذل

 .كدعو دعب كديعوو .كديعو دعب كعاقيإ نكيلو .كقوف نمم اهطعت «كنود

 :هل لاق !فيسلاب الإ يتعاط ىلإ ةعيكللا ينب درأ نأ ىرأ ام هللاو ينإ : جاجحلا لاق

 .هلل ذئموي رايخلا :جاجحلا لاق رايخلا بهذ فيسلا ىقال اذإ فيسلا نإ .ريمألا اهيأ

 نم كنإ .هانه اي :لاقف جاجحلا بضغو .هللا هلعجي نم يردت ال نكلو . لجأ :لاق

 ارَمْحَأ نْعَطلا نم ىسْمأ انقلا ام اذإ ًابراحُم اّنكو انيّمُّس برحللو

 هب برضأف كناسل عطقأ نأ تممه دقل هللاو : جاجحلا لاق . يرضخلل تيبلاو

 ! كهجو

 ريمألا بضغف هللا انيضغأ كانْشْشَع نإو .كانضغأ كانقّدَّص نإ : عماج لاق

 .لجأ :لاق !هللا بضغ نم انيلع نوهأ

 قتح ماشلا ليخ فوفص نيب رمف ,2"”عماج لسناف ,رمألا ضعبب جاجحلا لْغّشو
 ةعامج اهيف ةبكبك رصبأف - مهطلخي ال جاجحلا ناكو - قارعلا لهأ ليخ ىلإ زواج

 هيلإ ("0اوُبَأرشآ هوأر الف ؛قارعلا دزأو «قارعلا متو .قارعلا سيقو ,قارعلا ركب نم
 هومع !مكحيو :لاقف !كسفن نع انل هللا عفاد ؟كدنع ام :هل اولاقف . هّجورخ مهغلبو

 متعجارت [هب ] مترفظ اذإف .ماداع ام يداعتلا اوعدو .ةوادعلاب مكمعي امك علخلاب

 نم كل ىدعأ وه .يسيقلا اهيأو ؛يدزألا نم كل ىدعأ وه , يميمتلا اهيأ .متبقاعتو
 .هعم يقب نمب الإ كنم هأوان نمب رفظي سيلو ؛ ّيبلْعَتلا

 .ثراخلا نب رفزي راجتساف , ماشلا ىلإ كلذ هروف نم عماج برهو

 )١( ةيفخ جرخ : لسنا (؟) .كوضغبأ :كوئنش .

 )( هيلإ نورظني مهقانعأ اودم :هيلإ اوّبأرشا .



 فسوي نب جاجحلل ةبطخ

 «هعبتأف ىذه ىدملا ينرأو , هينتجأف ًايغ يغلا ينرأ مهللا : :لاقف جاجحلا بطخ

 يل ايندلا نم ىضم ام نأ بحأ ام هللاو ! ًاديعب الالض لضاف يسفن ىلإ ينّلكت الو

 .ءاملاب ءاملا نم ىبضم امب ةيشأ اهنم ىقب اكو ءهذه قمامعب

 جاجحلل ةبطخو

 لاق مث هيلع ىتثأو هللا دمحف ريثما دعصف :كلذ هعارف ؛قوسلا يف يف اريبكت

 ديبعو . '”ةعيكللا ينبو ,.قالخألا ءيواسمو قافنلاو قاقشلا لهأي ,قارعلا لهأي

 اغإو هللا هب داري جا اريبكت تعمس يلإ (9 قرقل رقلاب '' عقفلاو ,ءامإلا دالوأو .اصعلا

 :ينادمحلا ةقارب نبا لاق ام مكلثمو لثم امنإو ؛ناطيشلا هب داري

 ؟ملأظ َنادْنِهَل اي اذ يف انأ لهف مهتوزغ ينوّرغ ٌمْوَق اذإ تنكو

 (9!ملاظملا كِبتجَت ًايبح ًافنأو ًامراصو ّيكّذلا بلقلا عمت ىتم
 * .ربادلا سمأك اهتلعج الإ اصعب ًاصع عرقت ال هللاو امأ

 مجامجلا ريد دعب جاجحلا ةبطخ

 :لاقف قارعلا لهأ بطخ

 عماسملاو بصعلاو مدلاو محللا طلاخف مكنطبتسا 0 نإ . قارعلا لهأي

  ششعف عفترا مث" خئامصلاو '") خناخملا ىلإ ىضفأ مث. ""فاغشلاو ءاضعألاو فارطألاو

 ءهنوعيطتًادئاقو , هنوعبتت ًاليلدهومتذختا ًافالخ كرعشأ  ًاقافنو ًاقاقش ىاشحف , خرفو ضاب من

 )١( ةوخرلا ءاضيبلا ةأكلا :عقفلا (؟) . ةميثللا :ةعيكللا .
 ءايربكو ممش هيف يآ : ًايمح ًافنآ (:) . ةضفخنملا ضرألا :رقرقلا (م) .

 ) )0بلقلا فالغ :فاغشلا (1) . ىهتنا يذلا يضاملا :ربادلا .

 .نذألا ٠ نموهو « خامص عمج : خئامصلا (4) . خم عمج :خاخملا )170(

 نقيب



 وأ ءمالسإ مزجحي وأ ,ةعقو مكظعت وأ «ةبرجت مكعفنت فيكف .هنوريشتست ًارماؤمو

 معمجتساو .ردغلاب. متيعسو ؛ركملا تمر ثيح زاوهألاب يلاحصأ متسلأ ؟ناميإ مدري
 نوللستت متنأو يفرطب مكيمرأ انأو ,هتفالخو هنيد لذخي ىلاعت هللا نأ متتنظو .رفكلل

 مكلشف ناك اهب ؟ةيوازلا موي امو ؛'”ةيوازلا موي م ؛ ًاعارس نومزهنتو « اذاول

 لبإلاك َميَلو ذإ ؛مكنع مكيلو صوكنو مكنم هللا ٌةءاربو مكلذاختو مكُعزانتو
 يولي الو ءهيخأ نع مكنم ءرملا لأسي ال ؛ اهناطعأ ىلإ عزاونلا ءاهناطوأ ىلإ دراوشلا

 امو :مجامجلا ريد موي مث .حامرلا مكتمصقو .حالسلا مكضع ىتح ءهينب ىلع خيشلا
 لهذيو ,"”هليقم نع ماهلا ليزُي برضب .محالملاو كراعملا تناك اهب ؟مجامجلا ريد

 .هليلخ نع ليلخلا

 دعب ةوزّثلاو «تارتخلا دعب تاردغلاو ؛تارجفلا دعب تارفكلاو قارعلا لهأي

 ال ؛ مقفان مفخ نإو ,متفجرأ متنمأ نإو ,متنخو متللَع يروغث ىلإ مكتثعب نإ ,تاوزنلا

 وأ صاع مزفتسا وأ ءواغ ماوغتسا وأ .ثكان مكّفختسا له :قارعلا لهأي

 هومترصنو هوترزعو هومتيوآو هومتقثو الإ  علاخ كدضعتسا وأ ءملظ مرصنتسا

 .هومتيضرو

 «رفاز رفز وأ , قعان قعن وأ . بعان بعت وأ 2. بغاش بغش له ؛ قارعلا لهأي

 ؟ عئاقولا كرجزت ملأ ؟ ظعاوملا مكهنت ملأ .قارعلا لهأي .هراصنأو هعابتأ متنك الإ
 نع باذلا "!ملظلاك مكل انأ امنإ . ماشلا لهأي :لاقف ماشلا لهأ ىلإ تفتلا من .٠ 1 5 0 4 0 م 5 ا 00 5 0 5 0 93

 ؛بابضلا نم اهيمحيو .رطملا نم اهنكيو رجحلا اهنع دعابيو .ردملا اهنع يفني ؛ هخارف

 . ءاذحلاو ةدعلا متنأو . ءادرلاو نحل متنأ , ماشلا لهأي ؛ بائذلا نم اهسّرحيو

 )١( هعضوم :هليقم (؟) .ةرصبلاب عضوم :ةيوازلا .

 ) ١( ماعنلا ركذ : ملظلا .



 مث جاجحلا دعصف ءربنملا نم ًابيرق تسلجف .ةعمجلل تودغ :رانيد نب كلام لاق

 :لاق

 ًادغ هؤرقي امف ركف ؤرما هلمع )رز ٌقؤرما ؛هبر بقار ٌؤرما ؛هسفن بّساح ُؤرما

 ؤرما ؛ ًارجاز هاوه دنعو ارمآ همه دنع ناك ؤرما :هنازيم ف هاريو هتفيحص ف

 هداق نإو ءهعبت قح ىلإ هداق نإف ,هلمج ) ماطخب لجرلا ذخأي اك هبلق نانعب ذخأ

 نم لقتنن امنإو .ءاقبلل انقلُخ امنإو .ءانفلل انقلُخ ام هللاو اننإ .هّفك هللا ةيصعم ىلإ

 .راد ىلإ راد

 ةرصبلاب جاجحلا ةبطخ

 هذهف .( اوعيط أو اوعمساو» : لاق مث . ةبوثم اهيفو هلل هذهف .معطتسا ام هللا اوقتا

 نأ َسمانلا ترمأ ول هللاو ,ناورم نب كلملا دبع هللا بيبحو هللا ةفيلخو هللا دبعل

 ولو هللا نم ًالالح يل مهؤامد تناكل .هريغ باب يف اوُذَحَأو دحاو باب يف اوذخأي

 مهدحأ يمري أك ءارمجلا هذه نم (9يريذع . الالح يل ناكل رضمو ةعيسر لتق

 ؛ربادلا سمأك مهنَلعجأل هللاو .ٌريخ اذه عقي نأ ىلإ نوكي :لوقيو ءامسلا ىلإ رجحلاب

 ؛ بارعألا ْرَجَر هنأك نآرقلا أرقي .هللا دنع نمآ هنأ معز هنإ .ليذه دبع نم يريذع

 .هتلتقل هتكردأ ول هللاو

 . ةرصبلاب جاجحلل ةبطخ

 هتيلف ةرخآلا بلطب انرمأو ايندلا ةّنوُكم انافك هللا نإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمح

 ال مكلاّهُجو ,نوبهذي مةاملع ىرأ يلام .ايندلا بلطب انرمأو ةرخآلا ةنوئم انافك
 هب ام نوْعيضتو .متيفك ام ىلع نوصرحت مارأ يلام ؟نوبوتي ال مرارشو .نوملعتي

 )١( مامزلا :ماطخلا (؟ ) . هنسح :هلمع روز .

 )©( مهضايبل مجعلا :ءارمحلا ( ؛4 ) . ريصنلا :ريذعلا .
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 نم مرارشب معأ ينإو الأ .ءاملعلا باهذ هعفَرو «عفرُي نأ كشوي معلا نإ «مترمأ
 الإ ةالصلا نوتأي الو ."ارّجُّه الإ نآرقلا نؤرقي ال نيذلا :سرفلاب راطيبلا

 لجأ ةرخآلا نإو الأ ؛رجافلاو ّرَبلا اهنم لكأي رضاح ضرع ايندلا نإو الأ 0
 مكنأ اوملعاو ءرذح ىلع هللا نم متنأو اولمعاف هلأ ؛رداق كلم هيف مكحي رخأتسم

 الأ #9 ىتسحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو اوُلِمَع اب اوءاسأ نيذلا يِزْجَبلم هوقالم

 نم ّنإو الأ ؛رانلا يف هريفاذحب هّلك ّرشلا نإو الأ ؛ةنجلا يف هريفاذجب هلك َريخلا نإو

 .مكلو يل هللا رفغتسأو هري ًارش ةّرذ لاقثم لمعي نمو ءهَري ًاريخ ةّرذ لاقثم لمعي

 جاجحلل ةبطخو

 (0ىّودأ اود مكل دجأ مل نإ قارعلا لهأي :لاقف قارعلا لهأ جاجحلا بطخ

 بقعت اهنإف ,لّفقلا ةحرفو بايإلا ةليل بيط الول ,ثوعبلاو يزاغملا هذه نم مكئادل
 نيهراك الإ مارأ امو ؛مكب َةحاَّرلا الو دنع َحرفلا ىَرأ نأ ديرأ ال ينإو ةحار
 ام مكيف نينمؤملا ريمأ ةعاط ذيفنت نم ديرأ ام الولو ةركأ مكتيؤرل هللاو انأ , يلاقل

 مث ! مكيلع نوعلا نَسُح لأسأ هللاو ؛ مكيلإ رظنلا ىلع ريصلاو مكتاساقُم يسفن ْتَلَمَح

 .لزن

 جحلا دارأ نيح جاجحلا ةطخ

 هل متنك امو لادمح ينبآ كيلع ثفلختسا دقو عجحلا تدرأ يلإ . قارعلا لهأي

 ىصوأ هناف ؛راصنألا يف هلع هل هللا لوسر هب ىصوأ ام فالخب مكيف هتيصوأو . . لهأب

 الو مكنسحم نم لبقي ال نأ هتيصوأ . انأو . مهئيسم نع زواجتُيو مهنسحم نم لبقُي نأ

 الإ اهراهظإ نم مكعنمي ال ةلاقم يدعب نولئاق مكنإو الأ ! مكئيسم نع زواجتي
 هللا نسحأ الف :باوجلا مكل لجعأ ينإو ! ةباحصلا هل هللا نسحأ ال :نولوقت .ينوخ
 .كزن مث ! ةفالخلا مكيلع

 )١1( اهتقو رخآ يف يأ :ًاربد (؟) .لافغإلاو كرتلا :رجهلا .

 ةيآلا مجنلا ةروس (؟)  )5( .5١.مطقأو كلهأ :ىودأ

 ندي



 جاجحلل ةبطخ

 قتح ,7بئاجنلا ىلع ًابكار رشع ىنثا يف اهيلع ًايلاو قارعلا ديري جاجحلا جرخ

 ىلإ بلهملا ثعب ناورم نب رشب ناك دقو ءراهنلا رشتنا نيح [ةأجف ] ةفوكلا لخد

 :لاقف ,زخ ةمامعب مّثلم وهو ربنملا دعص مث ,هلخدف دجسملاب جاجحلا أدبف ,ةيرورحلا

 يف سانلا عمتجا اذإ ىتح .هب اوّمهف .جراوخ هباحصأو هويسحف .سانلاب يلع

 :لاق مث .ههجو نع فشك مث .ماق .دجسملا

 نيبجلا حاضو ففيسلا لّصنك حاير يفّلَس نم دوعلا ُبيلَص

 نيعبرألا دةدح تزواج دقو ىم ٌءارعشلا ىلكغتبي اذامو

 ""نوفثلا ةروادُم ينَذَّجَتو يّدُفَأ محب نيس وخأ

 نيرق يف الإ ءبعلا ةادغ ينرق يلإ وعي ال يفإو

 ًاسوءر ىرأل يفإو ؛ هلثمب هيزجأو .هلعنب هوذحأو .هلمحب رشلا لمحأل ينإ هللاو امأ

 ىحللاو مئاعلا نيب ءامّدلا رظنأل ينإو ؛اهبحاصل ينإو ءاهفاطق ناحو تعنيأ دق

 ش . قرقرتت

 (“رمشف اهقاس نع ترّمش دق

 :لاق من
 "طخ قاّوسب ليللا اهّفل دق ميز يدتشاف دشلا ناوأ اذه

 '"'مضو ٍرْهظ ىلع ٍرازجب الو مغ الو لبإ يعارب سيل

 :لاق مث

 ')١( حبصلا : الج نبا (؟) . اهرايخ :لبالا بئاخب .
 ودعلا : دشلا () . اهفرعو رومألا برج يذلا :لاجرلا نم دجنملا(©) .

 . محللا هيلع عطق ام لك :مضولا (1) .  ةيشامل مولظلا يعارلا :مطحلاو . ةقان وأ سرف مسا :مز (0)
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 (7يودلا نم جاّرَخ عورأ يبلصعب ليلا اهفل دق

 يبلارعأب سيل رجاهم ظ
 :لاق 9

 ()دإ خيش انأو يتّلعام 2 اودّشف اهقاس نع ترّمش دق

 دش ؤأ ركبلا عارف لثم  ُدُُّْع ٌرَتَو اهيف ُسوقلاو

 زمغُي ال ,.قالخألا ئواسمو ,قافنلاو قاقشلا ندعمو .قارعلا لهأي هللاو ينإ

 نع تشتفو . ءاكذ نع تررق دقلو ؛ ”نانشلاب يل مقعقُي الو نيتلا زامغتك يبناج

 مجع مث هيدي نيب هتنانك َرثن نينمؤملا ريمأ َنِإو ؛ ىوصقلا ةياغلا ىلإ تيرجأو «ةبرجت
 مكنإف .يل مامرو .مكيلإ ينهجوف .ًارسكم اهّدشأو ًادوع اهّرمأ يندجوف .اهتاديع
 ءاصعلا َوُح مكنوحلأل هللا ميآو ؛ّيغلا ننس متننسو نتفلا يف 7متعضوأ املط دق

 بئارغ برض مكنبرضألو 7 ةملّسلا بصع مكنبصعألو ,"' ةورملا عرق مكنعرقألو
 ءاعفشلا هذهو يايإف ؛(تيرَف الإ قّلخأ الو ؛ تيفو الإ دعأ ال هللاو امأ .لبالا

 نميقتستل هللاو ؟ كاذو متنأ يفو ؛نولوقي امو . ًاليقو ًالاقو .تاعامجلاو تافارزلاو

 ةثلاث دعب هتدجو نم !هدسج يف الغش مكنم لجر لكل نعدأل وأ ,قحلا قيرط ىلع
 .هلزنم تمدهو هلام تبهتناو همد تكفس بلهملا ثعب نم

 قارعلا لو دقل :لاق كلذ بلهملا ىآر املف ؛ بلهملا ىلإ جورخلاب سانلا رّمشف
 .ركذ ٌريخ

 كلملا دبع تام امل جاجحلا ةبطخ

 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ًابيطخ اق

 )١( ةعساولا ةالفلا :يودلاو . يكذلا عورألاو . يوقلا ديدشلا : يبلصعلا .

 . ديدش :درع (؟) .ةيهاد :دإ (؟)
 : .هريغو حرسلاك ,توص عم سبايلا ءيشلا كيرحت :ةعقعقلا ( ؛)
 . ممعرسأ :معضوأ (1) . ةيلابلا برقلا :نائشلا (م )
 . كوشلا ريثك رجش :ةملسلا (8) .رانلا ىروت ةقارب ضيب ةراجح :ةورملا (7)

 . تعطق :تيرفو .ردقأ :قلخأ (9)



 تيم كنإ 9 :لاقف هسفن ىلإ هِي مكّيبن ىعت ىلاعتو كرابت هللا نإ « سانلا اهيأ
 تام نئفأ لسرلا هلبق نم تلَخ دق لوسر الإ دم اموإ» :لاقو ؛ "#7 نوتّيم مهنإو
 نودشارلا ءافلخلا تامو . متي هللا لوسر تايف ؟ « مكباقعأ ىلع متبلقنآ لتق وأ

 مهعبت مث .مولظملا ديهشلا نارثع مث ءرمع مث ءركب وبأ مهنم .نويدهملا نودتهملا

 هقفلا عم براجتلا هتمكحأو .رومألا هتبّرج يذلا ركذلا لزابلا مكيلو مث ؛ةيواعم

 ناكف ؛غيزلا لهأل ءطولاو .قحلا لهأل نيللاو ,ةرهاظلا ةءورملاو .نآرقلا ةءارقو

 ىلإ دهعو .مهب هقحلأو ,هدنع ام هل هللا راتخاف ؛ نيدشارلا نييدهملا ةالولا نم اعبار

 هل اوعمساف ؛هتفالخو هللا رمأب مايقلاو دلجلاو مزحلاو ةءورملاو لقعلا يف ههيش

 . هوعيطأو

 ,مكيف يتريس متيأرو ,هلهأب الإ قيحُي ال غيزلا نإف ؛7"2ْغّيزلاو مايإ ؛سانلا اهمأ
 ,ينم مكيلع ىوقأ ًادحأ نأ تملع ولو ؛ مكب يتفرعم ىلع كتابقو .مكفالخ تفرعو

 هئادب تام تكس نمو ؛هانلتق مكت نم ؛مايإو يايإف ؛مكتيلو ام .مكب فرعأ وأ

 .لزن مث !ًاغ

 جاجحلا ةبطخ

 :دم هيخأو لم هدلوب بيصأ ال

 ايندلا يف يعم امهنأ ّبحأ تنك دقل هللاو امأ !دحاو موي يف نادم .سانلا اهمأ

 نأ مكنمو ينم يقابلا نكشويل هللا أو ؛ةرخآلا يف هللا باوث نم امل وجرأ ام عم

 ضرألا لادت نأو ؛تومي نأ مكنمو ينم يحلاو ؛ٍلي نأ مكنمو ينم ديدجلاو . ىنفي

 ءاهرهظ ىلع انيشم امك ؛انئامد نم برشتو ؛انموحل نم لكأتف ؛ اهنم انلدأ امك انم

 اذإف روّصلا يف خفتو» :هللا لاق اك نوكي مث ؛ اهئام نم انبرشو ءاهرامث نم انلكأو
 :نيتيبلا نيذهب لثمت مث . 24 نولسني مهّبر ىلإ ثادُجألا نم مه

 . ١11 ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟) . ٠" ةيآلا رمزلا ةروس )١(

 . 0١ ةيآلا سي ةروس (4) . قحلا نع ليملا :غيزلا ()
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 كلاه لك نم هللا باوث يبسحو تيم لك نم هللا ين يئاْرَع

 كلانُه اهف سفنلا َرورُس نإف ًايضار ىنع هللا تيقل ام اذإ

 ال تقولا نإ :لاقف لجر هيلإ ماقف ؛ ةبطخلا لاطأف ةعمج موي يف جاجحلا بطخ

 !نونجم هنإ :اولاقو لجرلا لآ هاتأف ! سبحلا ىلإ هب رمأف !كرذعي ال برلاو . كرظتني

 هنأ معزأ ال هللاو ال :لجرلا لاقف . ِهلّيبس تيلخ متركذ امب هسفن ىلع َّرقأ نإ :لاقف

 .ينافاع دقو يفالتبا

 جاجحلل ةبطخ

 هغلب |(لف !جاجحلا تام :اولاقو ؛قارعلا لهأ حرفف ضرم جاجحلا نأ اوركذ

 :لاقف ربنملا دعص ىتح لماحن

 .تامو .جاجحلا تام :متلقف كرخانم يف سيلبإ خفن !قافنلاو قاقشلا لهأ اي

 امو ,توملا دعب الإ هّلك َريخلا وجرأ امو !تومأ ال نأ بحأ ام هللاو ؟ مف جاجحلا

 ٍدحأل يغبني ال ًاكلُم يل ْبَهو يل رفغآ بر9 :لاقف هّبر لأس حلاصلا دبعلا تيأر

 .نكي مل نأك لحمضا مث ؛لعفف .274ُباَّمولا تنأ كنإ يدعب نم

 جاجحلل ةبطخ

 : هتبطخ يف لاقف بطخ

 )0 و ١

 لاقف ! ينرتغا نمل ةدالق هئابذو ؛ يدي يف همئاقو , ىقنع يف هذاجنو . ىفيس ىطوس

 .هللاب هّرغأ ام !اذهل ًاسؤب :نسحلا

 نبا ىتأف اهّسفن هتعنمف ,هتجوز ىتأ مع ءرانلا يف جاجحلا نأ قالطلاب لجر فلحو

 نم نكي مل نإ جاجحلا نإف ,كلهأ عم نكف ضمآ يخأ نب اي :لاقف ؛هيتفتسي ةمربش

 . هيفرط دح :فيسلا بابذ (؟) . 38 ةيآلا ص ةروس )١(
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 .ينزت نأ كّرضي الف ءرانلا لهأ

 يف ةاصقتسم يهف اهنم يقب امو .جاجحلل بطخلا نم انباتك يف هانركذ ام اذه

 اذه انباتك يف انبهذم امنإو ,جاجحلاو دايز رابخأ تركذ ثيح «ةيناثلا ةميتيلا باتك

 .ليلقلاب هنم أَرتجُي يذلا ريثكلا فذحنو هنسحأ ءىش لك نم ذخأن نأ

 نيسحلا نب رهاط ةبطخ:

 مهريغو داوقلاو مثاه ينب نم ةعامج رضحأو ربنملا دعص مالسلا ةنيدم حتتفا ا

 : لاقف

 نم زعيو «ءاشي نمم كلملا ٌعزنيو ,ءاشي نم كلملا تْوُي ءكلملا كلام هلل دمحلا

 نإ ؛نينئاخلا دّيك يِدِهَي الو ,نيدسفملا لمع حلْصصُي الو ؛ءاشي نم ٌَلِذّيو .ءاشي

 ًادومع اهلعج ذإ  هتفالخل هللا راتخا لب ءانديك الو انديأ نم نكي مل انَتَبَلَع روهظ

 .اهلمحب علطضيو ءاهئابعأب لقتسي نم  هدابعل ًاماوقو .هنيدل

 رهاط نب هللا ديع ةبطخ

 .هقح نع نودهاجملا هللا ةئف مكنإ :لاقف ؛ جراوخلا لاتقل رسيت دقو سانلا بطخ

 هللا دوعوم اوزجنتساف نيملسملا ماظنو «نيدلا ًةاعر مهلعج نيذلا .هرمأ ةالّول ةعاطلاو

 ءاصعلا اوقشو اودرمتو (0اوًرشأ نيذلا .هتيصعم لهأو هودع ةدهاجمب هرصنو

 كرابت لوقي هنإف .اداسف ضرألا يف اًوَعسو .نيدلا نم اوقَرَمو .ةعامجلا اوقرافو

 يذلا مكلقعم ريصلا نكيلف نكيلف "#7 مكمادقأ ٠ تبثيو عرصني هللا اورصنت نإ # : ىلاعتو

 ةنجلاو هيلع هللا مكلد يذلا عينملا رزولا هنإف ؛ نورهظتست ىتلا مكتدعو ,«نوئجلت هيلإ

 .مكفاصم يف مكتاوصأ اوتفخأو .مراصبأ اوضغ ؛اهسابلب هللا كرمأ يتلا ةنيصحلا

 هنإف ؛هللا كرسأ امك هب ةناعتسالاو هللا ركذ ىلإ نيغراف .مرئاصب ىلع ًامّدُق اوضماو

 )١( ال ةيآلا(ص) دمج ةروس (؟) .اوربكتساو اورطب :اورشأ .
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 هللا مديأ ."74نوحلفت مُكّلعل ًاريثك هللا اورّكذاو اوتُبئاف ٌةئف متيقل اذإ 8 :لوقي

 .رصنلاو ةطايخلاب مكيلوو 2. ريصلا زعب

 مسم نب ةبيتق ةبطخ

 ىنثأو هللا دمحف ء.ربنملا دعصف .كلملا دبع نب نابلس علخ نيح ناسارخب ماق

 ينأك - يسيقلا ةقئبه ينعي - ناورت نب ديزي نوعيابت امنإ ؟نوعيابت نم نوردتأ
 .مراشبأو مكجورفو مكئامدو مكلاومأ يف مكحي ملاتأ دق مّكَحو ِءاجزم ريمأب

 خر عمجُي اك مهتعجج !بارعألا هللا نعل ؟بارعألا امو !بارعألا :لاق ع

 نولكأيو ؛رقبلا نوبكري .لفلفلا تبانمو "!موصيقلاو حيشلا تبانم نم '"! قّيرخلا
 مهب ىبجو ءدالبلا مهب هللا عنم ىتح حالسلا مهتسبلأو , ليخلا ىلع مهتلمحف .20 ديبملا

 .يريغ اوُرْغ :لاق .كرمأب انّرُم : اولاق .ءيفلا

 مسم نب ةبيتقل ةبطخو

 مَعَنَف ةيلاعلا لهأ نم يحلا اذه امأ ؟مكب سانلا معأ تسلأ .قارعلا لهأي

 اذه امأو .اهيلجر عنمت ال ءارظب '”ةجّلعف لئاو نب ركب نم يحلا اذه امأو . ةقدصلا
 قلخ جولعف دزألا نم يحلا اذه امأو .هبنذب "”ريعلا برض ايف سيقلا دبع نم حلا

 يمت نم يحلا اذه امأو .مهيديأ تشقنل سانلا رمأ تكلم ول هللا آو ؛ هطابنأو هللا

 .ناسيك ةيلهاجلا يف ردغلا نومسي اوناك مهنإف

 :رعاشلا لاقو

 دعس نم كلاخ كُرْغَي الف ًاديعب 2مهنم كّلاخو دعس نم تنك اذإ

 . هبحاص ىلع ىشغي مسلاك تبن :قبرخلا 4١ . ) ١( ةبآلا لافنألا ةروس )١(

 . لظنحلا بح :ديبهلا (1) . لهسلا تابن نم :موصيقلاو حيشلا ()
 .رامجلا : ريعلا ( 1) . مجعلا رافك نم لجرلا وهو :جلعلا ىثنأ ٠ةجلعلا (م )
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 درملا مهبابش نم ىندأ ردغلا ىلإ مهلوهك تناك ناسيك اوعُد ام اذإ

 مسم نب ةبيتقل ةبطخو

 ةيمأو ,يأرلا ةيمأ همساك ناكف ةيمأ ماتأ ؛ ىلبق ةالولا متبَرج دق «ناسارخ لهأي

 هدعب ماتأ مم ؛هفكي مل هخبطم يف ناك ول ناسارخ جارخ نإ :هتفيلخ ىلإ بتكف نيدلا

 لبي لو .ًائْيَف بجي مل مث ؟ هتيصعم يف مأ متنأ هللا ةعاط يفأ نوردت ال ,ًاثالث ديعس وبأ
 يف برضي ناصح .ةمحر نبا مهنم ؛ ةبلكلا )١( ءابطأ لثم هدعب هونب ماتأ مث ؛ًاودع

 دالبلا مكيلع هللا حتف دقو محبصأ مث !هدالوأ تاهمأ ىلع هفاخي هوبأ ناك دقل ؛ ةناع

 .راوج ريغ يف دنقرمس ىلإ ورم نم جرختل ةنيعلفلا نإ ىتح [ لبّسلا مكل نّمأو ]

 نب ديزي ديري :ةمحر نبا :هلوقو .ةرفص ينأ نب بلهملا ديري .ديعس وبأ هلوق

 . بلهملا
 بلهملا نب ديزيل ةبطخ

 :لاق مث . هلل يبنلا ىلع ىلصو .هيلع ىنثأو هللا دمح

 لهأ ءاج دق ,ةملسم ءاج دق « سابعلا ءاج دق . عاعرلا لوق عمسأ ينإ ,سانلا اهيأ

 الإ ةملسم امو . لع نانثآو , يعم ةعبس اهنم : فايسأ ةعست الإ ماشلا لهأ امو . ماشلا

 ةقمارجو ةبلاقصو ةربارب يف ىاتأ . سوطسب نب سوطسبف سابعلا امأو ءارفص ةدارج
 ام هللاو .محللا ءالشأك شابوألاو نوحالفلا مكيلإ لبقأ ؛ طالخأو طابنأو طابقأو

 اهب 7اوقفصت ةعاس كدعاوس ينوريعأ ,كديدحك ًاديدح الو .كدحك ًادح طق اوقل

 .نيمكاحلا ريخ وهو اننيب هللا مكحي ىتح ةحور وأ ةودغ يه امنإف ؛ "'مهميطارخ

 يدايإلا ةدعاس نب سق ةبطخ

 نب ّسق فرعي مكيأ :لاقف « هِيَ هللا لوسر ىلع دايإ ٌدفو مدق :لاق سابع نبا

 )١( ةارملل يدئثلاك فلظلاو فنملا تاذل وهو : ىبط عمج :ءابطألا .

 )١( .فنألا وهو ,موطرخ عمج :طارخ (*) .هبرض :فيسلاب هقفص
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 قوسب هاسنأ ام :لاق ! كله :اولاق ؟ لعف اف :لاق هفرعي انلك : اولاق ؟ يدايإلا ةدعاس

 :لوقيو سانلا بطخي وهو رمحأ هل لمج ىلع مارحلا رهشلا يف ظاكع

 يف نإ ؛
3 

 1 تآ وه ام لكو ,تاف تام نمو ,تام شاع نم :اوُعو اوعمسأ 0
 ف يف ,روغت ٌموجنو .رومت بئاحس .ًاربعل ضرألا يف نإو .ًاربخل ءامسلا
 . اذه مكنيد نم ىضرأ وه ًانيد هلل نإ : أَسق سق مسقُي

 ة_

 .رودي ٠

 مأ ؟اوماقأف ةماقإلاب اوضَرأ ؟نوعجرُي الو نوبهذي سانلا ىرأ يلام :لاق مث

 .اومانف اوكرت

 :مهضعب دشنأف ؟هرعش نم يوري مكيأ
 ٌرئاصب انل نورقلا نم ني لوألا نيبهاذلا يف
 رداصم ال سيل توملل ,ًادررولم تيأر ال

 رغاصألاو رباكألا :يضمت  اهوحن يمؤوق تيأرو

 ٌرباغ نيقابلا نم ىقبي الو يضاملا عجري ال
 ٌرئاص ٌمْوقلا راص ثيح ةل احمال ينأ تنتقتقبأ

 نينفؤملا مأ ةشئاع ةبطخ

 لمجلا موي هللا اهمحر

 ينمهتي ال ؛ةظعوملا قحو .ةمومألا قح مكيلع يل نإ ؛هّص هّص سانلا اهيأ : تلاق

 هئاسن ىدحإ انأف ؛ يرحنو 7يرخَّس نيب هُم هللا لوسر تام ؛هبر ىصع نم الإ
 , مكقفانم نم مكنمؤُم ْرَّيَم يلو ؛ ") عضُب لك نم ينصّلخو يبر ينرخّدا هل .ةنجلا يف
 نم لوأو ؛ اهثلاث هللا نينثا يناث يبأ ع ؛ "ءاوبألا ديعص يف مكل هللا صخرَأ يبو

 برطضا مث ,ةمامإلا ءابعأ هقّوطو ؛هنع ًايضار هدم هللا لوسر ىضم . ًاقيدص يمس

 ,ةدرلا عبن (*!ضاغأو .قافنلا قتف مكل قترو .هيفرطب يلأ كسمف ؛هدعب نيدلا لبح
 )١( حاكنلا :عضبلا (؟) . ةئرلا :رحسلا .

 ) )8صقن :ضاغأ (5) .ةزافملا بارت :ءاوبألا ديعص .
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 نوعمستو «")ةّوّدعلا نورظنت .نويعلا ٌلْحُج ذئموي متنأو ؛ دوه (7تّشح ام أفطأو

 نيفد ىحتجا ىتح ٍ؛ِةَوْا نم (9حاتماو ,ةظلغلا نم "7 دّوأو , يأتلا بأرف ؛ ةحيصلا

 ىلع ًائطاو هيلإ هللا هضبقف ؛لهانلا لعو ءرداصلا دروأو « دراولا نطعأ ىتحو ؛ ءادلا

 مكرمأ ىلوف ؛هلبحب مكتعاط تمظتناف ؛نيكرشملل برحلا ران ًايكذم ,قافنلا تاماه

 هبنجب ةاذألل ةكّرَغ .لض اذإ نيتباللا نيب ام ًاديعب ءهيلإ نكُر اذإ ًايعّرُم ًالجر
 ؛ هيقباسلا كلسم كلسف ؛مالسإلا ةرصُن يف ليللا ناظقي .نيلهاجلا ةاذأ نع ًاحوفص

 ؛اذه يريسم نع ةلأسملا بصُن انأو نارقلا عج ام داضعأ عمجو ,ةنتفلا لمش قرفف

 ًاراذعإو .ًالدعو ًاقدص اذه يلوق لوقأ : اهوُمُكَئطوأ ةنتف ثَرْوَأ ملو ءًامثإ سمتلأ م

 .نيلسرملا ةفالخ لضفأب مكيف هفلخي نأو .دمخ ىلع يلصي نأ هللا لأسأو ؛ ًاراذنإو

 دوعسم نب هللا دبع ةبطخ

 للملا مركأو ؛ داز ريخ .ىوقتلا ٌةملك ىرُعلا قثوأو .هللا ْباتك ثيدحلا قدصأ
 رومألا ريخو .اهثاثدحم رومألا ٌّرشو . هلي دمع ُةَنس نئسلا ريخو . هلع مهاربإ ةلم

 ال ةرامإ نم ريخ اهييحت ُسْفَنل .ىهلأو َرْثك امم ٌيخ ىفكو لق امو .اهطاسوأ

 . ماثآلا عامج رمخلا .نيقيلا بلقلا يف ىقلأ ام ٌريخ . سفنلا ىنغ ىنغلا ريخ . اهيصْخُت

 رش .ةزجعملا ٌحاتفم ةيافكلا بح .نونجلا نم ةبعش ُبابشلا .ناطيشلا لئابح ءاسنلا

 نمؤملا بابس .(”'ارجُّه الإ هللا ركذي الو .2 اريد الإ ةعامجلا يتأي ال نم سانلا نم
 رفْغُي رفغي نمو .هبذكُي هللا ىلع "لتي نم؛ ةيصعمهمحل ٌلكأو ءرفُك ٌهلاتقو .قوسُف

 ديعسلا .همأ نطب يف يقش ّيقشلا . هنع يِفْع افع نم :نينسحملا ناويد يف بوتكم .هل

 يَدَه يذلا نسحأ .همّيتاوخ رمألا كالم .اهبقاوعب_رومألا .هريغب ظعو نم
 ءالبلا فرعي نم .ٌةداهشلا توملا فرشأ .ىدملا دعب ةلالضلا ةلالضلا ُحبقأ . ءايبنألا

 .هركنُي ءالبلا فرعي ال نمو ءهيلع ربْصَي

 .نالأو فطع :دوأ () . ةبثولا :ةودعلا( ؟ ) . اهدقوأ :رانلا شح )١(

 . تقولا رخآ يف : اربد (0) . عزتنا :حاتما (5)
 .مسقي :لأتي )١( .لافغإلاو كرتلا :رجهلا (1)

 انيس



 ناورم نب ةبتعل ةبطخ

 0 ف دعب

 :لاقو . ملل كَم ينلا ىلع ىلص مث ,هيلع ىنثأو هللا دج

 يقب امنإو .مرصب اهنم اهلهأ تنذآ دقو .[ةربدم ءاّذح ] ْتّلوت دق ايندلا نإ

 . ةلاحت ال اهوقرافم مكنإو الأ ؛ اهيحاص اهيطسي ءانإلا :ةبابصك هاب اهنم

 0 ا َمخضلا رجح لا نإ

 يهو ٌةعاس اهيلع نيتأيلو . ماع ةئامسم ٌةريسم اهنم نيباب لك نيب «باوبأ ٌةعبس
 قرو الإ ماعط انلام ةعبس عباس هتيم هللا لوسر عم تنك دقلو ؛«ماحزلاب'" ظيظك

 هنيبو ينيب اهتققشف ةرمت كلام نب دعسو انأ تدجوف ؛ انقادشأ تحرق ىتح . ماشيلا

 الإ طق ةوبن نكي مل هنإو ريصم ىلع ٌريمأ وه وهو الإ مويلا ٌدحأ انم امو ,نيفصن

 . اريغص سانلا نيعأ يفو ًامظع ىسفن ف نوكأ نأ هللاب ذوعأ انأو و "9تخسانت

 قدشألا ديعس نب ورمع بطخ

 نب ورمعل [ ةيواعم ] لاقف ؛ نوبطخي سانلا ماق « .ةعيبلا ديزبل ةيواعم دقع امل

:لاق مث . هيلع ىنثأو هللا دمحف ماقف .ةيمأ ابأ اي مق : ديعس
 

 هملح ىلإ متفضتسا نإ ؛هنونمأت لجأو ,هنولمأت ّلمأ ةيواعم نب ديزي ناف دعب امأ
  مهصتسا لإ ؛ ةيونم ٍرواعم نب ديري لإف دعب

 ""عّذج ؛مانغأ هدي تاذ ىلإ مترقتفا نإو «مكدشرأ هيأر ىلإ متجتحا نإو . مكعسو

 الو نينمؤملا ريمأ فلخ وهف ؛عرقف عروقو ,دجمف َدجوُمو ,قبسف قبوس .(”حراق

 .هنم فلخ

 .. سلجاف ةيمأ ابأ تعسوأ :ةيواعم هل لاقف

 )١( تلوادت :تخسانت (؟) . ءالتمإلا :ظيظكلا .

 هنانسأ تلمك يذلا :حراقلا( ع ) 2 ةيناثلا هتنس يف سرفلا :عذجلا (؟) .
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 ةنيدملاب ديعس نب ورمعل ةبطخو

 ديعس نب ورمع مدق :لاق ةشئاع نبا انثدح :يشايرلا جرفلا نب سابعلا وبأ لاق

 هيلع دعقف . هلم هللا لوسر ربنم ىلإ جرخف .ًاريمأ ةنيدملا قدشألا صاعلا نبا

 لعجف ؛زمرق زخ ةماعو ءزمرق زخ فرطُمو ءزمرقرَخةبج هيلعو هينيع ضّمغو
 :لاقف ؛هيلإ نورظني سانلا اذإف هينيع حتفف ءابب ًاباجعإ هبايث ىلإ نورظني ةنيدملا لهأ

 انوبرضت نأ نوديرت مكنأك .مراصبأ لإ نوعفرت ةنيدملا لهأ اي مكلاب ام

 تناك ام ىلوألاب مْبَْأ ول هنإ امأ ؟مكنع انوفعف متلعف ام ملعف مكنأ مّرغأ ؟ مكفويسب

 يقبو هُبضغ ىنف دق ءًاقيفر انم انرئاث 7 عقفاوف نافع متلتق مكنأ مرغأ ؛ةيناثل
 ليوطلا لمألا ديعبلا «لبتقملا بابشلاب كانكلم هللاو دقف .مكسفنأ اومنتغا ؟ هملح

 قيقر ديدش نّيل ,ديدح ملح ءربكلا يف لخدو ءرغصلا نم غرف نيح .لجألا
 .هرصيب رهدلا ىمرو .همسج لدتعاو .همظع دتشا نيح .فينع قيفر .فيثك

 الو .ىصحلا هل لقْلَُي ال ء "”سرف اطس نإو ,"” سب: ضع نإ وهف .هرشأب هلبقتساو
 .9ىَمّهٌتلا يشمي الو ءاصعلا هل عرقت

 . هللا همصق ىتح .رهشأ ةينامثو نينس ثالث الإ كلذ دعب يقب امف :لاق

 ةكمب ورمعل ةبطخ

 ديعس نب ورمع هتبا ةنيدملا ىلع لاو وهو صاعلا نب ٌديعس لمعتسا :لاق يبتعلا
 الف ,لفون نب ثرحلا نوكي نأ الإ يومأ الو يئرف ُهَقلي مل مدق الف .ةكم ىلع ًايلاو
 نم مهعنم ام :لاق ؟ ينتيقل اك ينوقلي نأ كّموق عنم يذلا ام راح اي :هل لاق هيقل

 رّبكتلا نع كابمأ اهنإو .يمسا تمحتأ الو , ينتينك ام هللاو ؛هب ينتلبقتسا ام الإ كلذ

 تأسأ ام هللاو :لاق .كل مهعضي الو مهيلع كعفري ال كلذ نإف ,كئافكأ ىلع

 ماق ةكم لخد املف .قلخل ينم تيأر يذلا نإو ,ةحيصنلا ىلع كمبتأ الو ,ةظعوملا
 :لاق مث ؛هيلع ىنثأو هللا دمحف ءربنملا ىلع

 . بذكلاو لطابلا :ىهمسلا (؛) . اهقنع قد : ةسيرفلا سرف (؟)
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 انك كلذلو .ةبغر اهنع انجرخو ,ةبقح اهانكس انإف ,ةكم لهأ َرشعم .دعب امأ

 نيب ٌرمأ "خدش مث ؛اهالعأ انلزنو ءاهانسأ انذخأ "7ةوُخ دعب ةول انل تعفُر اذإ

 لكأو ءًامد ٌمدلا برش ىتح ءانع عزن الو انعزن ام هللاوف ؛انلتقو انلتقف .نيرمأ

 مث هل هرايتخاو ءهايإ هللا ةلاسرب مَع هللا لوسر يلوف ؛اظع مظعلا عرقو . اح محللا
 لوح 2بعّش نم نعزُن ٌحادق تليجأ مم رمع يلو مث ؛هلضفو هتقباسل ركب وبأ يلو
 «نيرمأ نيب رمأ خدش مث ؛اهحادق ضعب انكف ءاهقتعأو اهّبلصأ اهّظحب زافف «ةعبن

 ابل محللا لكأو ءًامذ مدلا برش ىتح انع عزُن الو انعزت ام هللاوف ءانلتقو انلتقف

 ,دّنهم برض نع نسح يذ لك تكسأو .ًالالح مارحلا داعو .ًارظع مظعلا عرقو

 هوطعأ ام هللاو .ًاسفن انقح نع اوباط ىتح .ًاسْبدو ًازخو .ًافسع ًافسعو . ًاكرع ًاكرع

 اذه هانيزجف هيلع انبلُغ انّقح :نولوقي اوحبصأ ؛ ءاضقلاب هيف اوضر الو ,ةداوه نع
 .اذه يف اذهو ءاذبب

 ءالاكن ًاطوس يعم نإف !؟ةاهفس مءاهفسو !مكسفنأ مكسفنأ ,ةكم لهأ اي

 .لزن مث .هلهأ ىلع ٌبوصنم ّلكو ءالابو ًافيسو

 نيدلا يف انناوخإ متنأ ,ةعيبرو دزألا رشعم اي :هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب لاق

 ودعلا ىلع انديو .رادلا يف انئاريجو .بسنلا يف انواَقشأو , '”رهّصلا يف انؤاكرشو

 ؛ ماشلا يمت نم انيلإ بحأ ةفوكلا ٌدزألو ,ةفوكلا ميمت نم انيلإ ٌبحأ ةرصبلا ُدزأل هللاو

 .مكلو انل ةعّس انلاومأو انمالحأ يفف ,.كرودص ٌّدسح ىَبأو مكانش فرشتسا نإف

 رمع نب فسويل ةبطخ

 ال ًالام عماجو .هغلبي ال ًالمأ لّمْؤم مكف :هللا دابع هللا اوقتا :لاقف ًابيطخ ماق

 . دعابو قرف :خدش (؟) . ةيطعلا : ةوهللا )١(

 .جاوزلاب بيرقلا :رهّصلا (1) .ناصغألا :بعشلا (*)
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 هباصأ ةعنمقح نمو (ةعمج لطابا نم هلعلو ؛هكرتي فوس اع عنامو ,هلكأي

 ًافسأ هير ىلع دروو «هرزوب ءابو ١ اعلا لمتحاف ,ًالالح اودع هثروأو . ًامارح

 .نيبملا نارسخلا وه كلذ .ةرخآلاو ايندلا رسخ .ًافهل

 يئاطلا سوأ نب دادشل ةبطخ

 ؛رجافلاو ٌّرَبلا اهنم لكأي ,رضاح ضرع ايندلا نإ هلأ :لاقو هيلع ىنثأو هللا دمح

 يف هريفاذحب هلك َريخلا نإ الأ ؛رداق كلم اهيف مكحي .قداص دعو ةرخآلا نإ الأ

 ,هللا نم نيقي يف متنأو متلمع ام اولمعاف ءرانلا يف هريفاذحب هلك ّرشلا نإ الأ ؛ ةنجلا

 نمو مهري ًاريخ ِةَرْذ لاقثم لّمعي نمف# هللا ىلع مُكلامعأ ةضورعم مكنأ اوملعاو

 .مكلو انل هللا رفغو "74هري ارش ِةَرَذ لاقثم َلَمْعِي

 هيلع ىنثأو هتعاط دجأف جاجحلا ركذف .ةكم يلاو وهو ةعمج موي ربنملا دعّص

 متشب هيف هرمأي كلملا دبع نب ناهلس باتك هيلع درو ةيناثلا ةعمجلا يف ناك الف ؛ ًاريخ

 :لاق مث ,هيلع ىنث :ثأو هللا دمحف ربنملا دعصف : : هنم ةءاربلا راهظإو هبويع ركذو جاجحلا

 ةكئالملا تناك ام هللا ةعاط نم رهظُي ناكو ,ةكئالملا نم اكلم ناك سيلبإ نإ

 دارأ |ملف هتكئالم ىلع ىفخ ام هثبخو هشغ نم هللا ع دق ناكو ,ًالضف هب هل ىرت

 جاجحلا نإو ؛ هونعلف  مهنع هيفخي ناك ام مهل رهظف ,مدآل دوجسلاب هالتيا هتحيضف

 ريمأ علطأ دق هللا ناكو .ًالضف هب هل ىرن انك ام نينمؤملا ريمأ ةعاط نم رهظُي ناك

 ىلع كلذ ىرجأ هتحيضف [ هللا ] دارأ |ملف ؛انع ىفخ ام ىلع هثبخو هشغ نم نينمؤملا

 !هللا هنعل هونعلاف .[ هنعلق ] ءنينمؤملا ريمأ دي

 ريبزلا نب بعصمل ةبطخ

 اق مث ربنمملا دعصف قارعلا مدق

 )١( .بنذلا :رصإلا )١( 8و ا/ ةيآلا ةلزلزلا ةروس .

 نضر



 ابن نم َكْيلَع ولن ٠ . نيبلا باتكلا تايآ كلت مطإ» . محرلا نمحرلا هللا مسب

 ًاعيش اَهَلْمَأ لعجو ٍضزألا يف الع َنْوَعَرَف نإ ,نونمؤُي موقل قحلاب نوعرفو ىسوُم

 #07 نيدسفملا نم ناك هّنإ ءمهءاسن يحتسيو مهءانبأ ْحَبْذُي مهنم ةَفئاط فعضتسَي

 مهلعجنو ٍضزألا يف اوفعضتسا نيذلا ىلع َنُمَن نأ ُديِرُثوط ماشلا وحن هديب راشأو

 يرثو ضرألا يف 2 نكمنو # زاجحلا وحن هديب راشأو (7 نيئراولا مهلعجنو ةمئأ

 قارعلا وحن هديب راشأو "74َنوُرَذْحَي اوناك ام ْمُهنم (ّهَدوُنُجو َناَماهو َنْوَعْرف

 ةفوكلاب ريشب نب نارعنلل ةبطخ
 هرحج يف ّبضلا ايتأ : بلعثلاو عبضلا الإ مكلّتَمو ىلثُم تدجو ام هللاو ينإ :لاق

 تلاق . مكحلا ىتْؤُي هتيب يف :لاق . مصتخن كانئج :الاق . امكتبجأ :لاق . لّسحابأ : الاقف
 0 :لاق .ّةمت تطقلف :تلاق تلعف ءانلا اعف .لاق ده هسمك ل. دا
 اولح :لاق .هرم تطقلف :تلاق . تلعف ءاسنلا لعف : لاق . ينبع تحتم : عيضل

 !ةمطل هتمطلف .تلاق .[ ريخلا ] ىغَب هسفنل :لاق !ٌةلاعُت اهفطتخاف : تلاق . تينَتْجا

 ضقاف :تلاق .رصتناف ًاَرُح ناك :لاق . ىرخأ ىنمطلف :تلاق . تيضق ًاقح :لاق

 .تكسا :يأ .عّبراف تبأ نإف .نيثيدح َةَأَرْما ثدح :لاق .اننيب نآلا

 نأ هترمأ ولف ءهل دعتسيو مالكلا لمعتسي ةبيش نب بيبش نإ :ءافلخلاضعبل ليق

 ملف ءدجسملا ىلإ هديب ذخأف ًالوسر رمأف :لاق .حضتفي نأ توجرل ربنملا دعصي

 ةالصلا قح مدع يبنلا ىلع ىلصو «هيلع ىنثأو هللا دمحف ءربنملا دعص ىتح هقرافي

 ءرخازلا رحبلاو ءرداخلا دسألا :ةعبرأ ًاهابشأ نينمؤملا ريمأل نإ الأ :لاق مث ؛ هيلع

 امأو ء.هءاضمو هتلوص هنم ةبشأف رداخلا دسألا امأف ؛رضانلا عيبرلاو «رهابلا رمقلاو

 .هءايضو هرون هنم هبشأف رهابلا رمقلا امأو ,هءاطعو هدوج هنم هبشأف رخازلا رحبلا

 :لوقي أشنأو ربنملا نع لزن مث .هءاهبو هنسُح هنم هبشأف رضانلا عيبرلا امأو

 )١( ةيآلا صصقلا ةروس ١ - 14.٠ )١( ةيآلا صصقلا ةروس 6 .

 )*( ةيآلا صصقلا ةروس 5 .



 (7قّدَحلا هب ىنيمرتو ٌرامذلا ىمحأ هب تمق فيَّسلا دح لثم فقومو

 (9اوّقلَر هلاثمأ ىلع َلاَجّرلا اذإ  ًةبذاك ْتِيَقْلأ امو تقلز اق

 نايفس يبأ نب ةبتعل بطخ

 وجرأ نامعل ًاحيبذ مكيف هلل نإف , ًاديصح فيسلل اونوكت نأ مايإ ءرصم لهأ اي
 هقحقح يذ لك ىطعأف «ةقرقلا دعب نينمؤملا ريمأب مكعجج هللا نإ ؛ "'هكّسن ينيّلوي نأ
 ءانم وفع ْمّدقت هرهظأ .لوق مُجْن مكنع انغلب دقو ؛مكيلع هنم ةنمو ,مكيف هللا ناكو

 عأطأف ؛نّسلا ةتامإو ةنتفلا ءايحإب .قحلا سنأ دعب لطابلا ةشحو ىلإ اوريصت الف

 ؛نونيلتست متنك ام اونشختستو .نوفرعت متنك ام ينم اوركنت ىتح ؛اهعم قمر ال ةأطو
 . رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ معي يذلا مكيلع دهشأ انأو

 نايفس يىبأ نب ةبتعل ةبطخو

 يَسَم نيليل مكنع يرافظأ تمّلق امنإ .نيعأ نيب تبكر فونأ مألا يلماح اي

 ىلع نعطلا الإ متيبأ ذإ امأف ,مكيلع ًاعجار ك داسف ناك ذإ ؛مكحالص مكتلأسو , مايإ

 تمسح نإف ءطايّسلا نوطب مروهظ ىلع نعطقأل هللاوف ,فلسلل صققنتلاو «ةالولا
 ,ةيصعملاب انل َمدُج اذإ ةبوقعلاب مكيلع لخبأ تسلو ؛مكئارو نم فيسلاف الإو مءاد

 0 يع . 5 ّ

 .ىقتاو ربا يه يتلا ىلإ َمرص نإ ىنسحلا ةعجارم نم مكسيؤأ الو

 نايفس يبأ نب ةبتعل ةبطخو

 . :لاقف ربنملا ىلإ لماحت .اهيف تام ىتلا هتاكش ىكتشا امل

 ينم تمّدقت دق هنإ ؛بنذ نم برهم الو ,برلا نع ىنغ ال ءرصم لهأ اي
 . كلذ ريغو فرشلاو ضرعلاو لاملا :رامذلا )١(

 . همد :هكسن (*) .تيّلزو تللض :تقلز (؟)

 صرحت



 ينتيلف ءاهنم َرْزولا مويلا فاخأ انأو ءاهيف رجألا ذئموي وجرا تنك تابوقع مكيلإ

 ,مكنم هللا رفغتسأ انأو ؛ يداسفب مكتحلصأف ,يداعم ىلع يايند ترتخآ نوكأ ال

 فاخأ تنك ام توجرو «هيلع ًاعفن وجرأ تنك ام تفخ دقف ؛مكيف هيلإ بوتأو

 ال نم مالس ,مكيلع مالسلاو ؛هوفعو هللا ةمحر نيب َكلَه نم يقّش دقو ءهب ًالايتغأ

 .ْدعَي مف :لاق .مكيلإ ًادئاع هنورت

 ةبتعل ةبطخو

 فجرأ نيح نايفس يلأ نب ةيواعم بتك انع تسبتحا :رصقلا دعس لاق : ىبتعلا

 هدي يف باتكلاو ربنملا ةبتع دعصف ؛هتمالسب هباتك انيلع مدق مث ,هتوب رصم لهأ

 :لاق مث .هيلع ىنثأو هللا دمحف

 ىتح ,؛فويسلا "تابظو حامرلا فارطأب مايإ انتبتاعم تلاط دق ءرصم لهأ اي
 اهيلع فرطت ام مكنيعأ يف ءاذقأو ,مكقولح هغيسُت ام مكتاوهل يف ىجش انرص

 « الَح مكنم لطابلا ٌدَّقَع تخرتساو ًادقع مكيلع قحلا ىرع تّدتشا نيحفأ , مكنوفج

 هب مدهع مدقأو .لطابلا ىلإ قحلا مضخو .ةفالخلا نيوهت متدرأو « ةفيلخلاب متفجرأ
 ٌراسلا ربخلاب نينمؤملا ريمأ باتك اذهف ؛مكنيد مترسخ اذإ مكسفنأ اوحبرآف ءثيدح

 انل اوحلصأف ؛مكبولق نود مكنادبأ ىلع انناطلس نأ اوملعاو ؛هنم بيرقلا دهعلاو هنع

 نودصاح مكنإف .ًارش مترمضأ نإو ًاريخ اورهظأو ؛نطَب اهف هللا ىلإ مكلكن ,رهظ ام

 .لزن مث .نيعتسأ هبو لكوتأ هللا ىلعو ؛نوعراز متنأ ام

 مسوملا يف ةبتع ةبطخ

 مسوملاب نايفس يلأ نب ةبتع عفد :نايفس يلأ نب ةبتع ىلوم لاق :لاق رصقلا دعس
 ىنثاو هللا دمح نأ دعب لاقف .ةنتفلاب مهدهع ثيدح سانلاو ,نيعبرأو ىدحإ ةنس

 : هيلع

 )١( اههباش امو رجنخلاو نانسلاو فيسلا دح وهو :ةبظلا عمج :تابظ .

 ضر



 ,رزولا نيئيسمللو .رجألا نينسحملل هيف هللا فعضُي يذلا ماقملا اذه انيلو دق انإ

 ؛ اننود نم عطقنت اهنإف ءانريغ ىلإ قانعألا اودمت الف هل اندصق ام قيرط ىلع نحنو

 مايإو ءمكنم اهانلبقو مكيف ةيفاعلا انلبق ام انولبقا ,هتينمأ يف هفتح نمتم برو

 ًالك نيعي نأ هللا لأسأف ؛ىدعب نَم َحيرُت نلو ,مكلبق نَم تبعتأ دق آول نإف "الو

 .لك ىلع
 ايا: ؛لاقف دعت ملو هب تسل : :لاق .ةفيلخلا اهيأ : دجسملا ةيحان نم يلارعأ هادانف

 هده

 .لقف تعمسا :لاقف !هاخأ

 ناك نإف اًنسحأ دقو اوئيست نأ نم مكل ٌريخ انأسأ دقو اونسحت نأل هللاو :لاقف

 ينب نم لجر .انتأفاكمب مكقحأ (ف انل ناك نإو .هماتتساب مكقحأ اف مكل ناسحإلا
 هئتطوو .هلايع رثك دقو ,ةلوئخلاب مكيلإ صتخيو .ةمومعلاب ماقلي ةعصعص نب رماع

 .ركش ”هدنعو .رجأ هيفو ءرقف هبو «هنامز

 ؛ كانغب كل ترمأ دقو .مكيلع نوعلا هلأسأو ؛مكنم هللا رفغتسأ :ةبتع لاقف

 . كنع انئاطبإب موقي كيلإ انعارسإ تيلف

 نايفس ىبأ نب ةبتعل ةبطخ

 : لاق رصقلا دعس

 « جارخلا هوعنمف ١ رصم ىلإ يملسلا روعألا يبأ يخأ نبا نايفس يبأ نب ةتع هجو

 مكيلو دقف ؛ مكيلع روجلا ضعبب مكنم عنملا ضعبل نورذتعت منك دق ,رصم لهأي

 ,هفيسب م ذر ميصعتسا نإو هدب مدر متددر نإف ؛لوقيو لعفيو « لعفيو لوقي نم

 «ةعاطلاو عمسلا مكيلع انلف «'"' ةعّياشُم ةعيبلا نإ ؛لّوألا يف لّمَأ ام رخآلا يف اجر مث

 ةعباتم : ةعياشم (؟) . مدنتملا لوق نع يهنلا ديري ناطيشلا نموللا ناف ّوللاوكايإ ه :لاقي ( )١

 صرخت



 انتنسلأ اهب تقلطنا ام هللاو ,هبحاص دنع هل ةّمذ الف ردغ انّيأف ؛لدعلا انيلع مكلو

 نّمو ءزجانب ًازجان . مكل اهانلذب ىتح مكنم اهانبلط الو ءانبلوق اهيلع تدقُع ىتح

 . ًالدع ًالّدع : مهادانف ًاعمس ًاعمس :هودانف لاق رش نمك رّدح

 ةبتعل ةبطخو

 نوبيعيو ةالولا ىلع نونعطي ًاموق كلّبق نإ :رصمب ةبتع ىلإ ةيواعم باتك مدق

 ,هنوتأت متنأو لطابلا ّمذو «هنولعفت الو قحلا ّحْدَم مكتنسلأ ىلع فخ ءرصم لهأي

 ام فيسلاب مكيوادأ ال هللا مآو .اهلقث هعفني ملو اهل هلقثأ ًارافسأ لمحي رامحلاك

 ْ ام لوألا ن نع ء 0 الو .ةرذلا ينتفك ام طوسلا غلبأ ١ الو ءطوسلا ىلع محلص

 مويلا اذهف ا سوق ريخ اونوكو ؛لعفيو لعف لاقي نأ لبق .لوقيو لاقو مايإو

 .باتع هدعب الو «باقع هلبق سيل يذلا

 جراوخلا بطخ

 ايندلا مذ يف ةءاجفلا نب يرطقل ةبطخ

 - ميت نبورمع نب نزام ينب دحأ وهو  ةقرازألا ربنم ةءاجفلا نب يرطق دعص
 :لاق مْ هيلع ىنثأو هللا دمحف

 تقارو «تاوهشلاب تّفُح ؛ةرضخ ةولُح اهنإف ءايندلا كرذحأ ينإف .دعب اَمأ

 ال ؛رورغلاب تنّيزو ينامألاب تّلحتو ,لامآلاب ترمغو «ةلجاعلاب تببحتو ,ليلقلاب
 ال ؛ةدئاب ةدفانو ,ةلئاز ةلئاحو .ةرارض ةراّدغ ؛اهتعجف نمؤت الو .اهترسح مودت

 لاق امك نوكت نأ  اهنع اضرلاو اهيف ةبغرلا لهأ ةّينمأ ىلإ تهانت [ يه ] اذإ ودعت

 ًامشه حّبصأف ٍضرألا ثتابن هب طّلتخاف ِءاَّسلا نم هانلزنأ ءامك 9 :لجو زع هللا
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 يف اهنم نكي مل اًءرما نأ عم ."#7ًاردتقُم ٍءيش لك ىلع ُهَللا ناكو ٌحايٌرلا هوُرْذَت

 اهئارض نم هتحنم الإ ءانطب اهئارس نم قلي ملو ؛ةربع اهدعب هتبقعأ الإ ,ةرّيح

 تحبصأ اذإ يرحو ؛ ءالب ('ةنْزُم هيلع تلطه الإ , ءاخر ٌةيد اهنم هّلُطت ملو ؛ًارهظ
 هيلع رمأ , ىلولحاو بذوذعا اهنم ٌبناج نإو ؛ةركنتم ٌةلذاخ هل يبسمت نأ ةرصتنم هل

 اهبئاون نم هتقهرأ اع اهتيهافرو اهتراضغ نم ٌؤرما سبل نإو ؛ابوأف بناج اهنم

 «ةرارغ ؛فوخ مداوق يف اهنم حبصأ الإ ,نمأ حانج يف اهنم ؤرما سْمّي ملو ًاّمغ
 لقأ نم .ىوقتلا الإ اهداز نم ءيش يف ريخ ال ؛ اهيلع ام ناف ؛ةيقاب ؛ اهيف ام ٌرورغ
 هنع ليلق امع لازو .؟0هقبوُي امم رثكتسا اهنم رثكتسا نمو ,هنّمؤي امم رثكتسا اهنم

 يذ نم ميو ؛هتعرص دق اهيلإ ةنينأط يذو .هتعجف دق اهب قئاو م ؛هقبوي امم رثكتسا

 دق اهيف ةوخن يذو ًاريقح هترّيص دق اهيف ةهّبأ يذ نم كو ؛هتعدخ دق اهيف | ٍلايتخا

 «قنر اهشيعو ,(0لّود اهناطلس ؛ ؛ مفلاو نيديلل (0هتّنك دق جات يذو ءًاليلذ هتدر

 ؛ا"علس اهفاطقو ا”لءامر اهبابسأو .مايس اهؤاذغو .ّرم اهولُحو , جاجأ اهبذعو

 اهكيلم ؛ماضتها ضرعب اهعينمو ,مقس ضرعب اهحيحصو .توم ضّرعَب اهيح

 اهعماجو اهزئاحو ؛بوكنم اهميلسو اهحيحصو .بولغم اهزيزعو . بولسم

 نيب فوقولاو . علّطملا لوهو «هتارفزو توملا تاركس كلذ ءارو نم نأ عم ؛ب ورحم

 . ىنسحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو اولمع امب اوءاسأ نيذلا يزجيل ؛لدعلا مَكَحلا يدي

 فثكأو .ًاديدع ّدعأو ,ًاراثآ حضوأو «ًارامعأ لوطأ ناك نم نكاسم يف متسلأ

 ,راثيإ يأ اهورثآو ,دبعت يأ ايندلل اودّبعت ؟ ًاداع لوطأو «.ًاداتغ َدتغأو « ًادونج

 تنغأو «ةيدفب ًاسفن مه تحمس ايندلا ْنأ مكغلب لهف ؛راغّضلاو ِهّرُكلاب اهنع اونعظو

 مهترفعو «بئاونلاب مهتعضعضو .حداوفلاب مهتلقنأ لب !بطخب هب مهْنلَمُأ ايف مهنع

 )١( ءاملا لمحي باحسلا :نزملا(؟) . 10 ةيآلا فهكلا ةروس .

 )*( ُهَبكَم :ءانإ ببكو ءةتعرص :هتّيك (4) . هكلبي : هقبوي .

 ) )0ضعبلا نمل ضعبلا هلوادتي لب دحأل ٌرقتسي ال يأ :لود .

 .رم رجش :علس (1/) . ةيلاب :مامر (5)

 ضخ



 ناد نمل اهّركنت متيأر دقو ؛ بئاصملاب مهترقعو ,نونملا بير مهيلع تناعأو ءرخانملل

 مهتدّوز له .دمألا رخآ ىلإ دبألا قارفل اهنع اونعظ ىتح ءاهيلإ دلخأو اهرثآو اه

 ؟ ةمادنلا الإ مهتبقعأو .ةملظلا الإ مه ترّوَت وأ ,كنضلا الإ مهتلحأو .ءاقشلا الإ

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقي ؟نونئمطت اهيلإ مأ ,نوصرحت اهيلع مأ ءنورْثؤت هذهفأ
 نوسَحبي ال اهيف مهو اهيف مهلاعأ مهيلإ فَوُن اهتنيزو ايندلا ًةايحلا ديرُي ناك نمل
 اوناك ام لطابو اهيف اوعنص ام طبحو ٌرانلا الإ ةرخآلا يف مهل سيل نيذلا كتئلوأ

 منأو اولّمعآ ؛ اهنم لجو ىلع اهيف نكي ملو ءاهمهتي مل نمل رادلا تسئبف ؛" 4 نولمعي
 ةنيزو وهو بعل 9 :لجو زع هللا تعن امرك يه امنإف دب ال اهوكرات مكنأ نوملعت
 لكب نونبي نيذلاب اهيف اوظعّتاف ."74 دالوألاو لاومألا يف رّثاكتو مكنيب ٌرخافتو

 انم ٌدشأ نَم# :اولاق نيذلابو .نودلخي مهلعل عناصم نوذختيو ,نوئبعي ةيآ عير

 نوعْدُي الف مهروبق ىلإ ,اولمُح فيك مكناوخإ نم متيأر نمب اوظعتاو ؛ "7 ةوق
 «نانكأ حيرضلا نم مهل لعُجو «ًانافيض نوعدي الف [ثادجألا ] اولزنأو «ًانابكر

 نوعنمي الو .ًايعاد نوبيجُي ال ةريج مهف ؛ناريج تافّرلا نمو ءنافكأ بارتلا نمو

 مهو ةريج .داحآ مهو ٌعمج ءاوطنقي مل اوطحق نإو ءاوحرفي مل اوبصخأ نإ ًايض

 دق ءالهجو « مهناغضأ تبهذ دق ءالح «نوروزي الو نوراي مهو نوءانتم , داعبأ

 هللا لاق .نكي مل نمك مهو .مهعفد ىجرُي الو مهُْعَجف ىشخي ال .مهداقحأ تتام

 ()# َنيثراولا نحن اًنكو ًاليلق الإ مهدعب مم نكست مل مهنكاسم كلتف# :ىلاعت
 اهوءاجف ؛ةملظ رونلابو «ةبرغ لآلابو , ًاقيض ةعسلاب و « ًانطب ضرألا رهظب اولدبتسا
 هللا لوقي دبألا دولخ ىلإ ةمئادلا ةايحلا ىلإ مهامعأب اونعظ نأ ريغ , ىدارف ةارُع ةافح

 ,4#َنيلعاف انك اَنِإ انيلع ًادغو .هّديعن قلخ َلَوُأ انأدَب ارك :ىلاعتو كرابت
 مايإو هللا انمصَع .هلبحب اومصتعاو ,هظعاومب اوعفتناو «هللا مكرذح ام اورذحاف

 )١( ةيآلا دوه ةروس ١6 و ١5.

 ةيآلا ديدحلا ةروس(؟) ١.٠ ) )8ةيآلا تلصف ةروس ١6 .

 ): ( م. ةيآلا صصقلا ةروس 60.١ 6ع ةيآلا ءابنالا ةروس(6) ١١ .
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 .لزن مث .هقح ءادأ مايإو انقزرو ءهتعاطب

 ةكمب ةزمح يبأل بطخ
 بطخف «ةيبرع سوق ىلع ًاثكوتم ربنملا دعصف .ةكمب يراشلا ةزجح وبأ مهبطخ

 :لاق مث ,ةليوط ةبطخ

 لوسر باحصأ ناك لهو «بابش مهنأ نومعزت « يباحصأب ينور يعت .ةكم لهأي

 لطابلا نع ةئيطب ؛ مهنيعأ رشلا نع ٌيِمَع ,نيلهتكم بابشلا معن ؟ ًاببش الإ هيَ هالو هللا

 مهدحأ ّرم اذإ « نارقلا يناثمب مهبًالصأ َة ةينثنم ليللا ءانآ ف مهيلإ هللا رظن دق ءمولج

 نأك ةقهش قهش رانلا ٌركذ اهيف ةيآب رم اذإو ءاهيلإ ًاقوش ىكب ةنجلا ركذ اهيف

 تلكأ دق «ةدابع ءاضنأ ,مهراهن لالكب مهليل َلالك اولصو دق «هينذأ يف منهج ريفز

 مايصلا ةرثك نم مهماسجأ ةلحان .مهناولأ ةرفصم . مهبكرو مهيديأو مهَهابج ضرألا
 ,هللا دعول نوزجنم هللا دهعب نوفوم .هللا بنج يف كلذل نولقتسم « مايقلا لوطو

 دق مهفويسو ,تّعرشأ دق مهحامرو ,20تقّوف دق ّودعلا ماهس اوأر اذإ [ىتح ]

 ديعول ةبيتكلا ديعوب اوناهتسا - توملا قعاوصب تدعرو ةبيتكلا تقربو «تيضتنا

 احن "7 تلُمَر دق ءدسرف قنع ىلع هالجر فلتخت ىتح ًامدِق مهنم باشل ىضمف هللا

 ريط هيلع تطحناو ,. ضرألا عابس هيلإ عرسأو .«ىرثلاب هنيبج رْفعو .ءامدلا ههجو

 تناب فكن م مو. هللا ةيشخ نم اهبحاص ىكب املاط ءرئاط راقنم يف ةلقُم نم مكف ؛ ءامس

 .نانجلا اهحاورا لخداو «نادبألا كلت ىلع هللا ةمحر ! ديدحلا دّمعب قلف دق .قيقر

 ًامامإو «باتكلا لهأ ةّرَفك وأ ,.نثو دباع الإ .مهنم نحنو انم سانلا :لاق مث

 .هدضع ىلع ًاذاش وأ .ًارئاج

 ةنيدملاب ةزمح يىبأ ةبطخو

 تّدرو رصبتسملا اهيف كش ةبطخ ةزمح وبأ انّيطخ :هللا هحر سنأ نب كلام لاق

 :لاق « باترملا

 .تخّطُأ :تلّمر (؟) .راسكناو ليم مهسلا يفرط ىدحاب يأ قوفلاو « ًاقوف هل لمع :مهسلا قّوف )١(
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 .محرلا ةلصو « هلي هيبن ةنسو هباتكب لمعلاو .هتعاطو هللا ىوقتب مكيصوأ

 ام ةتامإو « لطابلا نم تَمّظَع ام ريغصتو هللا قح نم ةربابجلا تّرْغَص ام مظعتو

 يف دابعلا ىصعيو هللا عاطي نأو .قوقحلا نم اوتامأ ام ءايحإو .روجلا نم اوّيحأ
 ىلإ وعدن ؛قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو .هللا ةعاط لهألو هلل ةعاطلاف ؛ هتعاط

 يف سامخألا عضوو «ةيعرلا يف لدعلاو ,ةيوسلاب مّسقلاو ءهيبن ةنسو هللا باتك
 ؛ًابعل الو ًاوه الو "رطب الو '''ارَشَأ انجّرخ ام هللاو انإ ؛اهب هللا رمأ يتلا اهعضاوم
 ضرألا انيأر امل انكلو ؛ ام لين دق رأثل الو اهيف ضوخن نأ ديرن كلم ةلودل الو

 ,ىوهلاب لِمٌعو ,نيدلا يف ءاعّدالا رثكو ءترّهَظ دق روجلا ملاعمو ,تملظأ دق

 يداني ًايدانم انعمس - قحلاب لئاقلا فنعو . "”طسقلاب مئاقلا لتقو . ماكحألا تلّطُعَو

 نيليلق ,ىتش لئابق نم انلبقأف هللا يعاد انيجأف .مقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ
 ىلعو .ًاناوخإ هتمعنب انحبصأف .هرصنب انذيأو هللا اناوآف «ضرألا يف نيفعضتسم

 . ًاناوعأ نيدلا

 م ءاهقفو مك ءارق ممعطأ مكنإ ؛رخآ رش كرخآو «لّوأ ريخ مكلَوأ ,ةنيدملا لهأي

 نع محبصأف ؛نيلطبملا لاحتناو ,نيلهاجلا ليوأتب ءجوع يذ ريغ باتك نع موناتخاف

 ّْ .نورعشت امو ءايحأ ريغ ًاتاومأ ,'؟”نيبكان قحلا

 حصأ ام ,ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا ءاتبأ اي .ةنيدملا لهأي

 رئاصبلاو «نيدلاب ةفرعملا لهأو ,نيقيلا لهأ مؤابآ ناك !مكعرف َمقسأو .مكلصأ
 مكتلذأف ايندلا مكتدبعتسا ؛ةلاهجلاو ةلالضلا لهأ متنأو ؛ةيعاولا بولقلاو .ةذفانلا

 ايندلا باب مكنع قلغأو .هومتددسف نيّدلا باب مكل هللا حتف ؛مكتلضأف ّينامألاو
 ؛نافرعلا نع مص .ناهربلا نع يمُع ؛ "ةنّسلا نع كءاطب ةنتفلا ىلإ ٌعارس ؛هومتحتفف

 . ريكتو لاتخا ةمعنلا هترطبأ يأ :ًارطب (؟) . ًارطب :ًارشأ (1)
 . نيدعتبم :نيبكان ( 4 ) . لدعلا :طسقلا (*)
 . ةيمالسالا ةعيرشلا :ةنسلا (6)



 نوثروت ام سئبو .هومتظفح ول مؤابآ مكئرو ام معن ؛عزجلا ءافلح .عمطلا ديبع
 ددع ناك ؛لطابلا ىلع مكلذخو .قحلا ىلع مءابآ هللا رضن !هب اوكسمت نإ م ءانبأ

 ظعاومو .مياهسأف وهللاو مادرأف ىوهلا متعبتا ؛ثيبخ ريثك مددعو ًابّيط ًاليلق مكئابآ
 ءالؤه مكتالو نع مانلأس .نوربتعت الف مربعتو ,نورجدزت الف مكرجزت نآرقلا
 ؛هقح ريغ يف هوعضوف .هلح ريغ نم لاملا اوذخأ ؛لدعي يذلا مهيف ام هللاو : متلقف

 نيب ةلود هولعجف ؛انئيفب اورثأتساو ؛هللا لزنأ ام ريغب اومكحف .مكحلا يف اوراجو
 : مكل انلقو . ءامإلا جورفو ءاسنلا روهم يف انقوقحو انمساقم اولعجو .مهنم ءاينغألا

 لزنأ ام ريغب اومكحف مكحلا يف اوراجو ,ىوملظو انوملظ نيذلا ءالؤه ىلإ اًولاعت
 مث .مكيفكن نحن :انلقف ءانيفكي نم انبصأ انأ انذدوو . كلذ ىلع ىَوَقَن ال : متلقف .هللا

 حامرلا انيقتاف انئجف ؛هقح قح يذ لك نيطعنل انرفظ نإ ,مكيلعو انيلع عار هللا
 ول هللاوف ؛ هللا مدعباف .انومتلتاقف «مهنود انل تضرعف .انهوجوب فويسلاو ,انرودصب

 ىبأ نكلو ,لهاجلل رْذُع ال هنأ عم ؛رذعأ ناكل هملعن الو لوقت يذلا فرعن ال متلق

 .ةرخآلا يف هب ىذخأيو مكتنسلأ ىلع قحلاب قطني نأ الإ هللا

 ًاعبتم وأ هللا لزنأ ام ريغب ءاج ًايكاح :ةثالث الإ ,مهنم نحنو انم سانلا :لاق مث .

 .هلمعب ايضار وأ .هل

 نامثع ىلع اهيف نعط هنإف . ءافلخلا ىلع هنعط نم ناك ام ةبطخلا هذه يف انطقسأ

 عيمج نم كرتي ملو ءزيزعلا دبع نب رمعو ءاههيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب ىيلعو
 ءافلخلا نم ركذ هنأ الإ ؛ هيلع هللا ةنعلف ,. مهدعب نَم رفكو ءرمعو ركب ابأ الإ ءافلخلا

 نم نالف نبا نالف ناك :لاقف ةيعرلا رمأ عاضأو فزاعملاو يهالملا ىلإ ىغصأ ًالجر
 رزتئا رانيد فلأب نادرب هل يرتشا ءايندلاو نيدلل عيضم وهو .كدنع ءافلخلا ددع

 ةبابح اي :لاقف .هراسي نع ةمالسو .هنيمي نع ةباّيح دعقأو .رخآلاب فحتلاو [هدحأب

 ؟ريطأ الأ :لاقو هيبوث قش ًابرط ىهدزاو ًاركس ألتما اذإف ؛ينيقسا ةمالس ايو ينينغ
 .ىلاعت هللا ءافلخ ةفص هذهف ! ريصملا سئبو رانلا ىلإ ْرْطَل

 قرف



 ةزمح يبأل ةبطخو

 كيلع دتشاو ءاهموثج لاط دق ةلالض مئاقو «ةنتف ءيشان يف كنإف دعب امأ

 يف انع ةلفغلا لهأل .كرشلا نم بصن امو هللا ودع دياصم تّولتو .اهُمومغ

 هللا وهو ءايشألا كْلُم هديب يذلا الإ ءاهداتوأ عزنَي نلو ءاهدومع َدُهَي نلف ؛ اهبقاوع

 ىلع اهلهأ اوعياشي مو ءاهملظ يف اوربحتي مل هدابع نم اياقب هلل نإو الأ: ميحرلا نمحرلا

 جهنُم اوبكر ؛قطنَت باتكلا ججحب مهتنسلأو ,وهزت مههاوفأ يف رونلا حيباصم ؛ اههبش

 ؛ دالبلا هللا حلصُي مه ؛ ميجرلا ناطيشلا ءاصخ مه ,مظعألا مّلعلا ىلع اوماقو . ليبسلا

 .مهنم انلعجي نأ هللا لأسأو ءمهرونب نيحبصتسمللو مهل ىبوط ؛ دابعلا نع نع عفديو

 هتيطخ يف هيلع (7جترأ نم

 لك لوأ نإ .سانلا اهيأ :لاقف ؛هيلع جترأ نافع نب ناثع اهبطخ ةبطخ لوأ
 ًارسُي رسع دعب هللا لعجيسو ؛اههجو ىلع بطخلا مكتأت شعأ نإو ؛بعص بكرم
 .هللا ءاش نإ

 جترأف سانلا بطخ ءركب يبأل اهيلع ًايلاو ماشلا نايفس يبأ نب ديزي مدق الو

 لهأي : لاقف هيلع جترأ من دمحلا ىلإ داعف هيلع جترأ مث هلل دمحلا ىلإ داعف ؛ هيلع

 جوحأ لعاف مامإ ىلإ مت متنأو ؛ًانايب يعدعبو .ًارسي رسُع دعب لعجي نأ هللا ىبسع ماشلا

 .هنسحتساف صاعلا نب ورمع كلذ غلبف .لزن مث .لئاق مامإ ىلإ مكنم

 وهو لزنف ؛هيلع جترأ مث .هلل دمحلا :لاقف ,ناتسجس ربنم ةنطق تباث دعص

 :لوقي

 ُبيطخل ىَعولا دج اذإ يفّيسب يننإف ًابيطخ مهيف نكأ ال نإف
 .سانلا بطخأ تنكل ربنملا قوف اهتلق ول :هل ليقف

 )١( مالكلا هيلع قلغتسا :هيلع جترأ .
 ضرفإ



 تنك يفإ «سانلا اهمأ : :لاقف « ()رصَحَف يلو امل نايفس يلأ نب ةيواعم بطخو

 يف لاق امك ؛هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نإف ؛هنع تّبجُحف مكيف هب موقأ ًالاقم تددعأ

 هب هللا رمأ امب مرمآ ينإو ؛ بيطخ مامإ ىلإ مكنم جوحأ . لدع مامإ ىلإ مت متنأو ؛ هباتك

 .مكلو يل هللا رفغتسأو ؛ هلوسرو هنع هللا ماهم اع مابمأو «هلوسرو

 ًايبت مث ؛ ماكتي ال ًايلم ثكمف ؛ ,هيلع جترأف ربنملا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ دعصو

0) 
 حسيف « , ًانايحأ بزعيو ًانايحأ ءيجي مالكلا اذه نإف دعب امأ : :لاقف ماكتف مالكلا هل

 ينأتلاف ؛ ىأتف جلوعو , ىبأف ربوك امبرلو ؛هبلط هبوزع دنع زعيو . ")هبيَس هئيجم دنع
 دقو ؛هرذعت دنع هبلط نم لضفأ ؛هركنت دنع ُةكرتو .هببأل يطاعتلا نم ريخ ء هجم

 .هللا ءاش نإ لوقأف دوعأسو ؛ هنانج يرجلا نم جلخُيو , هناسل غيلبلا ىلع جتري

 امأ :لاق مث ءهيلع ىنث ثأو هللا دمحف فئاطلا ربانم نم ًاربنم سبنعلا وبأ دعصو

 اف :لاق .ال :اولاق ؟مكل لوقأ نأ ديرأ ام نوردتأ :لاقف .هيلع جترأف . . . دعب

 .لزن مث ؟مكل لوقأ نأ ديرأ ام ينعفني

 نوردتأ :لاقف ؛ هيلع جترأف ؛ دعب امأ :لاقو ربنملا دعص ةيناثلا ةعمجلا يف ناك املف
 مث ؟ تملع ام مكل لوقأ نأ ىلإ مكتجاح ايف :لاق .معن :اولاق ؟ مكل لوقأ نأ ديرأ ام

 .لزن

 نأ ديرأ ام نوردتأ :لاق .هيلع جترأف ؛دعب امأ :لاق ةثلاثلا ةعمجلا تناك (ملف

 مكنم يردي يذلا ربخيلف :لاق .يردي ال انضعبو .يردي انضعب :اولاق ؟مكل لوقأ
 .لزن مث !يردي ال يذلا

 هذه هللا اّيح :لاقف ؛ هيلع جترأ ربنملا دعص ١ ملف «ةماهلا مشاه ينب نم لجر ىتأو
 نإو ؛هب يناتأ الإ ًادحأ ىري الأ ليللاب ىفئاط ترمأ دق :اهءادف ىنلعجو هوجولا

 )١( مالكلا يف ّيعلا :رصحلا .
. 

 هرطم لطبي يأ :هبيس حسي (؟) .بيغي :بزعي ( ؟
( 

 سيشن



 .لزن مث !وه انأ تنك

 هظفل ةبوذعل ,مالكلا عنصي هنأ سانلا نظي ملكت ذإ هللا ديع نب دلاخ ناكو

 نَم ناحبس :لاقف .هبوث ىلع ةدارج تعقو ذإ ًاموي بطخي وه انيبف ؛هقطنم ةغالبو
 . اهنم مظعأ وه ام ىلع اهطلسو .اهيحانجو اهفرطو اهمئاوق جمدأ ,هقلخ نم ةدارجلا

 مث ةعاس ثكمف .هيلع جترأف .ىحضأ موي يف ةرصبلاب رماع نب هللا دبع بطخ
 . .لع اهْنمثو هل يهف قوسلا نم ةاش ذخأ نم .ًامؤلو ًاّبع مكيلع عمجأ ال هللاو :لاق

 ال فيك :لاقف .نينمؤملا ريمأ اي بيشملا كيلع لجَع :ناورم نب كلملا دبعل ليق
 .نيترم وأ ةرم ةعمجج لك يف سانلا ىلع ٍلقع ضرعأ انأو لّجعي

 ىلع هدعقأف .هتنبا نايفس يلأ نب ةبتُع ىلإ نايفس ينأ نب ةسبنغ نب نامثع بطخ
 .لاقف .ًاثدح ناكو .هذخف

 هفاعسإ نم دجأ الو .ًاذر هل عيطتسأ ال ,بيبح ًبحأ بطَخ .بيرق برقأ

 بذي اهمركأف ؛ كنم يبلقب قصلأ يهو ءاهنم لع زعأ تنأو اهكتجّوز دقو ٍ؛اَدُي
 الف .كيزق عم كّتبَرق دقو ؛كردق يدنع رّْعصيف اهنهت الو .كركذ يناسل ىلع

 حاكن ةبطخو

 بعي مويلا : انلقف . يضاقلا راوس تنب هنبا ةبيش نب بيبش جوز :لاق يبتعلا

 :لاقف ماكت اوعمتجا (ملف ! هبابُع
 ءمكبو انب مكنمو انم ةفرعملا نإف , دعب اَمأ هللا لوسر ىلع هللا ىلصو .هلل دمحلا

 .ةنالف ركّذ ًانالف نإو ءراثكإلا نم انعنمت

 ضرضر



 حاكن ةبطخو

 ءانثلاو هلل دمحلا دعب .حاكنلا ةبطخ يف لوقي يرصبلا نسحلا ناك :لاق يبتعلا

 : هيلع

 لعجو .ةقرفتملا باسنألاو ةعطقنملا ماحرألا حاكنلا اذهب عمج هللا نإف .دعب اَمأ

 هيلعو «نالف مكيلإ بطخ دقو ؛هرمأ نم [ حضاو ] جاهنمو هنيد نم ةّنس يف كلذ

 .هللا مكمري ًاريخ اودرو هللا اوريختساف اذك قادصلا نم لذبي وهو .ةمعن هللا نم

 حاكن ةبطخو

 :لاقف «ةلهاب نم ةأرما هسفن ىلع بطخ رّْيقفلا نبا ترضح :لاق ىبتعلا

 حدمُتو َمذُث ًاقالخأ نكلو سفن رمل حدمَي نأ ُنّسح امو

 .يىل تركذ ةنالف نإو

 حاكن ةبطخو

 :زيزعلا دبع نب رمع

 بطخف ؛هريصقت هيلإ بوطخمللو « مالكلا ةلاطإ باطخلل بحتسي :لاق ىبتعلا

 دم ماكتف ,هتخأ زيزعلا دبع نب رمع ىلإ [نايفس يبأ نب ةبتع نب ] ديلولا نب دمج
 :رمع هباجأف ,ليوط مالكب

 ةبغرلا نإف .دعب امأ , ءايبنألا متاخ دم ىلع هللا ىلصو ءايربكلا يذ هلل دمحلا

 كعدوأ نم ًانظ كب نسحأ دقو ءانم كتباجأ كيف ةبغرلاو ءانيلإ كّتعد كنم

 وأ فورعمب كاسمإ :هللا باتك ىلع اهتجّوز دقو , كيلع رتخي ملو كراتخاو ,هتميرك .

 حاكن ةبطخو

 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف .هيخألو هسفنل معثخ نم موق ىلإ لالب بطخ

 صرخت



 انانغأف نيريقف هللا انقتعأف نيدبع هللا انادهف َنيَّلاَض انك ,.ىخأ اذهو لالب انأ

 .هللا ناعتسملاف انوّدرت نإو .هلل دمحلاف انوجوزت نإف ؛هللا

 : زيزعلا دبع نب رمعل ناورم نب ثكلملا دبع لاقو

 دقف .ًاريخ نينمؤملا ريمأ اي هللا كازج :لاق .ةمطاف هتنبا نينمؤملا ريمأ كجّوز دق

 .ةلأسملا تيفكو «ةيطعلا تلزجأ

 دبعلا حاكن

 توعد ول :دبعلا هل لاقف .هتمأ نم هدبع ناوفص نب دلاخ جّوز :لاق يعمصألا .

 نب دلاخ مكت اوعمتجا الف .دبعلا مهاعدف .تنأ مهغدأ :لاق !تبطخو سانلا

 :لاقف ناوفص

 ينأ م دهشأ انأو !نيبلكلا نيذه حاكن يف ركذُي نأ نم لجأو مظعأ هللا نإ

 .ةينازلا نبا اذه نم «ةينازلا هذه تجوز

 راد ةرخآلاو ءّرمت راد ايندلا نإف .دعب اّمأ :لاقف يلارعأ بطخ :لاق يعمصألا

 ,مرارسأ هيلع ىفخت ال نم دنع كراتسأ اوكتهت الو .مّرقمل ّرمم نم اوذخف هّرقم
 اهريغلو «متييَح اهيفف .مكنادبأ اهنم جرخت نأ لبق مكبولق نم ايندلا اوجرخأو
 لاق كله اذإ لجرلا ْنِإ ءلمع الب باسح ًادغو ,باسح الب لمع مويلا .متقلخ

 الو .ًاضرق مكل نوكي ًاضعب اومدقف ؟ مّدق ام :ةكئالملا تلاقو ؟كرت ام :سانلا

 ,دمخ هيلع ىّلصملاو هللا ٌدومحملاو اذه يلوق لوقأ ًالَك مكيلع نوكيف الك اوكرتت

 .مكتالص ىلإ اوموق .رفعج مكمامإ مث «ةفيلخلا هل ٌوعدملاو

 يبارعأل ةبطخو

 يف قمعتلا نإف , دعب اَمأ ء دم ىبنلا ىلع هللا ىلصو . دمحتسملا ديمحلا هلل دمحلا
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اعتو كرابت هللاو .هنع ىَتِدنُي ىتح يئنئَي ال مالكلاو ,نكممل بطخلا لاحترا
 كردي ال ىل

 هسفن حدم ارك دمحلا هل ,هتحّدم ىهتنم بيطخ غلبي الو .هتفص هْنُك فصاو

 ..قلصف لزن مث .مكتالص ىلإ اوضبناف

 هموقل يبارعأ ةبطخ

 نأ يلثمب حبقأ ام «ءايبنألا عيمج ىلعو . ىفطصملا يبنلا ىلع هللا ىلصو .هلل دمحلا

 :لّوألا لاق دقو .هبنتجيو ءيشب رمأيو ؛هبكتريو رمأ نع ىهني

 ٌمولت نم كمولُي نأ ٌمذف هيلع هّبحاص تمل ام ٌغدو

 .هاضرب لمعلاو ,هاوقت مايإو هللا انمهلأ

 ضر



 ا تيانلا ةفلرال خو
 ظ تت اسفل تاهت ا _ءط

 باتكلا شرف

 اهلئاضفو بّطخلا يف انلوق ىفم دق :هبر دبع نب دم نب دمحأ رمع وبأ لاق
 يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو ؛اهلهأ تاماقمو ءاهراصقو اهلاوط ركذو
 ؛زاجيالا لضفو ,باتكلا رابخأو . ةباتكلا تاودأو ءرودصلاو ؛لوصفلاو , تاعيقوتلا

 هّلقأو .ًاعقوم بولقلا نم هّمّظعأو .ًارذق هُعَفرأو ًانسُح هلك مالكلا فرشأ ناك ذإ

 ىلع هرهاظ دهشو .هريثك نع هليلق ىفكو .هلك ىلع هضعب لد ام : ًالّمَع ناسللا ىلع
 ظفل نم ْعَلْبأ ةراشإ بر :مهوق هنمو ؛ هيناعم رْثكتو هفورح لقت نأ كلذو .هنطاب
 اذإ اهنكلو ؟ناسللا هنع رصقي ام غلبتو .مالكلا هنيبي ال ام نيبت ةراشإلا نأ سيلأ

 0 ةلقو ءاهتنؤم ةفخل ؛غلبأ تناك .مالكلا دسم تدسو ظفللا ماقم تماق

 وقت امم ليلقلا يف ,ىنعملا نم ديرت امم ريثكلا عَمَجآ :هبتاكل زيوربا لاق
 سَ ىلع اونعط فيك مهارت الأ هبتك يف راثكألا ١ نع هاهنيو .زاجيإلا ىلع
 امو :هل ليق ؛باهسإلا نم هللاب ذوعأ :لوقي ةباحصلا ضعب ناك ىتح .راثكإلاو
 نالوش هب لوشيو ,؟'رقابلا لل هناسلب للختي يذلا بهسملا :لاق ؟بايسدلا

 "!قورلا

 راثكإلا لهأ :ديري «نوقدّشتملا نوُراثرثلا لإ مُكضغبأ » : هِيَ يلا لاقو
 . مالكلا ف ريعقتلاو

 . حمرلاو نرقلا :قورلا (؟) .رقبلا ةعامج :رقابلا )١(

 انضي



 :زاجيإلاو برعلا

 بحتو هيلع نعطيو هبيعي الو ,هيف حدقيو زاحيإلا ٌمذي فلسلا نم ًادحأ دجأ ملو

 بحأ دودمملا رّصق ناك .ليوطتلاو ليقثتلا نم اهبرهو ,فذحلاو فيفختلا برعلا

 ةكرحلا نأل نكاسلا كيرحت نم اهيلع ّفخأ كرحتملا ْنيكستو .روصقملا ّدم نم اهيلإ
 .ةحار نوكسلاو لمع

 «ةلمجلا يف ٌدمحأ مهدنع ٌراصتخالاو ,بانطالاو راصتخالا برعلا مالك نمو

 نع ينغتستف ءيشلا ىلإ يموت دقو .هل الإ حلصي ال عضوم بانطإلل ناك نإو

 .ةلاد ةَحمل :اولاق امك .ءاميإلاب ريسفتلا

 : ةدعسم نبال هباتكو رفعج

 عقوف ىبحي نب رفعج هيف رظنف .ًاباتك يرورحلا ةرمض ىلإ ةدعسم .نب ورمع بتك
 ناك ًايفاك زاجيإلا ناك اذإو .ًاريصقت زاحيالا ناك غلبأ راثكإلا ناك اذإ ؛هرهظ يف

 . ابع راثكالا

 : دئاقل باتكو تاورم

 بتاكلا ديمحلا دبع رمأف ,دوسأ مالغب هداوق نم دئاق دم نب ناورم ىلإ ثعبو

 باتكلا ذخأو «ناورم كلذ لقثتساف , رثكأو بتكف .هفنعيو ”هاحلي هيلإ بتكي نأ

 « دوسأ نم َّش ًانولو .دحاو نم لقأ ًاددع تملع ول كنإ امأ :هلفسأ يف عقوف

 :يبارعأو يأرلا ةعيبر

 :هل لاقف هبنج ىلإ ّيارعأ ىلإ تفتلاف .هراثكإ هبجعأو , رثكأف يأرلا ةعيبر ماكتو

 امف :لاق . باوصلا زاجيإو ,مالكلا فذح :هل لاق ؟ ينارعأ اي ك دنع ةغالبلا نودعت ام

 .هلذعيو همولي :هاحلي ٠ )١(
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 .ًارجح همقلأ اهنأكف !مويلا ٌذنم هيف تنك ام :لاق ؟ّيعلا نوّدعت

 ةباتكلا عضو نم لوأ

 : مالسلا هيلع مدآ

 ةئاثلثب هتوم لبق « ِهَْع مدآ ءبتكلا رئاسو ينايرسلاو يبرعلا طخلا عضو نم لوأ

 دَجو ,«قرغلا نم ضرألا باصأ ناك ام ىضقنا |ملف ؛هخبط مث نيطلا يف هبتك ؛ةنس

 .برعلا باتك دجو مالسلاو ةالصلا هيلع ليعامسإ ناكف .هب اوبتكف مهباتك موق لك

َم مدا دعب ماقلاب طخ نم لوأ سيردإ نأ ِهَنَْع ينلا نع رَذ يبأ نع يورو
 . هن

 :مالسلا هيلع ليعامسإ

 مالسلا |مهيلع مهاربإ نب ليعامسإ ةيبرعلا ةباتكلا عضو نم لوأ نأ سابع نبا نعو .

 .هقطنمو هظفل ىلع تعضوف .اهب قطن نم لوأ ناكو

 :ءامدقلا نم موق

 ىطحو زوهو ٌدحبَأ , يبرعلا طخلا عضو نم لوأ نأ «هديناسأب ةبش نب ورمع نعو

 ناندع عم الوزن اوناكو ,ةرخآلا (0ةّلبجلا نم موق مهو ؛تشرقو صفعسو نملكو

 . سيدجو مسط نم مهو ددا نبا

 يف تسيل ظافلألا يف ًافورح اودجو [ملف . مهئامسأ ىلع بتكلا اوعضو مهنأ ىكحو

 ءاظلاو داضلاو لاذلاو ءاخلاو ءاثلا : يهو « فداورلا اهومسو مهب اهوقحلا مهئامسا

 .لّمُجلا فورح يف نحلي ام بسح ىلع ءنيغلاو |

 .ةمألا :ةّلبحلا(١)

 اضرخا



 : ليعاسإ ونب

 ,يهاربإ نب ليعامسإ ونبو ءاّيتأو ءرصنو . سيفن :طخلا عضو نم لوأ نأ هنعو
 .رذيقو عسيمف و تبن هقرف قىح ضعبب اهضعب فورحخلا لصتم هوعضوو

 : ءىبط

 ماسأو ةرم نب رمارم مهو .ةعقبب اوعمتجا ءيط نم رفن ةثالث نأ ًاضيأ اوكحو

 ءاجه ىلع ةيبرعلا ءاجه اوساقو طخلا اوعضوف ؛ةرّدَج نب رماعو «ةردس نبا.

 .رابنألا نم ٌموق هملعتف «ةينايرسلا

 :مالسإلا يف

 نب يلع :مهو .ًاناسنإ رشع ةعبس ريغ ةيبرعلاب بتكي دخأ سيلو مالسإلا ءاجو
 وبأو «نامثعو هللا ديبع نب ةحلطو .باطنملا نب رمعو .ههجو هللا مرك بلاط يبأ

 ةفيذح وبأو ,.هوخأ ديعس نب دلاخو . صاعلا نب ديعس نب نابأو .حارجلا نب ةديبع

 نب ءالعلاو .سمش دبع نب ورمع نب بطاحو .نايفس ينأ نب ديزيو «ةبتع نبا

 نب بطيوُحو حرس يلأ نب دعس نب هللا دبعو ءدسألا دبع نب ةملس وبأو يمرضحلا

 .ةمرخُم نب تلصلا نب ممهُجو .هدلو ةيواعمو ,برح نب نايفس وبأو ,ىزعلا دبع

 بتكلا حاتفتسا

 تلزنأ ىتح , مهللا كمساب : حتفتست بتكلا.لزت مل :لاق ينابيشلا دم نب ميهاربإ

 ةروسب تلزن مث ؛هللا مسب بتكف 74 اهاسْرُمو اهارجَم هللا مسيو :اهيفو دوه ةروس

 م ؛ نمح رلا هللا مسي بتكف , #29 نمحّرلا اوعدأ وأ هللا اوعدا لق : ليئارسإ يب

 اهب حتفتساف #7 محرلا نمْحَّرلا هللا مّسب هنإو َنالُس نم هّنِإ 9 :لمنلا ةروسب تلزن

 .ةنس تراصو نع هللا لوسر

 )١1( ةيآلا دوه ةروس  2. 4١ةيآلا ءارسالا ةروس (5؟) 1١٠١. )( ةيآلا لمنلا ةروس 7٠١ .
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 ىلإ هللا لوسر دمه نم :هدونج ءارمأو هباحصأ ىلإ بتكي 2 هللا لوسر ناكو

 .نالف

 وبأ هسفنب أدبو هيلإ بتك نممف ,مهسفنأب نوءدبي :هيلإ نوبتكي اوناك كلذكو
 لزت مل مث ؛نيعباتلاو ةباحصلا بتُك كلذكو ؛امهريغو ,يمرضحلا نب ءالعلاو ركب
 بتاكي ام لثمب سانلا هبتاكي ال نأ رمأو باتكلا مظعف . كلملا دبع نب ديلولا ىلو ىتح
 هع نيرا م ناك اع و نإ ديلولا ةنس هب ترجف ءأضعب مهضعب ه

 . مويلا ىلإ هيلع موقلاو : ديلول

 هناونعو باتكلا مخ

 :كلذ ببس

 ىتح ةموتخم الو ة ةّنَونَعُم ريغ ةروهشم لزت : بتكلا نإف هناونعو باتكلا متخ امأو

 باتكلاب ىتؤي تناكو ؛.تنونعو بتكلا تمتخ اهأرق املف « سملتملا ةفيحص تبتك

 . ًاناونع ىمسف 9؟ هب ىنع نم :لاقيف

 0 نآّرقو ًاحيبْسَت ليلا ٌمّطقُي هب دوُجَسلا ناونع طمشأب اًًحض

 اناولع تبّبحأ يذلل اهتلعج اهب تْحَّمَس دق ىرخأ نود ةجاحو هو 5 ساعات -- 00-7 37 5 7

 يأ :"7© رك باتك لِ يقلأ ينإ # : ىلاعت هللا لوق يف ريسفتلا لهأ لاقو
 . همتح باتكلا ةمارك تناك ذإ ؛ موتخم

 )١( ةيآلا لمنلا ةروس (+) . ضايبب هرعش داوس طلتخملا :طمشألا 85 .
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 باتكلا خيرأت

 :كلذ ببس

 برقو رابخألا قيقحت ىلع لدي ال هنأل ؛ باتكلا خيرأت نم دب ال
 باتكلا دهع

 امو رهشلا نم نم ىضم ام ىلإ رظناف كبياتك خرؤت نأ تدرأ اذإف , خيرأتلاب الإ هدعب و

 تضم ةليل اذكو اذكل : :تبتك ءرهشلا فصن نم رثكأ يقب ام ناك نإف ءهنم ىقب

كم تلعج فصنلا نم لقأ يقابلا ناك نإو ءاذك رهش نم
 . تيقب : تضم نا

 هنأل ؛رهشلا نم ىضم امب الإ تخّرأ اذإ بتكت ال : باتكلا ضعب لاق دقو

 ال مأ رهشلا متيأ يردت ال كنأل ؛لوهجم هنم يقب امو فورعم

 :رهاط نبال ةقيرطو باتكلا ةءاحس

 جاتحُي يتلا تالجسلاو دوهعلا بتك يف الإ ًةظيلغ كباتك ("!ةءاحس لعجت الو

ارعلا ىلع هلاّمع ضعب هيلإ بتك رهاط نب ب هللا دبع نإف ؛ اهعباوطو اهمتاوخ ءاقب ىلإ
 ق

 دبع هل لاق هيلع درو الف ,هيلإ بتاكلا صاخشإب رمأف ,ةظيلغ هتءاحس لعجو . ًاباتك

 نإو .كلمع ىلإ عجرا مث كباتك متخ عطقاف سأف كعم تناك نإ :رهاط نب هللا

ك نطو ءًادج !'' ةنيطلا مظعت الو ؛ اهغطقل كصاخشإ ىلإ اندع اهلثم ىلإ تدع
 كبت

 بدأف ناونعلا لبق تّتيط نإف ,بتاكلا بدأ نم كلذ نإف . اهني وانع كيتك دعب

 يمألا ريسفت

و ةثالث ىلع هزاجمف يمألا امأف
ر ةمأ ىلإ بوسنم ؛ يمأ مهوق : هوج

 كَم هللا لوس

 نمو ىرّقلا مَآ رذنتل # : : ىلاعت هللا لاق « ىرقلا مَ نم ناك اذإ ؛ يم لجر :لاقيو

 .ذخأو رشق يأ «ىمس ام :ساطرقلا ةءاحس )١(

 . عمشلاب متي ( نيطلاب همتخ :باتكلا نالف ناط لاقي (؟ )
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 الو أرقي ال يذلا هب دارأ امنإف ,"74يمألا ّيبنلا» :لاعت هلوق امأو 2" اهَلْوَح
 هللا دنع نم هنأ هب ءاج ام قدص ىلع ٌلدأ اهنأل : ةليضف وقل اع يبلا يف ةّيمألاو ء بتكي

 الو رعشلا لوقي الو أرقي الو بتكي ال وهو هدنع نم نوكي فيكو .هدنع نم ال

 ؟ الشنب

 : ىرقنملاو نومأملا

 كنأو .رعشلا مقت ال كنأو ّيَمَأ كنأ ينغلب : ىرقنملا ءالعلا يبأل نومأملا لاق

 ءهنم ءيشلاب يناسل ينقبس امبرف نحللا امأ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ! كمالك يف نحلت

 لاقف .رعشلا ٌدْشْنُي ال ناكو .ّاَبمُأ هَ يبنلا ناك دقف رعشلا رسكو َّيمألا امأو

 لهاج اي تملع امأ .لهجلا وهو « ًاعبار ينتدزف كيف بويع ةثالث نع كتلأس : نومألملا

 .ةصيقن كلاثمأ يفو كيفو ةليضف ِهتَِم يبنلا يف كلذ نأ

 مهلضفو باتكلا فرش

 ملام تاسنإلا مّلع ملّقلاب ماع : هلع هببن ناسل ىلع ىلاعت هللا لوق مهلضف نمف

 مارك ِةَّرْفَس يديأب# :هلوقو 29 © َنيبتاك ًامارك 8 :ىلاعت هلوقو , 74 معي

 قرر

 نودلقتيو اهيلإ نوبسنيو اهب نوفرعُي ةاضقلا ماكحأك َةَنَيَب ماكحأ باتكللو
 .نيملاعلا رومأو نيدلا ُدَوُأ ماقي مهبو .مهريغ نود كلملا ةسايسو ريبدتلا

 : هع يبنلا باتك

 هلبنو هفرش عم ناك و .ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع : ةعانصلا هذه لهأ نمف

 ,ةباتكلا دعب ةفالخلا هيلع تضفأ مث . يحولا بتكي 2 هللا لوسر نم هتبارقو

 . 5 ةيآلا ماعنألا ةروس )١(

 )١( ةيآلا قلعلا ةروس (+) 161 ةيآلا فارعألا ةروس 6 .

 ):( ةيآلا راطفنالا ةروس ١١ . ) )6ةيآلا سبع ةروس ١6 و 1١51.
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 «تباث نب ديزو بعك نب بأ بتك اباغ نإف , يحولا نابتكي اناك نافع نب نامنعو

 .|هريغ بتك ءاهنم دحاو دهشي مل نإف'

 يف هيدي نيب نابتكي .نايفس يلأ نب ةيواعمو ءصاعلا نب ديعس نب دلاخ ناكو

 . هجئاوح

 نع نابوني اناكو , سانلا نيب ام نابتكي . ريم نب نيصحلاو , ةبعش نب ٌةريغملا ناكو

 .ارضحي مل اذإ ةيواعمو دلاخ

 يف موقلا نيب نابتكي .ةبقع نب ءالعلاو , ثوغي دبع نب مقرألا نب هللا دبع ناكو

 . ءاسنلاو لاجرلا نيب راصنألا رود يفو .مههايمو مهلئابق

 .هلآ ىلعو هلل يبنلا نع كولملا ىلإ مقرألا نب هللا دبع بتك امبر ناكو

 .زاجحلا رامث "صرخ بتكي ناهلا نب ةفيذح ناكو

 ملعت هنإ ليقو ؛ يحولا نم هبتكي ناك ام عم كولملا ىلإ بتكي تباث نب ديز ناكو

 مداخ نم ةيشبحلاب و « هنن يبنلا بجاح نم ةيمورلاب و . ىرسك لوسر نم ةيسرافلاب

 .مالسلاو ةالصلا هيلع همداخ نم ةيطبقلابو . مي ىنلا

 .ةجاحلل ىضفأو يلمملل ركذأ هنإف ,«كنذأ ىلع ماقلا عض :يل لاقف .ةجاحل

 . هْيَع ينلا مناغم بتكي ةمطاف يلأ نب بيقيعم ناكو

 , يديسألا يفيص نب مكأ يخأ نبا ,يفيص نب عقرملا نب عيبرلا نب ةلظنح ناكو

 . بتاكلا مسا هيلع بلغف ؛هلمع نع باغ اذإ ِمُدِيَع يبنلا باتك نم بتاك لك ةفيلخ

 يتأي ال ناكو ؛ هيف انأ ءيش لكب ينركذأو ىينمزلا :هل لاقف .همتاخ هدنع عضي ناكو

 .ءيش هنم هدنعو ُهُثِلَع تيبي الف ؛هركذأ الإ مايأ ةثالث ماعط الو لام ىلع

 )١( ابيبز بنعلا نم مركلا ىلع امو بطرلا نم لخنلا ىلع ام رزح :صرخلا .
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 ًادلاخ قحلا : ةلظنحل لاقف « .ةكم حتف موي ةلوتقم ةأرماب ًاموي مقلم هلل لوسر ّرمو

 ؛ةأرما هيف تلاقف ءاهّرلا ةنيدمب ةلظنح تامو .(" ًافيسَع الو ةيرذ نلتقت ال ءهل لقو
 :لاحن اذهو نجلا لوق نم هنأ يكحو

 بجاش ِةْيَش يذ ىلع يكبَت ةنوزحمل رهدلا بجع اي
 بذاكلاب سيل ًاليق كربخأ يّقش ام مْويِلا ينيلأست نإ
 بتاكلا ةلظنح ىلع يدجو هب ىدوأ نّيعلا َداوّس نإ

 عبسي نأ هيلإ بتكو قارعلا ىلإ ًادعس هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هّجو ال

 ايمن ثلاثلا عّبسلا لعجو ,كلذ دعس لعف «ًالجر عْبُس لك ىلع لعجيو .ًاعابسأ لئابقلا

 ىلإ ريس نم دحأ ناكو . بتاكلا عيبرلا نب 0 , ةلظنح مهريمأو .نزاوهو نافطغو ًادسأو

 .مالسإلا ىلإ هوعدي درجدزي

 هللا لوسر هاعدو «ناوضرلا ةعيب دهش ةانم دبع ينب نم ريمن نب نيصحلا ناكو

 لجر الإ بتكي ال :لاقو ,ورمع نب ليهُس كلذ ىبأف ةيبيدحلا حلص بتكيل هي
 .بلاط يبأ نب ىلع بتكف .انم

 لَم هللا لوسر عم نحنو ورمع نب ليهس ءاج امل :لاق هنأ مالسلا هيلع هنع يورو

 دترا مث هل بتكي حرس يلأ نب دعس نب هللا دبع ناك .ًاشيرق حلاص نيح . ةيبيدحلاب

 ءراصنألا نم لجر كلذ عمسف !تئش امب بتكي ًادمح نإ :لاقو ,نيكرشملاب قحلو

 هب ءاج ةكم حتف موي ناك |[لف ؛ فيسلاب ًابرض هنبرضيل هنم هللا هنكمأ نإ هللاب فلحف

 ضرعأف .ًابئات لبقأ دق هللا دبع اذه هللا لوسر اي :لاقف  عاضَر امهنيب ناكو - ناهنع
 لاقو .هعيابو هدي مثلَ هللا لوسر دمف .هفيس هعمو هب فيطُم يراصنألاو .هنع

 : ملم لاقف !ّلِإ تضَمْوُأ اله :لاقف !كرذنب يفوت نأ "'كّتْمَّرلت دقل : يراصنألل
 (”ضموأ نأ 9 يغبني هيل

 . ثبلتلاو راظتنالا :مولتلا )١( . ريجألا :فيسعلا ) ١(

 . ازمغ وأ ًارمر ةيفخ ةراشا راشا يأ :نالف ضم وأ :لاقي (؟)
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 هنع هللا يضر ركب ىبأ مايأ

 .تباث نب ديزو .نافع نب نامثع ركب يبأل بتكي ناك

 ىلع كمهتن ال لقاع باش تنأ :هل لاقو .«تباث نب ديزي اعد ةفالخلا دلقت املو

 نب ناسح لوقي هيفو هعمجاف نآرقلا عبتتف : يحولا بتكت تنكو « هدي هللا لوسر

 2: تباث

 تباث نب ديز دعب يناثملل نمو هنباو ناّسَح دعب ىفاوقلل نمَق

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مايأ

 فلخ نب هللا دبعو .مقرأ نب هللا دبعو .تباث نب ديز :باطخلا نب رمعل بتك

 .ةرصبلا ناويد ىلع - تاحلطلا ةحلط وبأ  ىعازخلا

 ىلو نأ ىلإ هيلع لزي مف .كاحضلا نب ةريبج وبأ ةفوكلا ناويد ىلع هل بتكو
 . ىميقلا دعس سس بيبح هناكم للوو هلزعف دايز سس هللا ديبع

 هنع هللا يضر نافع نب نامثع مايأ

 «لاملا تيب ىلع مقرألا نب هللا دبعو ,ةفوكلا ناويد ىلع ةرتبح وبأو «ةنيدملا ناويد

 - ناليع نب سيق نم ,نادمه ىنب نم رائيد نب دعس نب فوع نب نافطغ وبأ ناكو

 .هالوم نارمحو .هالوم بيهأ هل بتكي ناكو . ًاضيأ هل بتكي

 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع مايأ

 ناكو ؛ريبزلا نبال ةفوكلا ءاضق يلو مث ,ينادمهلا نار نب ديعس هل بتكي ناك

 هللا دبع ناكو ؛هل بتك نسح نب هللا دبع نأ يورو ؛هل بتكي رفعج نب هللا دبع

 . برح نب كامسو هل بتكي عفار يبأ نبا
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 [ةيمأ ينب مايأ ]

 .يناسغلا سنأ نب ديعس :نايفس يلأ نب ةيواعلا بتكي ناكو
 .روصنم نب نوجرس :ةيواعم نب ديزي بتاكو

 .فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح :مكحلا نب ناورم بتاكو
 وهو .ىبحي نب ديمحلا دبع هل بتك مث .هالوم ملاس :ناورم نب كلملا دبع تناكو

 . ربكألا ديمحلا دبع

 .هالوم حانج :كلملا دبع نب ديلولا بتاكو
 .رغصألا ديمحلا دبع : كلملا دبع نب نابلس بتاكو

 ءاجر هل بتكو ؛مكحلا مأ لوم ةيقر يبأ نب ثيللا :زيزعلا دبع نب رمع بتاكو
 ىلع ينسحلا دعس نب ناولسو ؛ ريبزلا ىلوم مكح يبأ نب ليعامسإو ؛هب صخو ةويح نبا

 . هدب ًاريثك بتكي رمع ناكو . جارخلا ناويد

 مايأ ىلإ ةيمأ ينبل ًابتاك لزي مل مم .ًاضيأ ديمحلا دبع :كلملا دبع نب ديزي بتاكو
 «ةغالبلا مايكأ قتف نم لوأ ديمحلا دبع ناكو ؛ةيمأ ينب ةلود ءاضقناو دم نب ناورم

 .رعشلا باقر كفو .اهقرط لّهسو

 ةيسابعلا ةلودلا تءاج مث

 :سابعلا يتب باتك

 .يزاوهألا ينايروملا بويأ ابأ :رفعج يلأو سابعلا يأ بتاك ناكف
 .دواد نب بوقعي مث هللا ديبع نب ةيواعم :روصنملا نب يدهملا دم بتاكو

 .ينارحلا ناوكذ نب مههاربإ :يدهملا دمخ نب يداحلا ىسوم بتاكو

 « عيبرلا نب لضفلا مث , يكمربلا دلاخ نب ىبحي : يدهملا دم ديشرلا نوراه بتاكو

 .حببص نب مهاربإ مت
 ؟2ا/



 .عيبرلا نب لضفلا :نيمألا  ةديبز نب دمحم بتاكو

 ءلهس نب نسحلا مث ,لهس نب لضفلا : ديشرلا نوراه نب نومأملا هللا دبع بتاكو

 .فسوي نب دمحأ مث ,ةدعسم نب ورمع من

 :ةدرام نباب فورعملا وهو , ديشرلا نوراه نب مصتعملا دمح قاحسإ يلأ بتاكو

 .تايزلا كلملا دبع نب دمحو .«ناورم نب لضفلا

 . ًاضيأ تايزلا كلملا نب دم :مصتعملا دمم نب نوراه قئاولا بتاكو

 ينبل ىلوم ,لوص نب سابعلا نب ميهاربإ : مصتعملا دم نب رفعج لكوتملا بتاكو

 . سابعلا
 .بيصخلا نب دمحأ :لكوتملا نبا ءرفعج ابأ ىنكيو .دمم رصتنملا بتاكو

 هيلع هطخسأ ام هيعو هزجع نم رهظف ,مصتعملا دم نب دمحأ :نيعتسملل بتك مث

 اهيلع طخس مث .هبتاك مساقلا نب عاجش هتمدخب ماقو .شماتوأ ىلإ هترازو لعج مث

 نب دم هترازو دلقو هفرص مث . دادزي نب دم نب هللا دبع حلاص ابا رزوتساو اههلتقف

 نب رفعج هترازو زتعملا دلقف ءزتعملاو نيعتسملا نيب ةنتفلا تناك مث «يناجرُجلا لضفلا

 .ليئارسإ نب دمحأ ىلإ هترازو در رمألا ماقتسا املف .يناجرجلا دوم

 ايأ هدعب رزوتسا مث ,يناجرجلا دوم نب رفعج :قئاولا نب دمت يدتهملا بتاكو

 .بهو نب نايلس بويأ

 ىفوت الف ,نافاخ نب ىبحي نب هللا ديبع :لكوتملا نب دمحأ دمتعملا رزوتساو

 هل لاقي ناديملا يف هل مالغ همدص هنأ هتوم ببس ناكو ؛ دلخم نب نسحلا هدعب رزوتسا

 .تاعاس ثالث دعب تاهف هلزنم ىلإ لمحف .قيشر

 .ةحلط نب دمحأ : دضتعملل ةرازولا دلقتو

 .بهو نب نايلس نب هللا ديبع :لكوتملا رفعج نب قفومللو
 هللا ديبع نب مساقلا : : هللاب دضتعملا نب يلع دمج يبأ هللاب يفتكملل ةرازولا دلقتو

 .تاولس نبا
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 مث ,تارفلا نب دم نب يلع :هللاب دضتعملا نب هللاب ردتقملا رفعجل ةرازولا دلقتو

 دمح مث , سابعلا نب .دماح مث ىسيع نب ىلع مث ,ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع نب دم
 دبع مث , دلخم نب نسحلا نب ناولس مث ؛ةدوجلاب هطخ فصوي يذلا «ةلقم نب يلع نبا

 بقلو « بهو نب ناهلس نب هللا ديبع نب مساقلا نب نيسحلا مث « . يناذولكلا دمحأ نب هللا

 « ةلودلا يلو نب يلع يبأ ةلودلا ديمع نم » :هبتك ىلع بتكي ,ناكو «ةلودلا ديمعب

 . تارفلا نس دم نس رفعج نب لضفلا مث م ؛ مهاردلاو ريناندلا ىلع هيقل ركذو

 دم مث ةلقم نب يلع نبا دك : : دضتعلا نب دم روصنم هلل رهاقل ةراولا دلقتو .

 نب ىلع نب دم :ردتقملا رفعج نب دم سابعلا يبأ هللاب يضارلل ةرازولا دلقتو
 مساقلا نب دم مث .ىسيع نب ىلع ريزولا وخأ ,ىسيع نب نمحرلا دبع مث ؛ةلقم

 نب دمح نب دمحأ هُبتاك ؛ردتقملا نب رفعج نب مهاربإ هللاب يقتملل ةرازولا دلقتو
 .ةلقم نب دمحم نب ىلع مث ءيطرابتل قحسإ وبأ مث .سطفألا

 اب عيطملل يلو م هرقل يأ وكلا يرئاسلا ىلع ني دجم مث نابلس يفأ نب دعت

 .نوراه نب .نسحلا هل رزوف .ردتقملا نب لضفلا

 ةفيلخلا ريغل بتك نم ءامسأ

 .يرعشألا ىسوم يبأل ًابتاك ةبعش نب ةريغملا ناك

 . كلذ دعب ًايضاق ناكو . دوعسم نب ةبتع نب هللا دبعل ًابتاك ريبج نب ديعس ناكو
 ًايتاك - هدهزو هعروو ههقفو هلبن عم - يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا ناكو

 :هل ليقف زيزعلا دبع نب رمعل ةرصبلا ءاضق يلو مث . ناسارخب يثراح ا دايز نب عيبرلل

 . يرصبلا نسحلا يبأ نب ّنسحلا نيعباتلا ديس تيلو :لاقف ؟ةرصبلاب ءاضقلا تيَّلو نَم
 ضدحا



 .سرافب كلام نب سنأل ًابتاك - هعروو هملع عم - نيريس نب دم ناكو

 بتكي  هئاعدا يف ةيواعم نم ناك امو ,هئاهدو هيأر عم - هيبأ نب دايز ناكو

 ينأل مث ءسابع نب هللا دبعل مث ءزيرُك نب رماع نب هللا دبعل م ,ةبعش نب ةريغملل

 ,هباسح هيلإ عفريل باطخلا نب رمعل ةرصبلا نم ىسوم وبأ ههّجوف ؛ يرعشألا ىسوم

 . ىسوم يبأل عجرت ال :هل لاقو ءءاكذلا نم هيف ىأر ال ,مهرد فلأب رمع هل رمأف

 « |هنم ةدحاو نع ال :لاق ؟ ريصقت نع مأ ينتفرص ةنايخ نَعَأ ,نينمؤملا ريمأ اي : لاقف

 .قارعلا ةباتكلا دعب يلو مق !ةيعرلا ىلع كلقع َلضف لمحأ نأ هركأ ينكلو

 كلا دبعل مث ءعيطم نب هللا دبعل ًابتاك  هلبنو هملعو ههقف عم - يبعشلا رماع ناكو

 . ةباتكلا دعب ةفوكلا ءاضق يلو مث .ةفوكلا ىلع ريبزلا نب هللا دبع لماع ديزي نبا

 .متاخلا ناويد ىلع كلملا دبعل ًابتاك بيؤذ نب ةصيبق ناكو

 . ةكم ىلع رمعو ركب يلأ لماع وهو ,ثراحلا نب عفان بتاك نمحرلا دبع ناكو

 ةرصبلا ناويد ىلع ابتاك «تاحلطلا ةحلط وبأ , يعازخلا فلخ نب هللا دبع ناكو

 لمجلا موي لتق مث «نامثع نب ورمعل
 . اهنع هللا يضر ةشئاع عم

 . اهنود لتقف ةفالخلا بلط مث «ةنيدملا ناويد ىلع تباث نب ديز نب ةجراخ ناكو

 ىزعلا دبع نب دسأ نب بلطملا نب دوسألا نب ةعّمَز نب هللا دبع نب ديزي ناكو

 نب نمرلا دبع نب ديمح هدعب ناكو ,ةيواعم نب ديزي نمز ةنيدملا ناويد ىلع ًابتاك

 . يرهزلا فوع
 باتكلا فارشأ

 هلع ينلا باتك

 : هْيَع ينلا باتك

 . نافع نب نامثعو , باطخلا نب رمعو . بلاط يلأ نب ىلع : باتك ةرشع هل بتك

 ؛ صاعلا نب ديعس اَدَّلو .صاعلا نب ديعس نب نابأو « صاعلا نب ديعس نب دلاخو .
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 ,يمرضحلا نب ءالعلاو .تباث نب ديزو «ةنسخ نب ليبحرشو ء صاعلا نب ورمعو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع تام ىتح هل بتكي لزي لو . نايفس يبأ نب ةيواعمو:

 :باتكلا فارشأ نم

 .ةفيلخ راص مث ركب يبأل ًابتاك نافع نب نامثع ناكو
 ٠ .ةفيلخ راص مث نافع نب نامثعل ًابتاك مكحلا نب ناورم ناكو
 لتقف ةفالخلا بلط مث ,ةنيدملا ناويد ىلع ًابتاك صاعلا نب ديعس نب ورمع ناكو

 .اهتود

 .يرعشألا ىسوم ينأل ًابتاك ةبعش نب ةريغملا ناكو
 .ناسارخب يثراحلا دايز نب عيبرلل ًابتاك يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا ناكو
 .ًالضاف ناكو .دوعسم نب ةبتع .نب هللا دبعل ًابتاك ريبج نب ديعس ناكو
 . رماع نب هللا دبعل مم ,يرعشألا ىسوم ينأل م «ةبعش نب ةريغملل ًابتاك دايز ناكو

 .سابع نب هللا دبعل مث ءزيرك نبا
 نبا هللا دبعل ةفوكلا يلاو وهو .عيطم نب هللا دبعل ًابتاك يبعشلا رماع ناكو

 . ريبزلا

 .سرافب كلام نب سنأل ًابتاك نيريس نب دم ناكو
 . تاخلا ناويد ىلع كلملا دبعل ًايتاك بيؤذ نب ةصيبق ناكو

 ركب يلأ لماع وهو , يعازخلا ثراحلا نب عفان بتاك يزبأ نب نمحرلا دبع ناكو
 .ةكم ىلع رمعو

 .ةيواعم بتاك ماشلا لهأ ديس يناسغلا سوأ نب هللا ديبع ناكو
 يلو مث ,بلاط يبأ نب يلع بتاك نادمه ديس ينادمهلا نارمن نب ديعس ناكو

 .ريبزلا نبال ةفوكلا ءاضق كلذ دعب

 ةرصبلا ناويد ىلع ًابتاك تاحلطلا ةحلط وبأ يعازخلا فلخ نب هللا دبع ناكو ْ

 .ةشئاع عم لمجلا موي لتقو .ناثعو رمعل
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 .كلملا دبع لبق نم ةنيدملا ناويد ىلع تباث نب ديز نب ةجراخ ناكو

بلطملا نب دوسألا نب ةعمز نب هللا دبع نب ديزي ناكو
 ىزعلا دبع نب دسأ نب 

دبع نب ديمح دعب ناكو ؛ةيواعم نب ديزي نامز ةنيدملا ناويد ىلع
 فوع نب نمحرلا 

 . ْيَع ينلا بحاص يرهزلا

 الماخ لبق ناكو ةباتكلاب لبن نم

 دبعو .مكحلا نب ناورمو .هنبا ديزيو «ةيواعمل بتك : : يمورلا روصنم نب نوجرس

م ىأرو «هيف ىفاوتف رمأب كلملا دبع هرمأ نأ ىلإ ؛ناورم نب كلملا
 ضعب كلملا دبع هن

 « هتعانصب انيلع لدي نوجرس نإ : : لئاسرلا ىلع هبتاك دعس نب ناولسل لاقف .طيرفتلا

 تئش ول «ىلب :لاقف ؟ ةليح هيف كدنع امف «هباسح يف هيلإ انترورض ىأر هنأ نظأو

 :لاق . كلذ يناعأ ينرظنأ : :لاق «لعفا :لاق . ةيبرعلا ىلإ ةيمورلا نم باسحلا تلّوحل

عيمج كلملا دبع هالوف «ناويدلا لّوحف . تئش ام ةرظن كل
 . كلذ 

 ديمحلا ديعو «ثكلملا دبع نب ماشه ىلوم ملاسو .«جاجحلا بتاك يطبنلا ناسحو

 ماشه نب ديلولا دج «مذحقو «نمح رلا دبع نب ةلبجو «ءدمصلا دبعو ءربكألا

 . ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نم نيواودلا بلق يذلا وهو ؛ ىمذحقلا

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ بتاك ءءارفلا مهنم

 رفعجو ءدلاخ نب ىبحيو «دواد نب بوقعيو  عيبرلا نب + لضفلاو « عيبرلا :مهنم

 رفعجو « لهس نب نسحلاو « لهس نب لضفلاو  عفقملا نب هللا دبع دمحخ وبأو « ىحي نبا

 وبأو « يروباسي َدْنَجْلا مالسلا دبع وبأو « فسوي نب دهجحأو «ثعشألا نب دم نبا

 « يلوصلا سابعلا نب ميهاربإو ءبهو نب نسحلاو «تايزلا كلملا دبع نب دمحم رفعج

 . اهمسا اوقحتساو ةباتكلاب اولّبَت ءالؤهف ؛ربدملا نب دم نب دجأو ةملس نب حاجنو

 اهقحتسي مو ةباتكلا يف هسفن لخدأ نم

 دوادو «ناورم نب لضفلاو .نيشفألا بتاك روباس نب رفعجو .دازريش نب حلاص
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 ءالؤهف ؛بيصخلا نب دجأو «دادزي نب دم نب هللا دبع حلاص وبأو .حارجلا نبا

 . اهوناد امو ةباتكلاب مهسفنأ اوخطل

 :دازريش نب حلاص يف ءارعشلا ضعب لاقو

 دايز يف برح لآ ىوغدك ااههيعدي ةباتكلا يف راح
 دادملا يف كبوث تقّرغ ولو 2اهنم تسل ةباتكلا كنع عدف

 بهو نب ناهلس ّمأ يثري لئاقلا وهو .ريزولا يبأ تخأ نبا بويأ وبأ مهنمو
 :بتاكلا

 رتاوبلا ماسُحلا ْلثم ٌةَقّلفم ًةيبيصُم اييلع ناولس مأل

 رباقملا طّسو تيبلا ٌجارس ىحضأف ملاس ّمَأ اي تيبلا جارس تنكو

 تيئرف يمأ تتام :يب لزن ام هللا قلخ نم دحأب لزن ام :بهو نب ناهلس لاقف

 . ملاس ىلإ ناهلس نم يمسا لقنو ءرعشلا اذه لثمب

 باتكلا ةفص

 ةماطا رغصو .ةماقلا لادتعا :بتاكلا ةفص نم :ينابيشلا دمج نب ميهاربإ لاق

 «لئامثلا ةوالحو ,ءبهذملا فطلو ءنسحلا قدص «ةيحللا ةثاثكو , '''مزاهللا ةّمْحو

 ؛ باتكلا يزب اويزَت :هدلول ةبلاهملا ضعب لاق ىتح ؛ّيْرلا ةحالمو «ةراشإلا نسُحو

 . ةقوسلا عض خاوتو كولملا بدأ مهيف ْنإف

 ىقن بتاكلا نوكي نأ «ةباتكلا لآ لامك نم :بتاكلا دمحم نب ميهاربإ لاقو
 .سحلا قداص ,نهذلا قيقد ,ةحئارلا رطع «ةءورملا رهاظ «. سلجملا فيظن .«سبلملا
 ؛ كلاسملا فيطل «ةراعتسالا حيلم ؛ةراشإلا واح ءناسللا ين ماوح قيقر «نايبلا ننسح

 )١( كنحلا لصأ يف ناتغضم :مزاهللا .

 انكر



 ليوط ءءازجألا توافتم ةَنُخلا ضافضف كلذ عم نوكي الو .بيكرتلا ٌرقتسم
 . ةنطفلاو ٌءاكذلا اهبحاصب قيلي ال ةروصلا هذه َنأ اومعز مهنإف ؛ةماملا مظع . ةيحللا

 . سابعلا نب ميهاربإ يف ديمح نب ديعس دشنأو
 ©!:َمادَقلا (هتاش كاتّمْزْهلِو تفخ باتكلا َمزاهل تيأر
 ةماظن اوفصر دق ٌردلا لثمك ٌنايب مه كولملا باتكو
 هماجل هب هوُفَي اب كولي ًارْيع َنأك تقطن اذإ تنأو

 :رخآ لاقو

 ةرادَج هلئاش يف يكز قيشر قبل بتاكب كيلع
 هراشإلاب كظحل عجر مهفيق ديعب نم كفرطب هيجانُت

 «قلَخلا برطضم . "'رظنملا َمْدَق باتكلا نم لجر ىلإ بيصخلا نب دمحأ رظنو

 . ابتاك نوكي نأ نم هبشأ ءبكرم "'ساطنف اذه نوكي نأل :لاقف ؛نونثُعلا ليوط

 بتاكلا وهف .لاصنخلا هذه هيف تمظتناو .لالخلا هذه بتاكلل تعمتجا اذإف

 نم ةادأ هب تدعقو .تالآلا هذه نم ةلآ هب ترصق نإو ؛ريرحنلا بيدألاو ع غيلبلا

 . بيصنلا سوحنم « سحلا فسكنُم ؛لامجلا صوقنم وهف «تاودألا هذه

 هسفن هب ذخأي نأ بتاكلل يغبني ام

 ريمضلا ةجهبو ءديلا ناسل وه يذلا ءطخلا نسح كلذ لّوأ : ينابيشلا ميهاربإ لاق

 ءةقرفلا دنع ناوخإلا سنأو ؛ةفرعملا حالسو «ةركفلا يحوو «لوقعلا ريفسو

 .رومألا ناويدو .رسلا عدوتسمو .ةفاسملا دعب ىلع مهتئداحمو

 .نيمس ظيلغ يأ :رظنملامدف (؟) ١ .مالكلا دنع يعلا :ةمادغلا )١(

 . بذعلا ءاملا راخد ال ضوح :بكرم ساطنف (؟)
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 ينارصنلا نَّبَر نب ىلع لوق نم رثكأ ,هيلع فقأ اًدح طخلا نسحل دجأ تسلو

 ةملك يف طخلا كملعأ .لاقف ءطخلا هتفصوتساو هتلأس ينإف «بتاكلا يف :بتاكلا

 يف كدوهجم غرفتست ىتح افرح بتكت ال :لاقف . كلذب لضفت :هل تلقف ؟ةدحاو

 ام ىلإ لقتنت مث هنع زجعت ىتح هريغ بتكت ال كنأ كسفن يف لعجتو ,فرحلا ةباتك

 . هدعب

 نأ ماعت يذلا لضعملا فرحلاب رمت نأ الإ «كباتك يف لكشلاو طقنلاو كايإو

 ديمحلا دبع نب ديمح نب ديعس تعمس ينإف ؛هجارختسا نع زجعي هيلإ بوتكملا
 باتكلا باعي نأ نم لإ بحأ ءىراقلا ىلع فرحلا لكشُي نأل :لوقي بتاكلا

 . لكشلاب

 . ماجعإلاو طقنلا ينعي . مكبتك يف ''ارينوّشلاو مايإ :لوقي نومأملا ناكو
 الإ هتعانص متت ال يتلا هتادأو ءاهنم دب ال يتلا هتلآ بتاكلا حلصُي نأ :كلذ نمو

 , ادقع هلقأ بصقلا بيبانأ نم رّيختيلو ءاهجالصإو "لاهّبر ٌمعْئُيلف .هتاود لثم ءاهب

 نوكتل ؛اًداح ًانيكس هساطرقل لعجيو ؛ءاوتسا هلدعأو ءارشق هبلصأو ءامحل هفثكأو

 نم ملقلا لح نأ ماعاو ؛ةبصقلا تابن ةيحان نم اهيربيو .همالقأ يِْرَب ىلع هل ًانوع

 . سرافلا نم حمرلا لحمك بتاكلا

 «حلصأ ةباتكلل بيبانألا يأ :ديشرلا راد يف اموي ىعمصألا ينلأس :يباتعلا لاق

 ةّيربتلا نم .هؤاشغ هحيولت نع هرتسو «هؤام ريجهلاب فِشَت ام :هل تلقف ؟ربصأ اهيلعو

 بوصأ يربلا نم عون ّيأف :لاق .روسكلا ةّيضفلا ؛روهظلا ةّيَرَدلا ءروشقلا
 ةجملا اهعم نتؤت "نق اهنس نيمي نع يتلا ءةطقلا ةيوتسملا ةيربلا :تلقف ؟بّتكأو

 يف دادملاو ,؟!قيرخ اهفوج يف حيرلاو .قيتف اهقش يف ءاوهلل .ةطملاو ةذملا دنع

 .اهحالصإ :اهبر (؟) . ءادوسلا ةبحلا :زينوشلا )١(

 . ةلهسلا ةنيللا :قيرخ حير (5) .هنم أتن ام وأ ءيشلا ةيواز : ةنرقلا ()
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 الو ةلأسم ريحي ال اكحاض ىلإ ًاتهاب ىعمصألا ىقيف :يباتعلا لاق . قيقر اهموطرخ

 . اباوج

 1 :بتاكلا تافص نم

 . هرخآ ميدقتو هباتك لّوأ ريخأت دحأ عيطتسي ال ىتح ابتاك بتاكلا نوكي الو

 ام تايبألا لضفأ نأ امك ؛ هتجاح ىلع ليلد هباتك لوأ يف ناك ام باتكلا لضفأو

 رصقت الو ,هّدح نع هجرخت ةلاطإ كباتك ردص َنليطت الف ؛ هتيفاق ىلع تيبلا لوأ لد

 نيرطس ىلع كولملا بتك رودص ديزت نأ ةلمجلا يف اوهرك دق مهنإف ؛هّدح نود هب
 . كلذ براق ام وأ ةثالث وأ

 . داجأف بتك اذإ :لاق ؟ لجرلا لقع هب فرعت ءىش يأ : ىبعشلل ليقو

 . ةقرفتم نادبأ يف تأرجت «ةدحاو سفن بتاكلا :بهو نب نسحلا لاقو

 لواح اذإ نم ,ةغالبلاب هل موكحملا غيلبلاو «ةباتكلا ممآ قحتسملا بتاكلا اَمأف

 نم تردنو اهنداعم ترهظو , اهعيباني نم مالكلا نويع هملق نع تلاس «باتك ةغيص

 . باصتغا الو هاركتسا ريغ نم اهنطاوم

 :هل قيدصو ىباتعلا نيب

 ةدم دمتساف . ةلاسر يل عنصا :هل لاقف اموي هاتأ يباتعلا موثلكل اقيدص نأ ىنغلب

 ينإ :يباتعلا هل لاقف . كنع ةدراش الإ كتغالب ىرأ ام :هبحاص هل لاقف ؛ماقلا قلع مث

 قىتح ىنعم لك كرتأ نأ تببحأف ,ةهج لك نم يناعملا لع تعادت ماقلا تلوانت امل

 :هل بتاكو ديزي نيب

 بتاك ىلع يلمي وهو ؛نايبذ يخأ هللا دبع نب ديزي دنع تنك :دمم نب دمحأ لاق

 دييقت نع بتاكلا مق ناسل جلجلتف ,هيلع ءالمإلا يف كّرادو ّبتاكلا لجعأف ؛هل
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 تلطمه امل هنإ .ريمألا هللا حلصأ :بتاكلا هل لاقف !رامح اي بتكا :هل لاقف ؛ هئالمإ
 هيلع بجو ام كاردإ نع ملقلا لك ءماقلا فرح ىلع هلويس تعفادتو ؛مالكلا بيبآش
 . ديزي ةغالب نم غلبأ بتاكلا باوج ٌروضح ناكف . هدييقت

 :بتاكلا هيلإ جاتحي ام
 ام نيمدقتملا لئاسر نم حفصتف «ةباتكلا تاودأ بلط نم كل دب ال ناك نإف

 ءهب نيعتست ام مالكلا رداون نمو .هيلإ عجري ام نيرخأتملا لئاسر نمو هيلع دمتعي
 ؛كملق هب لوطيو «كقطنم هب عستي ام رامسألاو ريسلاو رابخألاو راعشألا نمو
 قطنملا دودحو .مجعلا ىلاعمو ,برعلا ةبواجمو .بطخلاو تاماقملا بتك يف رظناو

 دعب مهبورح يف مهدياكمو .مهعئاقوو .مهريسو .مهدوهعو مهلئاسرو سرفلا لاثمأو

 تالجسلا بتكو ءروسلاو قئاثولاو .بيرغلاو وحنلا مع اطسوتم نوكت نأ
 يف لاثمألا فالتخاو ؛اهعضاوم يف نآرقلا يآ عزتنت ءارهام نوكتل ؛تانامألاو

 رباغلا تيبلاو ءرئاسلا لثملا نيمضت نلف ؛ضورعلا ماعو ديجلا رعشلا ضرقو ؛ اهنكامأ
 رعشلا بالتجا نإف ردقلا ليلج اكلم وأ ةفيلخ بطاخت مل ام «كباتك نيزي امم «عرابلا

 نإف ءهل عناصلاو رعشلل ضراقلا وه بتاكلا نوكي نأ الإ ,بيع ءافلخلا بتك يف
 . هتهّبَأ يف ديزي كلذ

 مالكلا كئاح ربخ

 رغثلا نم مصتعملا عجر امل :لاق ديعس نب نارثع انثدح :لاق يدادغبلا رفعج وبأ
 ) ا ا ا 1 نا ممل م

 هتيلو ىتح ''يِجَخّرلا يف يبلاست تلز ام :ةدعسم نب ورمعل لاق .ةقرلا ةيحانب راصو

 )١( جخر ىلإ ةبسن :يجخرلا ,
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 ؛دحاو مهردب انيلإ هجوي ملو ءامضقو امضخ اهلكأي ايندلا ةرس يف دعقف ءزاوهألا

 لماع ىلع اثحتسم ربصأ ةرازولا َدْعَبَأ :يسفن يف تلقف .كتعاس نم هيلإ جرخآ
 ريمأ اي هيلإ جرخأ :تلقف ءنينمؤملا ريمأ ةعاط نم ادب دجأ مل نكلو ؟جارخ

 مث ءهل تفلحف .ادحاو اموي الإ دادغبب ميقت ال كنأ يل فلحآ :لاقف .نينمؤملا

 هيلع حرطو .''خلسلاب َيِشْعَو يربطلاب قروز يل شرفف ترمأف «دادغب ىلإ تردحما
 اي :حيصي لجر اذإ «لوقاعلا ريدو لقزه ريد نيب ترص الف .تجرخ مث ء'"'زكلا
 ءذاحش اذه ,يديس اي :لاقف . طشلا ىلإ بّرق :حالملل تلقف !عطقنم لجر .حالم

 يف دعقف .هولخدأف ناملغلا ترمأو ءهلوق ىلإ تفتلأ مف .كاذآ كعم دعق نإف

 هتوعدف «يماعط ىلإ هوعدأ نأ تمزع ءاذغلا تقو رضح املف «قروزلا "'لثوك

 نأ تدرأ .ماعطلا عفر الف ؛لكألا فيظن هنأ الإ .ةماهنب عئاج لكأ لكأي لعجف

 ملف ؛ةيحان يف هدي لسغيف موقي نأ :صاوخلا عم ماوعلا لمعتسي ام يعم لمعتسي
 :لاق ؟كتعانص ام اذه اي :تلق مث هنع تلغاشتف مقي مف «ناملغلا هزمغف ,لعفي

 نع ينتلأس دق «كادف تلعج : يل لاقف . ىلوألا نم رش هذه : يسفن يف تلقف !كئاح

 «ىلوألا نم مظعأ هذه : يسفن يف تلقف :لاق ؟تنأ كتعانص ايف «كتربخأف يتعانص

 . بتاك :تلقف ؛ ةباتكلا ىلع هل رصتقأ :تلقف ةرازولا هل ركذأ نأ تهركو

 نأ ىلإ جاتحي لئاسر بتاكف :فائنصأ ةسخ ىلع باتكلا ,كادف تْلعُج :لاق

 روصقملاو بيهرتلاو بيغرتلاو يزاعتلاو يناهتلاو رردصلاو لصولا نم لصفلا فرعي

 ةحاسملاو عرزلا فرعي نأ جاتحي ءجارخ بتاكو ؛ةيبرعلا نم المجو دودمملاو

 (!قوسّطلاو لاوشألاو
 املاع نوكي نأ جاتحي «ضاق بتاكو ؛سانلا يلُحو باودلا تايشو (*'ءامطألا باسحلا

 بتاكو ؛ثيراوملاو مارحلاو لالحلاو خوسنملاو خسانلاو عورفلاو ماكحألاو طورشلاب

 عم فرعي نأ جاتحي .دنج بتاكو ؛باسحلاو طيسقتلاو

 )١( ةنيفسلا رخؤم : لثوكلا (؟) . ءاسكلا : زكلا . دلجلا :خلسلا .

 ) ضرألا ىلع ررقملا جارخلا نم نايرجلا ىلع ةفيظولا نم عضوي ام وهو قسط عمج :قوسطلا ( ؛ .

 ) )0دنجلا ىلع ةيراجلا بتاورلا :عامطألا .
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 تنأ مهيأف ؛تايدلاو ''"”لوقعلاو صاصقلاو حورجلاب املاع نوكي نأ جاتحي «ةطرش

 1 ؟ هللا كزعأ

 يف هيلإ بتكت قيدص كل ناك اذإ ,ينربخأف :لاق . لئاسر بتاك :تلق :لاق

 مأ هينهتأ :هل بتكت فيكف هّمَأ تجؤوزتف «بابسألا عيمجو هوركملاو بوبحلملا

 ؟ هيزعت

 . لوقت ام ىلع فقأ ام هللاو :تلق

 . جارخ بتاك :تلق ؟تنأ مهّيأف «لئاسر بتاكب تسلف :لاق

 هيف كلامع تثثبف المع ناطلسلا كالو دقو هللا كحلصأ لوقت اف :لاق

 ذإ ؛مهفصنتو مهرومأ يف رظنت نأ تدرأف ؛كلامع ضعب نم نوملظتي موق كءاجف

 مهدحأل ناكو ءركذلا بيطو ةثودحألا نسح ٌرْيُؤُتو ءربلاو لدعلا بحت تنك
 1 0. "0 هكا 71 اه مس .س 900
 رادقم مي رظناو دومعلا يف فوطعلا برضأ تنك :لاق ؟هحسمت تنك فيك حارق

 . كلذ

 . ةدح ىلع دومعلا حسمأف :تلق . لجرلا ماظت ًاذإ :لاق

 مهيأف «جارخ بتاكب تسلف :لاق . يردأ ام هللاو :تلق .ناطلسلا ملظت ًاذإ :لاق

 ؟تنأ

 امهدحأ ,دمحأ امههنم دحاو لك مسا ,نيلجر يف لوقت |مف :لاق . دنج بتاك :تلق

 ؟ |ههتيلح بتكت تنك فيك « ىلفسلا ةفشلا عوطقم رخآلاو ءايلعلا ةفشلا عوطقم

 اذه قزرو اذه نوكي فيك :لاق . ماعألا دمحأو ,ملعألا دمحأ :بتكأ تنك :لاق

 بحاص ملظتف ءاذه ةوعد ىلع اذه ضبقيف ءمهرد فلأ اذه قزرو مهرد اتئام

 ؟تنأ مهيأف ؛ دنج بتاكب تسلف :لاق . يردأ ام هللاو :تلق . فلألا

 .رجش اهيف الو ءانب اهيلع سيل يتلا ةعرزملا :حارقلا (؟) 2 ةيدلا يهو ,لقع اهدرفم :لوقعلا )١(
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 فلخو يفوت لجر يف هللا كحلصأ - لوقت اف :لاقف . ضاق بتاك :تلق

 تذخأ ةليللا كلت يف ناك املف «نبا ةيرسللو تنب ةجوزلل ناكو . 'اةّيرَسو ةجوز '

 . يبا اذه :هذه تلاقف ,هيف اتعزانتف .هناكم اهتنبا تلعجو هتعّداف ةيرّسلا نبا ةرحلا

 ؟ يضاقلا ةفيلخ تنأو اهنيب مكحت فيك . ىنبا اذه :هذه تلاقو

 ؟تنأ مهيأف ءضاق بتاكب تسلف :لاق !يردأ تسل هللاو :تلق

 هجشف لجر ىلع بثو لجر يف هللا! كحلصأ لوقت اف لاق . ةطرش بتاك :تلق

 مث .معأ ام تلق ؟"!ةمومأم ةجش هّجشف جوجشملا هيلع بثوف «"!ةحضوُم ةجش

 : هيلإ بتكتف ,همأ تجوزت يذلا امأ :لاق . تركذ ام يل رّسفف هللا كحلصأ :تلق

 هللا راخف «دابعلل راتخي هللاو .نيقولخملا باح ريغب يرجت هللا ماكحأ نإف .دعب امأ

 . مالسلاو !اهل ٌمركأ ربقلا نإف ,هيلإ اهضبق يف كل

 . هباب ّث نمف ,فوطعلا ةحاسم يف ادحاو برضتف «حارقلا امأو

 عوطقملاو ؛ماعألا دمحأ :ايلعلا ةفشلا عوطقملا ةيلح بتكتف .دمحأو دمحأ امأو

 . مرشألا دمحأ : ىلفسلا ةفشلا

 ةبحاص ىهف فخأ [ اهبل ] ناك امهيأف ءهذه نبلو هذه نبل نزويف «ناتأرملا امأو

 . تنبلا

 ءاثلثو نيثالثو اثالث ةمومأملا يفو ,لبإلا نم اسمح ةحضوملا يف نإف ,ةجشلا امأو

 . اثلثو نيرشعو ةينامث ةمومأملا بحاص دريف

 , ةيحان ىلع الماع ناك يل مع نبا :لاق ؟ انه ىلإ كب عزن امف هللا كحلصأ :تلق

 :تلق . شاعملا يف برطضأ جراخ انأف .يب عطّقف ءالوزعم هتيفلأف هيلإ تجرخف
 . بايثلا كئاحب تسلو «مالكلا كوحأ انأ :لاق ؟كئاح كنأ تركذ تسلأ

 )١( مظعلا تغلب يتلا :ةحضوملا (؟) .اهبحاص اهارستي ةكولمملا :ةيرسلا .

 )( سأرلا مأ تغلب يتلا : ةمومأملا .

 نسل



 «يبايث نم ائيش هيلع تحرطف مامحلا لخدأو .هرعش نم ذخأف نيزملا توعدف :لاق
 يعم عجرو .مهرد فالآ ةسمخ هاطعأف َيِجْحّرلا تملك ءزاوهألا ىلإ ترص املف

 «يربخ هتربخأف ؟كقيرط يف كربخ نم ناك ام :لاق «نينمؤملا ريمأ ىلإ ترص ملف
 :تلق ؟ حلصي ءيش يألف ؛هنع ىنغتسُي ال اذه : يل لاقف «لجرلا ثيدح هتثدح ىتح

 تنكف : ''اةّمرملاو ءانبلا نينمؤملا ريمأ هالوف :لاق . ةسدنهلاو ةحاسملاب سانلا ماعأ اذه

 ! هللا ناحبس :لوقيف هيلع فلحأف «هتباد نع طحنيف «ليبنلا بكوملا يف هاقلأ هللاو
 . اهتينفأ كبو كتمعن هذه اما

 ةباتكلا لئاضف

 ؛باتكلا ءالؤه نم بدألا يف ةقيرط ذفنأ ًاموق تيأر ام : ظحاجلا نايثع وبأ. لاق

 . ايقوس اطقاس الو ءايشحو ارعوتم نكي مل ام ظافلألا نم اوسمتلا مهنإف

 عضاوتو كولملا بدأ اوعمج مهنإف باتكلا يزب اًوّيزت .هينبل ةبلاهملا ضعب لاقو
 . ةقوّسلا

 :باتكلا نم موقو روصنملا

 ةعقر هيلإ اوعفرف ؛مهسبحب رمأف باتّكلا نم موق ىلع روصنملا رفعج وبأ بتعو

 ظ :تيبلا اذه الإ اهيف سيل
 انيبتاكلا ماركلل انّبهف انأسأ دقو َنوبتاكلا نحنو

 . مهليبس ةيلختب رمأو مهنع افعف

 ؛ ةقطانلا مهتنسلأو «ةيعاولا مهناذآو .ةرظانلا مهنويع كولملا باتك :ديؤملا لاقو

 .تيبلا عاتم :ةمرملا )١(

 ضخ



 تالآ ىلإ جاتحت ةليلج ةعانص ىهو .ةفالخلا دعب ايندلا بتارم فرشأ ةباتكلاو

 .ةريشك

 اهدنعو .« لضفلا ىهانتي اهيلإ ىتلا ءايندلا ةنيز لوأ ةباتكلا :نوراه نب لهس لاقو

 . ةبغرلا فقت

 اهيف زوجي ال امو ةباتكلا يف زوجي ام

 «ءاملعلاو «ءارزولاو «كولملا ةبطاخم ىلإ تجتحا اذإ :ينابيشلا دمه نب ميهاربإ لاق

 الك بطاخف ؛مهتقوُسو سانلا طاسوأو «ءارعشلاو «ءابدألاو «ءابطخلاو . باتكلاو

 ةينامث ىلع مالكلا تاقبط لعجاو ؛هتنطفو ءهعافتراو هولعو «هتلالجو هتهّبأ ردق ىلع

 ةقبط لكلو . عبرأ اهنود يهو رّخآلا تاقبطلاو , عبرأ ةيلعلا تاقبطلا اهنم : ماسقأ

 اهانعم بلقيو اهنع اهلهأب رصقي نأ غيلبلا بتاكلل يغبني ال ةمسقلكلو «ةجرد اهنم

 . اهريغ ىلإ

 ءاهردق هللا لجأ ىتلا ,ةفالخلا ىوصقلا اهتياغو ءايلعلا تاقبطلا لوألا دحلاف

 . ريقوتلاو مظعتلا يف ايندلا ءانبأ نم دحأب اهتاواسم نع اهنأش ىلعأو

 ءمهتنسلأو مهوقعب ءافلخلا نوبطاخي نيذلا ءاهباتكو اهئارزول ةيناثلا ةقبطلاو
 . مهئارآب قوتفلا نوقتريو

 ىلع مهنم دحأ لك ةبطاخم بجي هنإف ؛مهدونج داوُقو مهروغث ءارمأ ةثلاثلا ةقبطلا

 « مهرومأ ءابعأ نم لمح امب هعالطضاو .هئازجو هئانغو ءهظحو هعضومو هردق

 . مهامعأ لئالجو

 ةببأ مهعمف ءءالضفلا ةيلجو «ءاملعلا عضاوت مهل ناك نإو مهنإف ؛ةاضقلا ةعبارلاو
 . ءارمألا ةبيهو ةنطلسلا

 اضن



 ف مهميظعت مهمعن تبجوأ نيذلا كولملا مهف ءرخألا عبرألا تاقبطلا امأو
 . اهيف مهليضفت مهاضفأو ,مهيلإ بتكلا

 حابتست مهمتايانعبو .مهباوبأ عرقت نيذلا , مهعابتأو مهباتكو مهؤارزو ةيناثلاو
 . مهاومأ

 , هلهأ

 ء«بدألاو فرظلاو ءةوالطلاو ةوالحلاو «ةلالجلاو رّدقلا لهأل ةعبارلا ةقبطلاو
 ىلإ , مهحفصتو مهبدأو . مهداقتناو مهزييمت ةدشو , مهناهذأ ةدحب كنورطضي مهنإف

 . تاودألا هذه نع مهتنهكب مهلاغتشاو .تالآلا

 كتلسارم يف اهاعرت نأ كيلع بجي بهاذمو ناعم تاقبطلا هذه نم ةقبط لكلو

 ؛ هبيصن هيفوتو ,هتمسق هيطعتو .هنازيمب مهتبطاخم يف كمالك نزتو ,كبتك يف مهايإ
 مهب كلسّتو ,مهقيرط نع مهب لدعت نأ كيلع نمآ مل ءهتْعضأو كلذ تلمهأ ىتم كنإف

 ريغ يف كمالك رهوج مظنتو ءهارجُم ريغ يف كتغالب عاعش يرجتو .مهكلسم ريغ
 نمل ًاسمالُمو ؛هتبتاك نمب اقئال اظفل هّسبْلُت مل ام لزجلا ىنعملاب ّدتعت الف ؛هكلس

 بوتكملا ردق نع افلختم اظفل - فّرَشو مص نإو - ىنعملا كّسابلإ نإف «هتلسار
 ءهيلإ بوتكملا قحب مظو .هردقب لالخإو ىنعملل نيجبت .هتداع هب رجت مل ؛هيلإ
 هب ترجو «مهتاداع هب ترشتنا امو , مهفراعت عابتا يف نأ امك ؛هل بجي ام صقنو

 اطاقسإو .مهدارم ةياغ ىلإ اغولبو ,مهقوقح نم اجورخو ءمهرذٌعل اعطق ءمهتنس
 . مهبدأ ةجحل

 ندنر



 تاداسلا بتك يف اهنم شحّوتسملا رودصلاو ءاهنع بوغرملا ظافلألا نمف

 نإو . ًايِلَم كرّمعو ءاليوط هللا كاقبأ : لثم يناعملا قافتا ىلع «ءارمألاو كولملاو

 ؛ اليوط هللا كاقبأ : :مهلوق نيبو .كاقب هللا لاطأ : :مهلوق نيب قرف ال هنأ ماعن انك

 كمركأ : اولعج مهنأ امك ؛ةبطاخملا يف ًاردق هبنأو ءانزو حجرأ اذه اولعج مهنكلو

 ىلع ؛كادف تْلعُج :نم «ءابدألاو ءالضفلا بتك يف الزنم نسحأ «كاقبأو هللا

 ؛رشلا نم هادف نوكي نأ لمتحي امك ءريخلا نم هادف نوكي نأ لاتحاو هانعم كارتشا

 انهركل . يمأو يبأ كادف مرآ :صاقو يبأ نب دعسل لاق هلع هللا لوسر نأ الولو

 ىتح .ةظفللا هذهب اوعلو دق مهماوعو ركسعلا باّتك نأ ىلع ؛دحأ اهب بتكي نأ

 ءعيضولاو فيرشلا ةبطاخم يف "ها ريَّجُه اهولعجو «مهتارواحم عيمج يف اهولمعتسا

 : قارولا دوم ماق كلذلو . ريغصلاو ريبكلاو

 اكالّنألا لخادُي دق نّمو س انلا نمار نَّم َّرس لح نَم لك
 !اكادف َتّلَعُج اي :بلكلل لق قيرطب ًالئام بلكلا ىأر ول

 مداخلاو نبالا يف الإ ؛كب عتمأو ءهللا كاقبأ :لثمب اوبتكي نأ اوزيحي مل كلذكو

 كلذلو ؛هنع بوغرم مومذم لب زئاج ريغف ناوخإلا بتك يف امأو «كيلإ عطقنملا

 : تايزلا كلملا دبع نب دم ىلإ رهاط نب هللا دبع بتك

 كبتك يف تفتف اكلُم تلن مأ كبدأ نم تذهع اع َتْلْخأ

 كبدأ يف كيلع ًاصقن ناودخالا ةّقطالُم يف َنأ ىرت دق مأ

 ؟!كب ؛ عش :هردص يف 0 ةقم يذ 'باتك ًاقح ناكأ

 : تايزلا كلملا دبع نب دم هيلإ بتكف
 كبَبَس نسم لانأ ءيش لكو ىلَّمأ اي ءاخإلا نوُخأ فيك

 )١( ةداعلاو بأدلا :يريجهلا .
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 كبتك يف طَخُي هرت نلو ةلعاف تسلف ًائيش تركنأ

 كبّسح نم لع لضفب ْدُعف ىلّبق نم كاتأ ْلهج كي ْنِإ
 كبأ يف تاملا ىتح شيعي 2-لجر نع ُسوفنلا ِكنَدَف فعاف

 هب رصقي الو هنع هزواجي ال نأ بتاكلل يغبني .نزوو ٌردق هيلإ بوتكم لكلو
 1 :هلوق يف ماوعلا باطخ كولملا بطاخ نيح صوخألا اوباع مهتيأر دقو « هنود

 لعفَي ال ام لوقي ثيدحلا '!َقْذَم مهضعبو لوقت ام لعفت كارأو

 هب حّدمُت امب وحّدمُي نأ كولملا ردق اوُلَجَأ مهنكلو ,حدملا يف حيحص ىنعم اذهو

 ىلع ٌبجاو وهف ,حدملا نم ناك نإو دعولا زاجنإو ثيدحلا قدص ْنأل ؛ماوعلا
 نأل لفاونلاب مهُحدم نسحي امنإ «ةبجاولا ضئارفلاب نوحدمُي ال كولملاو .ةماعلا

 ام نوخت ال كنإو ,كراج ةليلحب ينزت ال كنإ :كولملا ضعبل لاق ول حداملا

 ولو ؛بحي امب ىنثأ دق هنأكف ؛كدهعب ىفتو كدعو يف قّدصتل كنإو .تعدوتسا

 . كولملا يف هبشأ ناك هدصقم ىلإ هئانثب دصق

 مل مهنأ ريغ ؛نينمؤملا ريمأ وهف ًائيش نينمؤملا ريمأ نم ىلوتي ريمأ لك نأ معن نحنو
 . ةصاخ ءافلخلا يف الإ ةظفللا هذه اوقلطي

 تنك لقاعل هنإ :تلقف ًالجر تفصو ول نكلو «لقعلا وه سّيَكلا نأ ماعن نحنو

 ترّعصو ,هفصو نع هب ترّصق دق تنك سّيكل هنإ :تلق نإو «سانلا دنع هتحدم

 ىلإ نكلو . ةملكلا ىنعم ىلإ تفتلت ال ةماعلا نأل ؛ةغللاب ماعلا لهأ دنع الإ .هردق نم

 عم ةملكلا هذهل ةماعلا لاعتسا ناك ذإ ؛رهاظلا يف اهلاغتسا نم ةداعلا هب ترج ام

 . نسلا رغصو ردقلا ةساسخو ةرغلاو ةثادحلا

 «ةفوكلا نجس ىنب نيح سّيكلاب ىمست هنأ ههجو هللا مرك يلع نع انيور دقو

 .لولملا :قذملا )١(
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 "اَسّيَخُم عفان دعب ْتْيَنِب ًاسّيكُم ًاسّيك ينارت اَمأ
 سيك ًاريمأو ًائيصح انصح

 :رعاشلا لاقو

 ٍسيكلاب قوزرملا قمحألا نصي ام

 . ءايبنألا ىلع الإ ةالصلا اوهرك مهنأ ريغ , ةمحر ةالصلا نأ ماعت كلذكو

 . سابع نبا نع انيور كلذك

 . جراعملا اذاي كيّبل : هتيبلت يف لوقيو يبَلُي هل خأ نبا صاقو يبأ نب ٌدعس عمسو
 « هللَرَع هللا لوسر دهع ىلع يبلن انك اذك سيل نكلو .جراعملا وذ هنأ ماعن نحن :لاقف

 . كيبل مهللا كيَّبَل :لوقن انك امنإ

 :يناهبصألا فلخ نب دواد هب بطخ ام ضعب يف لوقي نما يهاربإ وبأ ناكو
 ذر اهف لاقو ءدواد هيلع كلذ ضقنف « هلل دمحلاو ةلملا نع جرخ دقف اذك لاق نإف »

 ,عاجرتسا عضوم اذهو ؟مالسإلا نم ًايلْسُم ْأَرْمآ َجِرْخُي نأ ىلع هللا ُدّمحْن :هيلع

 . "© نوعجار هيلإ انو هلل اًنإإ» :ةبيصملا يف لاقي امنإو ءهب قيلي ّناكم دمحللو

 كبتك رودص يف ظفَحَتو ,دعاوقلا هذه ىلع رْجآو ءبهاذملا هذه لثتماف

 لكل رّيختو «هب قيلي عضوم يف ىنعم لك عضو اهمتاوخو [ اهحاتتفاو ] اموصفو

 لأسن :لثمب ىولبلا ركذ عضوم يف كّلوصف هب متخت ام نكيلو ءاهلكاشي ىّنعم ةظفل
 هلل انإ :ةبيصملا ركذ عضوم يفو اذه هابشأو ؛هوركملا فّرصو ءروذحملا عفد هللا

 ءابجاو هلل ٌركشلاو .ًاصلاخ هلل ٌدمحلا :ةمعنلا ركذ عضوم يفو نوعجار هيلإ انإو

 ؛ اهيف ظفحتيو اهدقفتي نأ بتاكلا ىلع بجي عضاوملا هذه نإف ؛ [كلذ لكاتتُي امو ]

 ىلع ةظفل لك قلعيو ءهعضوم يف ىنعم لك عضي نأب ًابتاك ريصي امنإ بتاكلا َنإف
 . ىنعملا نم اهتقبط

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس (7) . ةفوكلاب نجس :سيخملا ١805 .
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 راصتخالا نم نآرقلا يآ هب تتأ ام لامعتسا لئاسرلا يف زوجي ال هنأ معاو

 بطاخ [امنإ ] هؤانث لج هللا نأل ؛صاخلاب ماعلاو ماعلاب صاخلا ةبطاخمو .فذحلاو

 امنإ لئاسرلاو ؛هّدارمو هّيمنو هّرمأ  هؤانث لج  هنع اومهف ءاحصف ًاموق نآرقلاب

 . برعلا ناسلب مهل ماع ال .ةغللا ىلع ٌءالخد ٌماوقأ اهب بطاخي

 بهذ نإ هنإف ؛ سبتلملا ىنعملاو ءكرتشملا ظفللا بنتحي نأ بتاكلل يغبني كلذكو

 يتلا ريعلاو اهيف اَنُك يتلا ةيرقلا لأسآو# :ىلاعت هللا لوق ىنعم لثم ىلع بتاكي
 نأ بتاكلا جاتحا , "”«راهنلاو ليل ٌركم لب :ىلاعت هلوقكو , "”اهيف انلبقأ

 ريثك اذه لثمو ءراهنلاو ليللاب يركم لبو «ريعلا لهأو ةيرقلا لهأ لأسا :هانعم نّيبي

 . هركذل باتكلا عستي ال

 راعشألا يف زوجي ام ةزوثنملا تاغالبلاو لئاسرلا يف ًاضيأ زوجي ال كلذكو

 كلذلف ؛يفاوقلاو نزولاب دّيقم روصقم رعشلاو ءرطضم رعاشلا نأل ؛ ةنوزوملا

 اورفتغاو ؛اهنم فذحي ال ام فذحو .,ءاممألا نم فرصني ال ام فرص مهل اوزاجأ

 كلذو ؛راهظإلا عضوم يف رامضإلاو .ريخأتلاو ميدقتلا هيف اوزاجأو ءمظنلا ءوس هيف
 فذحلا نم رعشلا يف ٌريجأ امّمف ,تاغالملا يف زئاج الو «لئاسرلا يف غئاس ريغ هلك

 :رعاشلا ٌلوق لثم

 محلا قْرو نم َةّكم انطاوق

 :رخآلا لوقو ؛ مامحلا ينعي

 ٍلَخّلحلا توُمَّص نّيَحاشولا رفص

 :رخآلا لوقكو ؛لاخلخلا ديري

 اكاوه نم هْذِإ ىَمْلَسل ٌراد

 )١1( ةيآلا أبس ةروس (؟) . م5 ةيآلا فسوي ةروس 8" .
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 : ةئيطحلا لوقكو ؛ ىهذإ .ديري

 مالس جست نم ةدورسم ءالدج ةَقباس لك اهيفو ّحامّرلا اهبف

 :رخآلا لوقو ؛ناملس ديري

 "اقولتلا ةبلعب ْتَقِلَع دقو ريس نب ةبتعي ةلئاسو
 :رخآلا لاق امكو ؛راّيَس نب ةبلعث دارأو
 ٍلضف اذ كؤام ناك نإ يِنَقّْسَآ كالو ٌهٌعيطتسَأ الو هيتآب تسلو

 .نكلو دارأ

 كلذ ناك نإو .ميظعتلا عضوم يف مسالا رغّصُي نأ لئاسرلا يف يغبني ال كلذكو

 « قيذعو ١» .لذج ريغصت «ليذجو » .ةيهاد ريغصت « ةيبيود ) : موق لثم « ًازئاج

 :ديبل وهو .رعاشلا لاقو . قذع ريغصت

 1 54 2 68 ا اى. اس هس ها وم مام مها < ىقوس 57
 لمانأآلا اهنم رمصت ةهيهيود مهليب مخدت فوس سانا لكو

 ءْبَجَرملا "'اهُقّيَذُع انأ :ةدعاس ينب ةفيقس موي رذنملا نب بابُحلا لاقو
 . ديبع وبأ هحرش دقو «ككحملا (©9اهليذجو

 .كايإ تملك :مهوق لثم .ًاضيأ مالكلا يف هوهركو لئاسرلا يف زوجي ال اممو

 :رعشلا يف زئاج وهو ,كايإ ينعأو
 ٌرِسآ كاّيبك رِسأي مو فيعض | ُهَنِإ كريسأ يف لِمَج أو نيسحأو

 :زجارلا لاقو

 9 ع معلا ع
 . 1١

 معلا

 )١( قذاحلا قبللا :قذعلا (؟ ) . ةينملا :قولعلا .

 :)"( هيأرب ىعشتسي نم يأ . « ككحملا اهليذج وهو » :لاقي .
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 اهمركأو ًارهوج اهفرشأو ,ىنعم اهزجأو ًاظفل اهحجرأ ظافلألا نم رّيختف
 نزف ةلاسر ةعنص تلواح نإف ؛اهعضوم يف اهلكشأو ءاهناكم يف اهقّيلأو .ًابسح

 اذإ اهرايعمب ةملكلا رياعو ,تضّرع اذإ فيرصتلا نازيمب اهجرخت نأ لبق ةظفللا
 نسحأ «لعاف انأ :تبتك اذإ مالكلا جرخم نوكي ٌمضوم كب رم امبر هنإف ؛تحنس

 ؛تلعف :نم ىلحأ ,تلعفتسا :هيف نوكي ءرخآ عضومو .لعفأ انأ :بتكت نأ نم
 ناكملا يف فخأ اهتيأر ةظفل ّيأف ؛ههوجو عيمج ىلع هبلقو ع هنكامأ ىلع مالكلا ردأف

 لعجت الو ؛هيف اهعقوأف هيلع اهتدوار يذلا عضوملا ىلإ َعزنأو .هيلإ اهتبدن يذلا
 عضوملا تنّجه [ كلذ ] تلعف ىتم كنإف ؛اهناكم نع ةرفان ءاهعضوم يف َةَقلَق ةظفللا
 يف ظافلألا عضو نإف ؛ هحالصإ تدرأ يذلا ناكملا تدسفأو .هنيسحت تلواح يذلا

 ةباشتت مل يذلا بوثلا عيقرتك وه امنإ ءاهباصُم ريغ ىلإ اهب كّدصقو .اهنكامأ ريغ
 ' :رعاشلا لاق امك ,هنسح رّيغتو ةّدجلا دح نع جرخ .هؤازجا براقتت ملو .هعاقر

 "1عدُقُرَم َبْوَتلا ّنأ ُسانلا نّيبت 2 قَلَخ يف ديز ام اذإ ديدجلا نإ

 ًاجولو لهسأ ناك .هجراخم تلهسو قارو بّذعو مالكلا ىلولحأ الك كلذك

 ىنعملا ناك نإ اهس ال ؛هاوفألا ىلع فخأو .بولقلاب ًالاصتا َدشأو ,عامسألا يف

 مو همسيمب فلكتلا همسي مل بذع مالكب ًارياعُمو فيرش قنوُم ظفلب ًامجرتم عيدبلا
 . هفالغتساب ديقعتلا هدسفي

 يف رادقملا زواجو همالك رّوزو .نسحلا يبأ هيخأ ىلإ ةعيل نب ىبسيع بتكو
 : هباتك لفسأ يف عقوف ؛ "!عطنتلا

 اّيع ناك هّمسا نم افيلب نوكي ىنأ
 اََّسُم تيفك ذأ هنم فرحلا ثلاثو

 هنع جرخف .ةلع نم نئي هدجوف كولملا ضعب داع باتكلا ضعب نأ ىنغلبو :لاق

 عطنتي ًاباتك بتكو ءهيلإ هب ثعبو هارتشاف ,نينافشلا ىعدي ريطب اذإف « قاطلا بابب

 . قّمعتو هيف حصفت يأ :همالك يف عطنت (؟) .٠ لاب بوث :قلخ (1)

 نسل



 يف عقوف !نينأ نم ًءافش نوكي نأ وجرأ «نينافش هل لاقي هنإ :ركذو .هتغالب يف

 كعّطنت نع رصقأف ءايطبن الإ اندنع تنك ام اًبض تسطع ول هللاو :باتكلا لفسأ

 . كمالك لهسو

 :لاقي مهدلب يفو بارعألا ماعط نم بابضلا نأ :ديري ءاّبض تسطع ول :هلوق
 دقو ..ايطبن الإ نكت ملو بارعألاب قحلُي مل ءكساطُع نم اَبص ترثنف تسطع ول
 ةسطع ةرثن نم رأفلا نأو ءدسألا ةّسْطَع ةرثث نم طقلا نأ :ثيدحلا ضعب يف ءاج

 ظ . ًايطبن الإ نكت مل كترثن نم بضلا نأ ول : اذه لاقف ؛ريزنخلا
 : ابيبح وجهي ىلصوملا دلخم لاق ىنعملا اذه يفو

 مالك كاذ يف سيل يبرعع يدنع تنأ

 000 ىَمارُخ كين اخفو كِيقاس ٌرعش

 ا"مافث كيصاوتو ْعمَّص كينيع ىَذَقو

 ا"ماشبو عبن كو لش نم ردّملا عولضو

 ماعت كنم تلَفج لال اذك تكّرحت ول

 ا“اءاظع عيباريو تاعتار ءااضضو
- 

٠. 3 
 مامحلا كاذ اذ تح ىلععتي مامحو

 نأل ننام انأ ؟مانألا كيف ينَبذدك
 ا"ءاركلا هيف تقّرع نإام فلحي ىّتفو

 )١( ناتبن :مايثلاو ىمازخلا .

 . تبن :ماغثلا (؟)

 . هبصقب كاسي ةحئارلا رطع رجش (*)

 . درجلا قوف ةبيود :عوبريلا ( ؛ )

 . مهقالخأب قلخت يأ :هماعأ هيف قرع :لاقي ( © )
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 ؛رهاظلا نامثجلاب رهاظلا ظفللاو ,يفخلا حورلاب يفخلا ىنعملا اوهبش مهتيأر دقو

 الو ,ةحضاو ةرابعلا نكت مل ءلزج فيرش ظفل لزجلا فيرشلا ىنعملاب ضهني مل اذإو
 رابطألا يف ءانسحلا لكاضتك «حيبقلا ىنعملا تحت نسحلا ىنعملا لداضتو « ًاقستم ماظنلا
 . ةثرلا

 هل ركذ دقو ؛طخو .دقعو «ةراشإو .ظفل :فانصأ ةعبرأ ىنعملا ىلع لدي امناو

 ةبيصتلاو "0ةيبصنلا ىمسي يذلا وهو ,قطنملا باتك يف ًاسماخ ًافنص سيلاطاطسرأ

 ةريشملاو «ظفل ريغب ةقطانلا يهو «ةعبرألا فانصألا كلت ماقم موقت يتلا ةلادلا لاحلا

 عيمجو . قطانو تماص لكو ضرألاو تاومسلا قلخ يف رهاظ كلذو ؛دي ريغب كيلإ

 . اههوجو نع ةرفاسو يناعملا نايعأ نع ةفشاك ةسمخلا فانصألا هذه

 [مهالكو ,ناسللاو ماقلا امه :نافنص فانصألا هذه حصفأو لئالدلا هذه حضوأو

 ىلإ ,ماهبتسالا ّدح نع اهب ناسنإلا جرخي يتلا ةلآلا وهف ناسللا اًمأف !ناجرت بلقلل
 . قطانلا ُيحلا ,ناسنإلا ّدح :قطنملا بحاص لاق كلذلو ؛مالكلاب ةيناسنإلا دح

 . حراوجلا نيب هقطنأف ناسللا ةجرد عفر هللا نإ :كلملا دبع نب ماشه لاقو

 . نائيعلا ةّدوملا نعو ناسللا ,ناسنإلا نع نيبي امنإ :ةديبع نب ىلع لاقو

 . هناسل تحت ءوبخم لجرلا :رخآ لاقو

 . هناسلو هبلق : هيرغصأب ءرملا : اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 9وصم َقلَخ ٌمسجلاو .هلوقغمو هئاسل :نارّغصألا الإ رملا امو

 رضخأ ٌدوعلاو دوعلا َقاَذَم ّرمَي اًيرف ًاموي كنقار َةَّرُط نإف

 ؛فانصألا هذهل تسيل . ةعراب ةليضفو ,ةفوصوم ةيلحو .ةفورعم ةروص طخللو
 يف أرقت بتكلا ّنأل ؛بيغملا دنع هلضفيو دهشملا دنع حاضيإلا يف هماقم موقي هنأل

. 
 ةنسحلا ةكيحلا :ةرطلا (؟) . املع لعجف بصن ام لك :ةبيصنلا

)١( 
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 ؛ناسل لكبو «نامزو رصع لك يف سردتو .ةقّرفتملا نادلبلاو «ةنيابتملا نكامألا

 . هريغ ىلإ هزواجُي الو هعماس ودعي ال ًاحيصف ًاقلذ ناك نإو ناسللاو

 ةغالبلا

 . ةغالبلا نم ّدشأ ةغالبلا ةسايس :نوراه نب لهس لاق

 ءديعبلا ىنعملا نم بّرقتلا :لاق ؟ةغالبلا ام :دلاخ نب ىبحي نب رفعجل ليقو

 . ريثكلا ىلع ليلقلاب ةلالدلاو

 مف :هل ليق . رشبلا ىلع ةءارجلاو ءرّصخلا ةلق :لاق ؟ةغالبلا ام :عفقملا نبال ليقو

 . ةلع ريغ نم حنحنتلاو «ةركف ريغ نم قارطإلا :لاق ؟ علا

 . ليوطلا ريصقتو .ريصقلا ليوطت :لاق ؟ ةغالبلا ام :رخآل ليقو

 . ديعبلا بيرقتو «لوضفلا فذح :لاقف ؟ةغالبلا ام : يبارعأل ليقو

 . ةراعتسالا نسح :لاقف ؟ ةغالبلا ام : سيلاطاطسرأل ليقو

 . لكشملا كفو «لضعملا حاضيإ :لاقف ؟ ةغالبلا ام : سونيلاجل ليقو

 . هاهتنم دّعبو ءهافرط برق ام :لاقف ؟ ةغالبلا ام : دمحأ نب ليلخلل ليقو

 . ةجحلل دصقلاو « ىنعملا ةباصإ :لاق ؟ةغالبلا ام :ناوفص نب دلاخل ليقو

 يف لطابلا ريوصتو «لطابلا ةروص يف قحلا ريوصت :لاق ؟ةغالبلا ام :رخآل ليقو

 . قحلا ةروص

 . ةباصإلاو ةلازجلا :لاقف ؟ةغالبلا ام :مامإلا يهاربإل ليقو

 بتكلا يف رارسألا نيمضت

 بدأ هيفف ءهيلإ بوتكملا ريغ اهؤرقي ال ىتح بتكلا يف رارسألا نيمضت اّمأو

 . يناهبصألاو ّىمَّقلا باتكب ةّماعلا تقلعت دقو ,هتفرعم بحي

 ليدبت نم ةليلج ءايش هنم يل فص فصو دق دم نب لهس متاح وبأ ناكو : يناهبصألا

 ضف



 ًابيلح ًانبل ذخأت نأ كلذ نم فيطللا ّنأ ريغ ,.ناسنإ لكل نكمم كلذو .فورحلا

 «سيطارقلا دامر نم ًانخس ًادامر هيلع هل بوتكملا ٌرذيف ,ساطرقلا يف هب بتكتف

 ىلإ لصو اذإف ,ضيبألا جازلا ءامب تبتك تئش نإو ؛هللا ءاش نإ هب تبتك ام رهظيف

 راهنلاب باتكلا أرقُي ال نأ تببحأ نإو. جازلا رابغ نم ًائيش هيلع ّرمأ هيلإ بوتكملا
 . ةافحلّسلا ةرارمب هبتكاف «ليللاب أرقيو

 مالقألا يف مهوق
 تاغل ىلع بولقلا رئارسب نويعلل بطاخملا وهو .نيناسللا ٌدحأ ماقلا :اولاق

 «تاهجلا تافلتخم ,روصلا تانيابتم .ةفّلْؤم ةمولعم فورحب ةدوقعم ناعم نم « ةفلتخم

 تاوصأ الب ءتاجودزم قطنتو «تادرفنم سّرْخَت «ربدتلا اهجاتنو ءركفتلا اهحاقل

 قلعتيل هَنَّطَق هيراب فّرح مق الخ ,ةرهاظ تاكرح الو ,ةدودحم نّسلأ الو ,ةعومسم

 هيلع ٌدادملا سبتحيل هسأر قشو «هيلإ هنع رشتنا ام دريل هيبناج فهرأو .هب دادملا

 ىرجو .ركفتلا اهمكحأ ًافورح هطخب ساطرقلا يف رثنو .هقشب ماقلا دمتسا كلانهف
 هتعطقو «تاوهللا هتسبنو .ناسللا همحلأاو .لقعلا هادّس يذلا مالكلا هتَلَسُأ ىلع

 . ءامسأو تافص نم ىتش ءاحنأ نع , عامسألا هتعوو ءهافشلا هتظفلو نانسألا

 : يمشاهلا حلاص نب كلملا دبع نب دم نسحلا وبأ وهو رعاشلا لاقو

 (7قراهملا نوطب يف َنالَمْ هل قطان سرخأ حشّكلا يواط َرَمْسأو
 قراب ءوض الو ٍداعرإ تْوص الب هلْيو رَطْمُأ ّفكلا هللجعتسآ اذإ
 قباوّسلا مامأ يبفمَت ةلّلجم اهتيأر يفاوقلا رع ادَح ام اذإ

 قعاوّصلاب هُنْرَم تّاهتسا ام اذإ َةَّلَح ليللا ىَجُد نم هيلع نأك

 ا")قئادحلا نويع يف ىمازُحلا موتو هقطت دَجرَبِرلاو يلآللا نأك

 )١( ريسلا نم برض :نالمذلا .

 هرطع هعاونأ ءةيوفشلا ةليصفلا نم تابن سنج :ىمازخلا (؟) ش .

 فقر



 :ماقلا ةفص يف يولعلا لاقو

 ٍستكَم ةعلخ نم َنايرُعو
 ةقير هسأر نم رَّدحت

 ٍٍقَلْطُم هل ريسأ نم مكف
 دالبلا ببغ نيطويو قي

 ولطُخلا بورض ريثك ليلق
 لاجع لالت بكرب ييسي

 :ماقلا يف رخآ لاقو

 انأ ريغ كعيطملا ٌمقلا كل

 ٍيِنه يْرأ نم ناقوُذ هل
 هاوس نع قطني ظفللا ٌدحأ

 تتهتسآ كتغالب ىقستسآ اذإ

 :لاقو

 هتينب ةالفلا ءايلعب تيبو

 ًابكار ناك ام «بّطخلا ٍنوئش ليلج

 قرهم يف ركفلا ادح ام اذإ

 عاضطملا ريغ ةمسو اندجو
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 '"عانتمآ يذيبو يّرش نمو
 عاّتسا يذب سيل وهو عمسيف
 عافدناب كركف ئءامس هيلع

 2, اختي الو يضمَي |ف مقم

 . تلا وام 9 هع

 :هيف ليق ام نسحأ نم وهو ,سوأ نب بيبح لاقو

 هتابشب يذلا ىلعألا مقلا كل
 هباعل تالتاقلا ىعافألا ٌباعل

 اهعقو نكلو لط ٌةقير هل

 بكار وهو هتقطنتسا اذإ ٌميصف

 لصافملاو ىلكلا ٍرمألا نم ُباصُي
 لساوع ديأ هتراتشآ ىنحلا ئرأو

 لجار وهو هتبطاخ نإ مجعأو

 )١( ءابقلا :قمليلا .

 مفلا باضر :ةقيرلا (") .لظنحلا ىرشلاو . لسعلا :ىرألا (؟) .

 ضقت



 تغرفأو فاطلّلا سمخلا ىطتمآ ام اذإ
 تضّرقتو انقلا ٌفارطأ هّيعاطأ

 تلبقأو ّلجلا َنُهَّذلا ررغتسا اذإ

 تدّدسو نارصنخلا هتدفر دقو

 فهرم وهو هناش اليلج تيار

 لفاوح يهو ركفلا ُباعش هيلع

 لفاحجلا مايخلا ضيوقت هاوجنل
 لفاسأ يّمو ساطرقلا يف هيلاعأ

 لمانألا ثالثلا هيحاون ثالث

 لحان وهو هبطخ ًانيمسو ,ىنض

 : تايزلا نبال لاقف « ىمعثخلا هدسح رعشلا اذه بيبح لاق املو

 دودجحم رعاشل كيلع تدرو اهئيبنأ يتلا ملقلا ٌةِبْطُخ ام

 :بهو نب نسحلا مق فصي هسفنل يرتحبلا دشنأو

 لا همالك ّيدّتلا يف قلأت اذإو

 تحتتنأ ُم هُمالقأ تجد اذإو

 هدعب يف همهف برقي ظفللاب

 هنانب لالخ اهحئاسف مكح
 اهب ٌدوقعم عّمسلاو اهنأكو

 هبضع نم هّناسل تلخ لوقصم

 هبتك يف ىجّدلا ٌحيباصم تقرب

 هبرق يف هلين دعبيو ءانم

 هْبحُم نيعل ادب بيبحلا صخش

 : ماقلا فصيو باتكلا ضعب يف رهاط يبأ نب دمحأ دشنأو

 مّلقم ّودعلا رْفظ هب مق

 بجحم اهنع وهو ٌرئارسلا يدبُي

 اذإ نايبلا رحاس هفكب

 هتظفلب ةمجع يف قطني

 هل تي مالكلا رد ماظن

 )١( ًايوتكم :ارطتسم .

 2«2”آ“إآ'آ6

 بلكي اهف هيلع دوعي امم

 ٍبَهرُيو فاخُي امل ُنامألا وهو

 برعي تمصب هتجح ناسلو

 ارحس ةفيحص ف هرادأ

 ارصبلا عمسيو هنع مصن

 )ار طتسُم باتكلا طخل اكلس



 نم ركذأ نارصتخلا ىطتما اذإ

 اب ديعبلا بئاغلا ٌبطاخي
 هل ٌفدتست ريداقملا ىرت

 ترفغص ةقير ُهاكف ّحمت

 ترذح ام هنم َسفنلا عقاوي

 فحص هب يهدزت فهفهم
 اهب نويعلا عفرت اهنأك
 اهعباوط تطّرم تبّرُق نإ
 هتعورل اهئاونع داكي

 ارصتخاو لاطأ ايف نابحس

 ارضح يذلا دهاشلا بطاخي

 "ارمأ ام تاشاحلا ٌدفنتو
 ارطخ َةَّملَم يف هب مظعأ
 اربك دق بولقلا يف اهبطخو
 ارذحلا هب تبتج امبرو
 "روم هب تيلُح انأك

 ارهز للكم ٍضور لالخ

 اريسك الو اهل َنيط ضُق ام
 ارتتسا يذلا اهّرم نع كيبني

 : ةّمرلا يذ لوق اه هبشو مالقألا هب تهبش ام نسحأ نمو

 مجعتو طخت مالقأ ٌيطارخ  اهتاصّرع يف ريطلا فونأ َنأك

 : عاقرلا نب يدع لوق هلثمو

 ةيماد عقنلا تاجُرُف نم نجُرْخي

 :ةرقبلا دلو يف هلوق نمو

 هقور ةربإ نأك نغأ يجزت

 مالقأ فارضأ اهناذآ ّنأك

 اهدادم ةاودلا نم باصأ لق

 :نومأملا لوق هنمو
 تقشم ذإ ساطرقلا لباق امنأك

 :هيف انلوق هلثمو

 الق هئانب ترادأ اذإ
 : مالقألا يف انلوق نمو

 ف8
 ماق ىلع مالقأ ةنالث اهنم

 ماقلا اهي هبشلل ردت م

 )١( نطبلا رماضلا :فهفهملا (؟) . مقتستو لهست :فدتسن .

 . تقدتسا :تقشم (؟)

 فض



 ْنّعألا اهنقلت ةمكحبب  مههّالقأ قلطنت رشعمو
 نخسلأ مهمالقأ انأك مهئمالقأ كصلا يف اهظفلت

 :مالقألا يف انلوق نمو
 قطني ناسل الب نايبلا ٌرحس هّفك لمانأ تّشقن ًابتاك اي
 قرقملا قشو همزاهل تّرُخ ىوقلا موملم نتملا ليقص الإ
 قرشملا هيلإ ىغصأ برغم يف ةبهر وأ ةبغر مكت اذإف
 "7 قرهملا هاد نم ُكحضيو يكبي 2هبيرش وأ هيرأ ةقيرب يلدي
 ؛ةدازتسالا لمي الو ؛ةدارإلا ٌمدخي ماقلا . ماقلا فصي مالك زتعملا نب هللا دبعلو

 . ءيضم اهداوسو . لظم اهضايب ضرأ ىلع ؛ ًاتكاس قطنيو .ًافقاو تكسي

 هب جرخي طخلا نإف ؛هتفلج ليطت ملق لك :يدهملا ريزو بهو نب ناهلس لاقو
 . "'"صقوأ

 :هيلإ بتكف . طخلا هفصوتسي ثيللا نب دم ىلإ ىحي نب رفعج بتكو

 قيض ء.ظلغلاو ةقرلا نيب ام ءاقيقر الو انيمس ال ايرحب كملق نكيلف دعب امأ

 نكيلو ؛هترفش ققرو .هتطق فطعأ :ةمامحلا راقنمك ايوتسم ايرب هربأف .ءبقنلا
 كّساطرق نكيلو ؛ةاودلا يف هفص مث ةليل هنم تددمتسا اذإ .افيفخ ايفاص كدادم
 تسيلف ؛هرخآ ىلإ نيفرطلا دحأ نم ةيوتسم ةاحسلا جرخت .«جسنلا يوتسم اقيقر
 يذلا ساطرقلا فرط يف كطيطمت رثكأ نكيلو ,كلذك ناك اهف الإ روطسلا ميقتست
 فرحأ ةثالث ةملك طمت الو ءرخآلا فرطلا يف طمت الو طسولا يف هلقأو .كراسي يف
 اذإو .احيبق ناك ليلقلا تقّرف اذإ كنإف ءطم ريغب ىرخألا كرتت الو .ةعبرأ الو
 ,هضرعب هططخاو .هلك ملقلا سأرب فلألا ءىدتبا مث ءاجمس ناك ريثكلا تعمج
 داضلاو داصلا نم ايلعلا ةطملاو ,نيشلاو نيسلاو ءاتلاو ءابلا بتكاو ؛هلفسأب همتخاو

 )١( لظنحلا :يرشلاو . لسعلا :يرألا .

 ليم عم قنعلا يف رصق : صقولا (؟) .
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 جلا بتكاو ؛ماقلا سأرب لسرم لك سأرو ,نيغلاو نيعلاو فاكلاو ءاظلاو ءاطلاو

 ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلا نم لفسلا ةطملاو «ءارلاو لاذلاو لادلاو ءاخلاو ءاحلاو

 فصن طملاو ماقلا ضرعب ططماو ماقلا نم قفسلا نسلاب ع« نيغلاو نيعلاو فاكلاو

 ىلإ رظنلاب الإ اضيأ هيلع ىوقي لقاعلا بسحأ الو ,لقاعلا الإ هيلع ىوقي الو ءطخلا

 . مالسلاو . ةكرحلا اهارعتسا يف ديلا

 .روطسلا نيب جّرفو «.كملق نس لطأو ,كتاود قلأ :هبتاكل رهاط نبا لاقو
8 )00 . 

 يل لاقف «ائيدر طخ طخأ انأو ديمحلا ديع يب رم :ةلبج نب مهاربإ لاقو

 فررحو ؛ اهنمسأو ماقلا ةفلج لطأ :لاق . ىلب :تلق ؟ كّطخ دوحي نأ بحت [ال]

 . يطخ داجف تلعفف . اهنميأو كتّطق

 . بتكلا مستبت ماقلا ءاكبب : يباتعلا لاقو

 . ماقلاو فيسلا نانس تحت ايندلاو نيدلا رمأ : ءامكحلا ضعب لاقو

 ماقلاو فّيسلا :نيفهرملا دئاصح مرداغل ىبرقلا ٌةدشانُم الول

 . مهمالقأ نس تحت لاجرلا لوقع : سيلاط اطسرأ لاقو

 هللا مرك بلاط يبأ نب لع يل رمف .فحاصملا بتكأ تنك :ةميكح وبأ لاقو

 هرون امك هرون اذكه :لاقف .ةمصق يملق نم تمصقف . كملق ٌللجأ :لاقف ,ههجو

 ا . هللا

 . هني طنخملا دوجأ :لاقو ل“اققم نارقلا بتكُي نأ هركي نيريس نبا ناكو

 . اهبئاوذ لابسإب مكطوطخ اونيز :بهو نب نايلس لاقو

 )١( اهفورح دم :ةباتكلا يف قشملا (١؟) .روطسلاو فورحلا ةبراقتم ةقيقد اهلعج :ةباتكلا يف بتاكلا طمرق .
74 



 نع قاض امبرو ,ةليلج ناعم اهل . ةليثض ةروص طخلا :ةدعسم نب ورمع لاقو

 . نونظلا راطقأ الم دقو .نويعلا

 نم غلبأو «لقاب نم ايْعَأ ؛ىوجنلا عمسي ّمصأ :لاقف ماقلا ةديبُع نب يلع ركذو
 عةقطان ًانّسلأ ناوخإلا نيب بتكلا لعجيو ؛بئاغلا ربخيو , دهاشلا لهجي ؛ لئاو نابحس
 . ةدهاشملا دنع نسلألا هب حوبت ال ام بولقلا عئادو نم اهنمض امبرو ,ةظحال انيعأو

 تاربع نم نسحأب نهدودخ يف يناوغلا تاربع ام :بتاكلا فسوي نب دمحأ لاقو

 . بتكلا دودخ يف مالقألا

 . نّطفلا اياطم مالقألا : يباتعلا لاقو

 ءايهطوطخ هيلع ناضرعي امهذاتسأ ىلإ اماقف «نيواودلا ضعب يف نامالغ "رياختو
 . كوحم يشوف تنأ كَّطخ امأ :امهدحأل لاقف ؛رخآلا ىلع امهدحأ لّضفي نأ هركف
 - . ةياهن يف اقيفاوتو ,ةياغ يف اهتأفاكت ؛ كوّبْسم ٌبهذف تنأ كطخ امأو :رخآلل لاقو

 هيلعو «نايقع بيضق هنأك ماف هديب مالغ ىلإ ترظنف ,ناويدلا تلخد :رخآ لاقو

 : بوتكم

 يب بتكي نم فك نِم يبأب او !ٍيبأب او
 | :ماقلا فصي نافه وبأ لاقو

 ("افَهْرُم اتْخَش نْزِمحي لمانأب هّقك قرامهملا ىلع َّرَمأ اذإو
 افّلْوُمو ًاتّيْشُمو الّضَوُمو ًامّطقُمو الوطُمو ًارصقمو
 (9افَّطلَت هيلإ ىورألا ٌلزنتسَي هنأ الإ ءاشقّرلا ةيحلاك
 افّقثمو ًامراص ًافّيس دوعيف هّياعَل ٌّجّصمَي مق هب وفهم

0 
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 :ةاودلا فصو يف رخآ لاقو

 .رخافت :رياخت )00(

 . لوعولا ىثنأ : ىورألا (8) .رماضلا قيقدلا :تخشلا (؟)

 و



 الاج تضُح دق ءاجرألا ةَدوُسمو

 برُشَم لك ىلع ىَورَي اشحلا َّصيِمَخ
 :باتكلا ضعب لاقو

 ٌهاهز دقو عيبرلا ضور امو

 مسن نم عطسأب وأ َعوضأب

 :ةربحم فصو يف رخآ لاقو

 ابعلا مجأ رحب ةَّجلو

 ةصْرغ وخأ هيف صاغ اذإ
 صئاغ نم كلذب َسفنأف

 هجن هل رحبب ٌمركأو

 طتس ا نيمألا رس ىلع انيمأ

 ةادغلاب ّجَرأَي راحسألا ىدن

 ةاود نم ةقالألا هيو

 رخزت ةججاومأو داب ب

 ٌرُقْفَي ام ةحابّسلا ٌعيِرس
 رهوج هل مالكلا عيدب

 نومأملا رظنو . مايألا هسرد يف عمطت مل ,مالقألا هنرثأ ام :سرشأ نب ةمامث لاقو

 : اهيف لاقف ءانسح ًاطخ ٌٌطُْخَت هيراوج نم ةيراج ىلإ

 تقرطأ نيح ةوُظُح انيدل تدازو

 كّرحتُم ّنكاس .عيمس ّمصأ

 :باتكلا ضعب لاقو

 ًامراوص انّيضتنآو انّيقتلا ام اذإ

 عئادب اهنم ساطرقلا يف طقاست

 فيهأ نوللا ٌرمسأ اهيعبصإ يفو
: 00 

 ”فجعأ وهو ىنملا تاهسَج لاني

 اهّريرص نيعماسلا مِصُي داكي

 امهيثنو اهُمظن يلآللا لثمك

 . ةغيلص طخحلاو « غئاص

 فيل
 نابأو هرارسأ نلعأ ”"فعر اذإ ءريمضلا ناسل ماقلا :نوراه نب لهس لاقو

 . هراثآ

 . لقعلا : محلا ( ؟) . مدلا هفتأ نم جرخ :فعر (م)

 نك

 . قيقر : فجعأ 010(



 . ةيغبلا كّرد هل نكميو «ةجحلا حضويو .هبحاص نع لضاني طخلا نْمّح :اولاقو

 . بيدألا '!ةنامز ءيدرلا طخلا :رخآ لاقو

 ةلاطإو ءملقلا يَرَب ةدوُج اهنم :لالخ ىلإ بتاكلا جاتحي :بهو نب نسحلا لاقو
 عاستا ردقب ةّدملا لاسرإو .لمانألا ءاطتمآل ينأتلا نُّسُحو .هتَّطَق فيرحتو . هتفلج

 ىلع ماجعإلاو أطخلا ىلع لكشلا كرتو .فوسكلا نم اهغارف.دنع زرحتلاو ,فورحلا

 ام دعبأو ,هئازجأ نسحأ يف هملق ذخأي نأ بتاكلا بدأ نم : ديمح نب ديعس لاقو

 . هقح ساطرقلا نم هيطعيو هيف دادملا نكمتي

 . لفغ وهف موتخم ريغ باتك لك : سابع نب هللا دبع لاقو

 .٠ 52 2 3 3 )50( . ٠ سااط 5 5 3

 . موتخم :لاق «ءرك باتك يلإ يقلأ ينإو» : ىلاعت هللا لوق ريسفت يفو

 ام نسحأ ام :لاقف ءاهماجعإ اهبحاص رثكأ دق ةصق رهاط نب هللا دبع ىلإ عفرو
 . ”"اهّرينوش ترثكأ كنأ الإ تبتك

 الو ,ةجاجز يهف الإو .بارش اهيف ناك اذإ الإ سأك لاقي ال :ةديبع وبأ لاقو

 يهف الإو «يرب اذإ الإ مق الو ؛ناوخ يهف الإو .ماعط اهيلع ناك اذإ الإ ةدئام

 «نيساخنلا دنع نينمَخملا سولجو .نيقارولا دنع ءابدألا سولج :رخآ لاقو

 . نيخاابطلا دنع نييليفطلا سولجو

 : هيلإ اهب ثعبي ًامالقأ هلأسي هل قيدص ىلإ رهزألا نب ىلع بتكو

 موزل تمزلو ءمسالا ىلع تبلغ يتلا ةباتكلا هذهل ةسراملا لوط ىلع انإف .دعب امأ

 . ؟9 ةيألا لمنلا ةروس (؟) . ةهاعلا : ةنامزلا )١(

 .ءادوسلا ةبحلا :زينوشلا (ع)
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 ةّيرحصلا مالقألا اندجو .باقلألا ىرجم ترجو .باسنألا لحم تلحف ؛ مسولا

 «سيطارقلا يف ساسأ اهنم ةيرحبلا نأ امك .دولجلا يف َّرَمأو ,دغاوكلا يف عرسأ

 دقو « هئيدر بصقلا ليلق دلب يف نحنو ؛ اهيف طخلا فيرصتل ٌدشأو .فطاعملا يف نيلأو

 يف اهبلطتو .كلبق اهئاقتنا يف قنأتتو «ةيرحب مالقأ رايتخا يف مدقتت نأ تيبحأ

 اهنم كرايتخا يف مميتت نأو .موركلا ءاجرأو ءراهنألا طوطش نم ءاهتبانمو اهناظم
 «موحللا ةزنتكملا ءموحشلا ةليلقلا «دولجلا ةيقنلا «ّصقملا ةبلصلا ,""صّخملا ديدشلا
 نأو ءءافجلا نم دعبأو .ةباتكلا ىلع ىقبأ اهنإف ؛لمحملا ةنيزرلا .فاوجألا ةقيضلا

 ءروشقلا ةيفاصلا .دقاعملا سلملا ,نوتملا تاموقملا ,نابضقلا قاقّرلا كئاقتناب دصقت
 ءماوقلا ةلدتعملا ءرهاوجلا ةميركلا ,بوعكلا نيب ام ةديعبلا «بيبانألا ةليوطلا

 ىلإ ْرْخؤي ملو ءاهعني ناّبإ نع لجَمُت مل ءاهوصأ ىلع ةمئاق يهو ًاسبي ةمكحتسملا
 كدنع تعمجتسا اذإف ؛ءادنألا نفعوب '')ءاتشلارصخ نم اهيلع ةفوخملا تاقوألا

 نم اهنوصي اهف امزح اهنم تأبع مث ؛اقيقر اعطق ءاعارذ اعارذ اهعطقب ترمأ
 هعم تبتكو .اهاصيإو اهظفحو اهتسارح يف ةنامألا يدؤي نم عم اهتهجوو , ةيعوألا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «ناوت الو ريخأت ريغب اهفانصأو اهتّدعب ةعقر

 ربحلا يف مهوق

 ربحلاو يناوغ بدألا نإف ءربحلا دّيحِب مكبادآ رئافد اًورَطَع :باتكلا ضعب لاق

 . يلاوغ

 :هل لاقف ءهرتسي وهو دادملا رثأ هبايث ىلع ىتف ىلإ دمحم نب رفعج رظنو

 باّتكلا ٌةيلحو لاجرلا ٌرُطع هنإف دادملا نم َنَعزجت ال

 )١1( رومض عم قلخلا ةوق :صحملا .

 هدرب : ءاتشلا رصخ (؟)
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 :هل بيرقو عيكو

 :هل لاق ؟كتَمْرَح امو :هل لاقف « ةمرحب هيلإ تمي لجر حارجلا نب عيكو ىتأو

 ةعضب هل جرخأ مث ,هلزنم لخدو عيكو بثوف . شمعألا دنع يتربحم نم بتكت تنك

 . اهريغ كلمأ اف ٌرُذَعَأ :هل لاقو « ريئاند

 مالقألا يفو

 :هيلإ بتكف ؛ امالقأ باّتكلا نم هناوخإ نم لجر ىلإ نورحلا نبا ىدهأ

 دومعو «,ةفالخلا ماوقو .رومألا مظعأ - هللا كاقبأ  ةباتكلا تناك امل هنإ

 ؛هرطخ لجيو عفن مظعيو ,هتميق لقثتو هلم فني امب اهتلآ نم كّتصصخ ؛ةكلمملا

 ةرتسو ؛هؤام ريجهلا رح يف فشت يذلا 'ارحّصلا يف تبانلا بصقلا نم مالقأ يهو

 يف ةبوجحملا راونألاو «فدّصلا يف ةنونكملا ءيلاللاك يهف ؛هؤاشغ هحيولت نم

 ًارهوج ةعيبطلا اهتسك دق ؛روسكلا ةيضف .روهظلا ةيرد روشقلا ةيربت :فدّتسلا

 . رّينملا جابيدلا 'ادنرفو ءربحملا يشولاك

 بابحألا كلم نإ هب وهلت 2 ُباتك َتْوَّلخ اذإ ُسينألا مَحَن

 ٌباوصو ةمكح هنم ٌداَفُتِو هتْعدوَتسا اذإ ًارس ًايِشْفُم ال

 :رخآ لاقو

 ةِسسك ملاع ٌةهزنو ادبأ هّرََتُم ةذل بحاص لكلو

 :بيبح لاقو

 بارّشلا قارقرك ُساطْرِقو بارُغلا ةيفاخ ُلِثِم ٌدادم

 )١( ةراجح اهب فيطت ةنيل ًاضرأ نوكتو ةرحلا طسو باجنت ةبوج يهو :ةرحص عمج :رحصلا .

 ) بوثلا : دنرفلا (؟ .

 ايد



 يناثقملا ظافلأك ًظافلأو

 ًاقوشو ىوه تزدق ولو تبتك

 باعَكلا دّي مشو ْلثم ًطخو

 باتكلا يف ًارطس تنكل كيلإ

 :بهو نب نسحلا دنع نم هتءاج ةفيحص يف لاقو

 ىدنأو ينيع يف ضغأ ناكو

 ىنمو يدنع ًاعقوم نّسحأو

 نّمَضت ع ام هرّدّص نمضو

 ريطخ ىَنعَم نم هيف نئاكف
 ًافضر ناكو داؤفلا جل ايف

 ٍنيح ذنُم عّسمت نم ةلاسر
 ركب ضرأ يف اهتيرغ نشل
 اياّصلا كاياده نم كي نإو

 :ةباوث نبآ يف رهاط يبأ نبا لاقو

 ٌةرياص بتكلا ٌرودص موي لك يف
 لا ىلع ءاضقلا طخ همالقأ طخ نم

 هُنْفنت ردصلا يف للع اهُياعل
 اهِتَرْهُم نطب يف اهراطسأ َنأك

 ""َيمّرلا ةلكاش باصأو وج
 يلجلا ربخلا نع هبئارغ
 ينجلا رهزلا ْنِم يدبك ىلع
 يمعتنلا دعب تن أ ىَرْشُبلا نم

 يِلُخلا نم تايناغلا ٌرودص
 يمب ظفل نم هيف نئاكو
 يرو هقنورب يعبش ايو

 ينس ٍيأو نم تيأوو هب

 د ةطخ الو ند ىلع
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 يبل بدألا نم انَعّبمو

 يفو بلق ىلإ تقفز دقل

 ا"يدهاك كل ةّيده َبّرف

 - لي 0 ع

 لس نع هيفك ىدنو هيأر نم

 لّمألاو ضييبلا نيب توملاو ءادعأ

 انلغلل عقنلا هيف ناك امبرو

 '' لضنملا فكاولا َمّمَد كحاضُي ُرْوَن )0( 0

 :تايزلا كلملا دبع نب دمحم يف يرتحبلا لاقو

 . ليلذلا ريغصلا :ءيمقو . دعولا :يأولا (؟)

 . لمهنملا رطملا :فكاولا (4)
8 

 . سورعلا : يدهلا (؟)



 قح ةباتكلا يف تفّرصت دق

 شام ةغالبلا نم ماظن ف

 انغلا ٌرمزلا هنأك عيدبو

 يطارقلا نوطب يف هنم تدتغا ام

 افلأب دلألا ُسِرْخُب ٌجَجُْح
 ًارايتخا مالكلا لّمعتسُم َنْرُخ

 للُخلا يف نودغ ىراذعلاك

 ديمحلا دبع نف سانلا لّطع

 ديرف ماظن هنأ ورم كَ

 ديدجلا عيبرلا قبور يف كح

 ديربلا ٌروهظ تَدمُح امو سل
 دودعملا رّهْوجلاك ىّدارُف ظ

 دِيَْدَتلا ةملظ نّبتجتو

 دوُحلا بوطخلا يف نر اذإ ضن
 : ديج طخب هتءاج ةعقر يف مهجلا نب ىلع لاقو

 بتم كنءاج ةمقر ام
 ةفورصم رطسألا ةمهاس

 ُهِّبْنع ىسلسأ ًابتاك اي
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 دخ ىلع دخ اهنأك

 دجلا ىلإ للا ةهج نع

 ىلإ ىقحاللا ديمحلا دبع نب نابأ عفر :ينابيشلا دم نب ميهاربإ نب دم لاقو
 ةوالحو ,هتيحل ةفاثكو .هّتماق اهيف فصي هل تايبأب ةعقر ,دلاخ نب ىبحي نب لضفلا
 :لاقف ؛ هملق ةغالبو ,هيدأ ةعاربو .هلئاش

 ٌرنَكو ريمألا ةَغُب نما اانأ
 بيبل بيدأ بساح بتنتاك

 بّرل نم فخأ قِلفُم رعاش
 ذافنو ةنطق وحنلا يف يل

 هللا هّحّلصأ ريمألا يب ىّمر ول

 قفلا يف نيريس نبا نم ىورأ مث
 دفلا الو يئاور يف  مخضلاب تسل

 حابرأ وذ ريمألا زونُك نم

 حاَصُتلا ىلع ٌدئاز حصان
 حجابجلا تحت ٌنوكي 5 ةش

 "'"ءاشوب ةدالق هيف انأ
 حامرلا دح تممَدص ًاحامر

 حاصضفإلا رّولم ٍلوقب هل

 ا"حادح للا دّعجلاب الو م
 حابصملا ةلعشك ٌداقتاو ليوط فنأو ةتك ٌةَيحل

 .رخآلا ىلع امهدحأ فوطعم امهنيب فلاخي ناموظنم رهوجو ْؤلْؤل نم ناسرك :حاشولا )١(
 . ريصقلا : حادح ددلا (؟)(
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 حالم تايفاخب ٌرليصب س انلا حَّلُم نِم ثيدحلا ٌريثكو

 . حافتلاك ريمألا دنع وُه ًاقيدح يدنع تأبخ دق مو ع
 ساه ©
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 حاور وأ ةركب وأود يف ديص موي ًارئاط ٍسانلا ْنَمِي

 حالملا ناسحلا درحخلابو دل ِّبَّصلاو ٍراوجلاب ٍسانلا ماعأ

 حازملا فيرظ يننأ ىلع هلل د محلاو تغعمَج اذه لك

 حاقولا عيلخلا كتافلا الو ه ٍديرِئرَْعْلا كيانلاب تسل
 ا" حاذصلا لبلبلاك ًايرّمش يلم َنِّياع ُيمألا يناعد ول

 :هل لاقو ءهيلإ هب ىمرف ءةينيمرأ نم باتك هاتأ هيلع لخد الف هاعدف :لاق

 لوأ هارث انكو ؛مهرد فلأ فلأب هل رمأف ءنسحأو هضرغ يف امب باجأف . بجأ

 . هباكر عم هباكرف بكر اذإ ناكو ؛جراخ رخآو لخاد

 :لاقف « ساوث بأ ٌرعشلا اذه غلبف ديزي نب دم لاق

 حادصلا لبلبلاب ىََمَس اي ىنتم ًظحلا ةّلقب ىلوأ تنأ

 حاصفإ يذ َرْيغ لولا سّرخأ يح ىَنَغ نيح ُهنم اًوأر دق
 حاسبجلا تحت ُنوكي مة ول ف سلا نه شياب م

 احابلملا ىون ُهَدْنع ةّقخ ىوضر خيرامش نم مّشلا اذإف

 حادحتلا كَقْلَخ تن يف تلق اثم نيقيش ريغ كيف نكي م

 حايرلا يف بماذ كاذ ىوسو ليوط فنئأو ةدعج ةيحل

 "”حاجخجلا دجاملاب ريو ف 2 خّسلا ىلع كولملا ٌُلمحَي ام كيف

 حازملا ٌجْمَس ءثيدحلا ُدِيعُم 5 ايت ءّبَلَلا ملظُم ءفزطلا ٌدراب

 وبأ هيلإ ثعبف !مهرد فلأ فلألا ذخو اهعيذت ال نأب نابأ هيلإ ثعبف :لاق

 لضفلا نإ :لاقيف . اهتعاذإ نم ادب دجأ مل مهرد فلأ فلأ ةئام ينتيطعأ ول :ساون

 )١( ةحبسملا هب ديري :حابسملاو . بنع هيلع دوقنعلا :خارمشلا (م ) .برجملا ءرومألا يف يضاملا :يرمشلا .
 )#( مركلا حمسلا ديسلا : حاجحيملا .
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 تيب يف سمخب ير دقل .نابأ يف يل ةجاح ال :لاق ساون يبأ رعش عمس امل ىبحي نبا
 . كاذ ليق دق :لاقف . هيلع بّذك :هل ليقف . لهاج الإ نهنم ةدحاو ىلع ُهلبقي ال
 نأ «يقحاللا ديمحلا دبع نب نابأ :بتاكلا اذهب ساون ابأ ىرغأ امنإو ؛هاصقأف
 ثعبف ؛هردق ىلع دحاو لك يطعيو .ءارعشلا يف هقّرفي الام هاطعأ ىبحي نب لضفلا
 ,هرعش رادقم ىلع رعاش لك تيطعأ ينإ :لاقو «صقان فئاز مهردب ساون يبأ ىلإ
 . كلذل هاجهف . يدنع كبيصن َرفوأ اذه ناكو

 ءافلخلا تاعيقوت

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ام نبآ :هباتك لفسأ يف مّقوف .هينبي ناينب يف صاقو يبأ نب دعس هيلإ بتك
 .رطملا ىذأو رجاوم لا نم '')كّنكُي

 . كريمأ كل نوكي نأ بحت امك كتيعرل نك :صاعلا نب ورمع ىلإ عقوو

 هنع هللا يضر نافع نب نامرثع

 : مهقانعأ ا"'وجَوب رمأ هنأ اوركذو مكحلا نب ناورم نم اوملظت موق ةصق يف عقو

 . 9« نولمعت امم غيرب ينإ لقف كصع نإفإ»
 هللا لام يف سيلو ,كميقُي امب كل انْرَمُأ دق :هيلع ةليع اكش لجر ةصق يف عقوو

 . فرسملل لضف

 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع
 . مكحلا قؤي هتيب يف : هللا ديبع نب ةحلط ىلإ عقو

 )١( رتتسا يأ :ءيشلا نك لاقي .

 ةيآلا ءارعشلا ةروس () . هبرض يأ :نيكسل او ديلاب هأجو لاقي (؟) 7١5 .

 ؟ مال



 نم ريخ خيشلا يأر :هنع هللا يضر ىلع نب نسحلا نم هءاج باتك يف عقوو

 :-؟ ةمايقلا موي سانلا بّساحي فيك هلأسو - ىسرافلا ناملس باتك يف عقوو

 . .نوقزري امك نوبّساحُي

 ةيقب :ةعيبر يف رثكأ دق فيسلا ّنأ ركذي هيلإ رذنملا نب نيصحلا باتك يف عقوو

 . اددع ىّمْنأ فيسلا

 ؟ هلك كيخأب كل نم :هركي ام ضعب هيف ىعخنلا رتشألا نم هءاج باتك يفو

 . نسحُي ام ءىرما لك ةميق :ءيش يف هلأسي ناحوُص نب ةعصعص باتك يفو

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 يف ةيمأ تيب :هباتك لفسأ يف عقوف هيف هبتاع رمأ يف رماع نب هللا دبع هيلإ بتك
 . هارت تنأف «مالسإلا يف بيبح نيب نم فرشأ ةيلهاجلا

 رت "ابحر شع :فئاطلاب الام هّعطْقُي نأ هلأسي رماع نب هللا دبع باتك يفو

 ابأو نايفس ابأ نإ :هتفالخ يف سابع نب هللا دبع نعطب هربخي دايز باتك يفو
 . كبدأ ءوس هلُحَي ال فّلح كلذو ءدحاو "!خالسم يف ةيلهاجلا يف اناك لضفلا

 ىنئاب ةرصبلاب هراد ءانب يف هنيعي نأ هلأسي يعوبريلا لسع نب ةعيبر هيلإ بتكو

 ؟ كراد يف ةرصبلا مأ ,ةرصبلا يف كّرادأ :عذج فلأ رشع

 ةيواعم نب ديزي

 )١( بجر دعب ًابجر شع ديري .

 دلجلا :خالسملا(؟) .
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 . اهزاجأف ؛فلأ ةئارعستب [ مه ]] مكحف . مهاجآ ىهتنم ىلإ مهلامآب
 : هباتك لفسأ يف عقوف .ةرحلا لهأ عنص يذلاب يرملا ةبقع نب ماسم هيلإ بتكو

 , 9« نيقسافلا موقلا ىلع سأت الف#

 باتعلا ليلق : جارخلا يف هأطبتسا دقو ناسارخ ىلع هلماع دايز نب مسم باتك يفو

 . باستنالا يخاوأ عطقي هريثكو .تابسألا رئارم مكحي

 لاعفألاو «ةجشاو ةبارقلا :ناسارخ ىلع هلماع وهو دايز نب نمحرلا دبع ىلإ عقوو
 . كلعف نم كمحّرل ذخف ؛ ةنيابتم

 . اهلك نوكت نأ صرحاف «كمع نبا ءاضعأ دحأ تنأ :دايز نب هللا ديبع ىلإو

 ناورم نب كلملا دبع

 م هيرغيو مشاه ينب نم ًارفن هيلإ وكشي ] جاجحلا نم هاتأ باتك يف عقو

 . بلطلا نم ٌءافش اهيف سيلف « «بلطملا دبع ينب ةامد ينّبنج

 يف هنذأتسيو مهنم يساقي امو قارعلا لهأ ةعاط ءوسب هربخي جاجحلا هيلإ بتكو

 وس نمو ,نوفلتخملا هب فلتأي نأ سئاسلا نمُي نم نإ : هل عقوف ,مهفارشأ لتق

 . نوفلتؤملا هب فلتخي

 . علط كقرُعبو .يوق كفْعَضِب :ثعشألا نبا ةّوقب هربخي جاجحلا باتك يفو

 :ثعشألا نبا باتك يف عقدو
 ؟ ىِرْسك هتهافس نم يونيو ءًاظافح هّمظع َرُبِجأل ىعسأ نم م لاب ف

 :باتك يف ًاضيأ عقوو

 علّصو ٌبيشم َسأرلا لمش امدعب يطاقس نوجري فيك

 )١( ةيآلا ةدئاملا ةروس 55 ,

 انضحا



 كلملا دبع نب ديلولا

 .كلملا دبع هل فّلخ ايف قرَخ هنأ هغلب امل جاجحلا هيلإ بتك
 هيلع كلذ ركني «

 ءادبأ . شيعي نم عمج لاما َنعَمْجَأل : :هباتك يف عقوف ءباوص ريغ ىلع هنأ هفّرعيو

 . ادغ تومي نم قيرفت هنقرف الو

 . ءاقسلا كب "'لءذوأو ءءادلا كب هللا بأر دق ءزيزعلا دبع نب رمع ىلإ عقوو

 كلما دبع نب نابلس

خلاب هددهتي ناولس ىلإ ملسم نب ةبيتق بتك
 :هباتك يف عقوف « عل

 عئبرم اي ةمالس لوُطب رشُبَأ ًاعبرم لئقيس ْنأ قدزرَفلا معز

 . نيقتملل ةبقاعلا : اضيأ هباتك يف عقوو

 مهّديك عرضي ال اوقتتو اوربصت نإو# :هديعو باوج ًاضيأ ةبيتق ىلإو ٠

 . #97 اعيش

 زيزعلا دبع نب رمع

 «لدعلاب اهنبآ :هباتك لفسأ عقوف «هتنيدم ةّمرَم يف هنذأتسي هيلإ لامعلا ضعب بتك ٠

 . ماظلا نم اهقّرُط قنو

 . هللا ىوقتب كّسفنو اهنّصح : : كلذ لثم يف هلااع ضعب ىلإو

 يردزت نيذلل لوقأ الو# :نسحأو لدعف بمد ناكو «تاقدصلا هالو لجد ىلإو

 . "7 اريخ هللا ٌمِهيتوُي نل مكُتيعأ

 ام مهل ضرآ : :هل عقوف  اهلهأ ةعاط هوس نع هرخي قارعلا بحاص هي هيلإ بتكو

 ع 2 9 04 . كلذ دعب مهمئارجب ٌدخو ,كسفنل ىضرَت

 اموي اوقتاوإ» تلزنأ ةي
 رخآ نإ :هيلع هبتاع رمأ يف ةاطرأ نب يدع ىلإو

 . ٠ هللا ىلإ هيف نوعَجرُت
 )١( .دش :مذوأ )١( ةيآلا دوه ةروس ١" .

٠ 540 
 ةيآلا ةرقبلا ةروس (:) .30 ةيآلا نارمع لآ ةروس (م)

 كل



 باطخملا نب رمع لعف امك رمأ يف لعف هنأ هيلإ بتكو  ةفوكلا ىلع هلماع ىلإو

 . "«ةِدتقآ ٌمهادهبف هللا ىدَه نيذلا كئلوأإ :-
 ملعأ هللا : :هباتك يف عقوف - ةئيدملا ىلع هلماع رمعو  كلملا دبع نب ديلولا ىلإو

 . توق ةفيلخ لّوأ تسل كنأ
 ةعاط بلطت ال : :هباتك يف عقوف ةفوكلا لهأ ةعاط ءوسب هربخي يدع باتك هاتأو

 . ًايضرم ًامامإ ناكو الع لذخ نم

 ىلع توملا نم نك :عقوف .هينبي ًاعضوم هّيطعُي نأ هلأسو ةنيدملاب هلماع ىلإو
 .رذح

 . كمامأ لدعلا :مظتم ةصق يفو

 . قلطُت ْبَن :سوبحم ةعقر فو

 . كنيبو ينيب هللا باتك :لتق لجر ةعقر يفو
 . كتحيصن نع كلغش توملا تركذ ول :حصنتم ةعقر يفو

 .ناّيس قحلا يف اتنأ :هتيب لهأ اكش لجر ةعقر يفو

 . هسبَح قحلا : اهجوز سبح ةأرما ةعقر ينو
 . كتملظ انأف هنم كفصنأ مل نإ :هنبا نم مظت لجر ةعقر يفو

 . كلم ا دبع نب ديزي
 ىلإو .ةرثع هدسفت امنإف .يأر نسح كّنرغي ال :ناسارخ بحاص ىلإ عقو

 ْ - .لقتساف ترثع :ةنيدملا بحاص
 .٠ 9 ©نويلقني بّلقتُم ّيأ اوملظ نيزلا ٌمُعّيسإل :مظتم ةصق يفو
 هنع َتْحَفَص ول كيلع ناك ام :هتيب لهأ ضعب اكش مظتم ةصق فو

 . ينتلصوتساو

 )١( ةيآلا ماعنألا ةروس 60

 )١( 1ل ةيآلا ءارعشلا ةروس 7١ .
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 كلملا دبع نب ماشه

 ؛ ًابذاك تنك نإ لاكنلا كب لحو «ًاقداص تنك نإ ثوغلا كاتأ :ملظتم ةصق يف

 .رخأت وأ مّدلقتف

 . مانبقاعو هانلزع هيلع َمتيَعَذ ام حص نإ : : مهريمأ اوكش موق ةصق يفو

 (7تايّبلا ّيلايل رذحا : :كرتلا ةبراحمب هرمأ نيح ناسارخ بحاص ىلإو

 هللا لوسر مهيف ظفحأ :راصنألا ءانبأ بوثوب هربخي بتكو ةنيدملا بحاص ىلإو

 . هل مهبهو . متلي

 . باتكلا كدحب لزن :حلا همّزل سوبح ةعقر يف عقو

 كلايعل : :ةمرح هل نأ ركذو «لايعلا ةرثكو ةجاحلا هيلا اكش لجر ةصق يف عقوو

 . هالثم اثم كتمرحب كلو ءمهس نيملسملا لام تيب يف

 ىلإ برقتو «رانلا بالك يف كفيس ْمَض :جراوخلا رمأ يف قارعلا ىلع هلماع ىلإو

 .رافكلا لتقب هللا

 . مكنود مكمصخ يف مكتضّوُفْنل : مهيلع مهلماع يدعت نوكشي ةعامج ىلإو

 . رافغتسالاب مُهْرُم : :هدلب يف راطمألا ةلقب هيف هربخي هلماع باتك يفو

 . ةلز لوأ دنع كذخأي هنإف «كّمامإو هللا فَخ :رايس نب لهس ىلإو

 تاورم نب كلما دبع نب ديلولا نب ديزي

 يباتك كاتأ اذاف « ىرخأ رخؤتو ًالجر مدن 5 كارأ :[ دمج نب ] ناورم ىلإ عقو

 . تئش امهيأ ىلع دمتعاف اذه

 ينم وأ هنم كارأ امو « مئان هنع تنأ ٌرمأ مجت د :ةدوسملا يف ناسارخ بحاص ىلإو

 . ملاسب

 دم نب ناورم

 «نطابلا فعض ىلع لدي رهاظلا لوحت :ماسم يبأ رمأ يف رايس نب رصن ىلإ بتك
 . ناعتسملا هللاو
0101000 

 . ليللا فوج يف ةأجف يأ :اتايب رمألا مهاتأ :لاقي )١(

 انكار



 .رهاس انأو « ثان تنأو .«برطضم رمألا :ناسارخ ريمأ ةريبه نبا ىلإ عقوو

 . رذح ىلع ةقراملا تايب نم نك : ةبطحق ىلإ ههجو نيح ليهس نب ةَرّثوح ىلإو

 نمف الإو .رابدإلا هللاو اذه :ةريبه نبا مازهناو ةبطحق قَرَغ هاتأ نيح عقوو

 ؟ ًاّيح مزه ًاتيم ىأر

 . هيلإ بتك ذإ رايس نب رصن تايبأ باوج يفو

 ")ءارض هل نوكي نأ كشويو رمج ضيمو دامَرلا للَخ ىرأ

 . "!لولؤنلا مسحأف « بئاغلا ىري ال ام ىري رضاحلا

 . هتياكن تمظعو .هناصغأ تدتما دق لولؤثلا :رصن بتكف
 تاكا تما هذ
 . خفن كوفو .اتكوأ كادي :هيلإ عقوف

 سابعلا ينب تاعيقوت
 حافسلا

 عفدب رمأ مث ىوقت ريغ ىلع سّسُأ ةانب اذه :عقوف ءاهنامثأ اوطعي ملو هب رمأ يذلا ءانبلا
 لإ مهزانم ميق

 دسفأ كَمْلح نإ :طساوب ةريبه نبا براحي وهو رفعج يبأ باتك يف عقوو
 . كسفن نم كلو ,كنم يلذخف ,كتعاط يف رثأ كيخارتو ,كّملع

 مل نإ ينم تسلو كنم تسل :ةرم ريغ هيف هعجار نأ دعب ةريبه نبا يف هيلإ عقوو

 لوحأ ال : هيلإ عقوف . هترايز يفو جحلا يف هنذأتسي ماسم يبأ نم باتك هءاجو

 . كل كنذإو ,هتفيلخ وأ مارحلا هللا تيب ةرايز نيبو كنيب
 ةدشلا يف ربص نم :مهقازرأ سابتحا نوكشي هتناطب نم ةعامج باتك يف عقوو

 . مهقازرأب رمأ مث . ةمعنلا يف كراش

 .لاعتشإلا :مارضلا )١(

 . جارخلا ىنعمب انهو اهنود وأ ةصّمحلاك دلجلا ىلع رهظي ريدتسم بلص ريغص رثب :لولؤتلا (؟)
 نحكي



 . "76 ادضع َنَّلِضملا ختم تنك امو9» :هنم مّلظُت لماع ىلإو

 موقلل ًادْعُب ليقوإ» :ةفوكلا ةيحان يف مهعايض قرغ اوكش موق يفو
 ش , "7 نيملاّظلا

 1 رفعج وبأ

 نم ًابيصن كيفو يف مايألل لعجت ال :همع ىلع نب هللا دبع ىلإ هباتك يف عقو
 . اهتداوح

 يلو هنأك ةوادع هتيبو كنيب يذلا اذإف نَّسْحأ يه يتلاب عفذآ» : ًاضيأ هيلإ عقوو

 كل ظحلا لعجاف "4 مظع ظح وذ الإ اهاَّقلي امو اوٌربص نيذلا الإ اهاَقلي امو مح

 . كل نكي نود

 «كانبتعأف تّبتعو «كانيكشأف توكش :ناسارخ بحاص ديمحلا دبع ىلإ عقوو

 . ةمالسلا قارفل بهأتف ةّماعلا نع تجرخ مث

 . مكيلع رّمْؤُي نونوكت امك :مهلماع اوكشو ةفوكلا لهأ ىلإو
 . "7 #نيملاظلا يدّهع لاني الإ» :مهلماع نم اوملظت موق ىلإو
 . هقزر نم هللا لس : ةليع اكش لجر ةصق يفو

 مظعأ كلذ :دعب ىلع هالصُم نإف ًادجسم هبرقب نبي نأ هلأس لجر ةصق يفو

 . كباوثل
 الف ةمّحر نم سانلل ُهللا حتفي اموإ» :هقازرأ هنع تعطق لجر ةصق يفو

 #0 مكحلا ُريزعلا وهو هدعب نم هل لسرم الف كسمُي امو اهل كِسْمُم
 . هاضق هللا ةاضرم يف كنيد ناك نإ :نيذلا اكش لجر ةصق يفو

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحح سانلا ىلع هللو» :جحي نأ هلأس ةروراص ىلإو
0 

 )١( ةيآلا فهكلا ةروس  . 0١ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)  4؟١ .

 ةيآلا دوه ةروس (؟)  )5(  . 414و 1" ةيآلا رطاف ةروس ” .

 . ة1/ ةيآلا نارمع لآ ةروس (1) . 85 ةيآلا تلصف ةروس . 97 ةيآلا نونمؤملا ةروس (6)
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 داسفلا نم كركسع رهط :لينلا ناصقن ركذي بتك نيح رصم بحاص ىلإو
 . دايقلا لينلا كطعي

 لدبتسا الإو كبتاكب لدبتسا :أطخ هيف باتك هنم ءاجو « صم ىلع هلماع ىلإو
 . كب

 . ناذآ عبرأ اهو ؛ ًانيع كينيع نيبو « ًانيع كافق يف يل نإ : ةينيمرأ بحاص ىلإو

 . هللا هاطعأ امل عنام ال :هلصوتسا لجر ىلإو

 لافقأ اورسكو .هيلع اوبغش ًادنج نأ هربخي دنهلا بحاص نم هاتأ باتك يفو

 . اوبهتني مل تيفو ولو اوُبْغَشَي مل تلّدع ول :هنم مهقازرأ اوذخأف لاملا تيب

 يدهملا
 قحلا ىلإ هاندق مكلماع ىسيع ناك ول :هلااع ضعب اوكش نيملظتم ةصق يف عّقو

 .هدلو ىسيع ديري . شوشخملا لمجلا داقي امك

 وفعلا ذُخ# :هاياعر ةعاط ءوس وكشي هيلإ بتكو ةينيمرأ بحاص ىلإ عقوو
 . "4 نيلهاجلا نع ضرعأو فْرُعلاب ٌرُمَأو

 . مٌئان تنأو رهاس انأ :هءاج رمأ يف ناسارخ بحاص ىلإو

 . اهيلت يتلا ةنسلاو .طحقلا ةنَس توق مهل رّدقي :طحق مهباصأ موق ةصق يفو

 يف انرّصقف كحيدم يف تفرسأ :_- ةضفح يبأ نب ناورم هنظأ  رعاش ىلإو

 . كئابح

 رقتو كنيد هب ىضقت ام نيملسملا لام تيب نم ذخ .نيمراغلا نم لجر ةصق يفو

 ْ . كنيع هب

 . ثوغلا كاتأ : ةجاحلا اكش لجر ةصق يفو

 . كنع انئاطبإب موقي كيلإ انعارسإ تيل : لصوتسا هتناطب نم لجر ىلإو

 )١( ةيآلا فارعألا ةروس ١99 ,

5230 



 (00-- 0 ع

 ةراقلا فصنأ دق :هباب ىلإ هصاخشإ اولأسو مهلماع نم اوملظت موق ةصق يفو

 . اهامار نم

 . "' «بابلألا يلوأ اي ٌةايح صاصقلا يف ْمُكلول :مد يف سبُح لجر ةصق فو

 لايكملا يف لدعلاب مهذخ :راعسألا ءالغب هربخي هيلإ بتكو ناسارخ بحاص ىلإو

 .نازيملاو

 . ينايأ دّكؤمو ينامأ كل :ناسارخب جرخ نيح ِمَرَبلا فسوي ىلإو

 يداحلا ىسوم

 ابأ تمزل ذنم كانركنأ دق :هيف هعجار رمأ يف ةبطحق نب نسحلا ىلإ بتك

 . هللا هانافك ؛ ةفينح

 . ""سّرمتت ينأ ءانخللا نب اي :هنم طَرَف رمأ يف ةيقيرفأ بحاص ىلإو

 ديشرلا نوراه

 . عستي ال كَحَرِج واد :ناسارخ بحاص ىلإ عقو

 ينم كيتأيف فسوي يخأ ةنازخو يتنازخ برخت نأ رذحا :رصم ىلع هلماع ىلإو

 . هنم رثكأ هللا نمو« هب كل لّبق ال ام
 . ةيصعملا هتدصحو ةعاطلا هتتبنأ : ةكماربلا نم لجر ةصق يف عقوو

 . تايبلا ةليل لثم ىلع ينم نك : سراف ىلع هلماع ىلإو
 ٠ مزحلا مهنع رثؤي كولملا نإ :ناسارخ لماع ىلإو
 ال : ةينيمرأ ضرأ لخد نيح فيسلا عضو هنأ هيلإ بتك ذإ مزاخ نب ةميزخ ىلإو

 ؟هل بنذ ال نم بنذلاب لتقت !كل َمأ

 . اجن هللا ىلإ أجل نم :سوبحم ةصق يفو

 . فاصنإلا نود كب رصقي الو ,لدعلا كب زواجي ال :ماظتم ةصق يفو

 . ةيامرلا يف قذحلاب ةيلهاجلاب تفرع ةيبرع ةليبق :ةراقلا ( ) ١

 . همامإ ىلع جرخو نتفلا سرام اذإ : لجرلا سّرمت لاقي (*) . ١/8 ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)
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 . ةينملا ىلإ ّلَجَعَت ةيلهاجلا ىلإ اعد نم لك : ةيبصعلا ترهظ ذإ دنّسلا بحاص ىلإو
 ٠ . هندب نع هلزأف هسأر عفر نم لك :ناسارخ ىلع هلماع ىلإو
 ءهعضوم كانّيَلو دق : ًافراع ماظنملاب ناكو ,زاوهألا ىلع هلماع نم ماظتم ةعقر يفو

 لضفلا هللا ىزج :نيّيبلاطلا رارسأ نمّرسب هريخي ؛هيلإ يريبرلا راكب باتك يفو
 . كتين نسحب فلأ ةئام نينمؤملا ريمأ كباثأ دقو كايإ هرايتخا يف ءازجلا ٌريخ

 .ًادحاو ًاجرَخ رصم جرخ لعجا . ظوفحم اي :رصم جارخ بحاص ظوفحم ىلإو
 . تنأ تنأو

 اولاطأ دق مهنإف نطبلا اذه لهأ باقر ىلع كيلجر عض :ةنيدملا بحاص ىلإو

 . داقرلا ذيذل ىنيع نع اوفنو .داهسلاب ىيل

 . كنان امهف ,كمامإو هللا فَخ :كهاش نب يدنسلا ىلإ عقوو

 قشمد لهأ بوثو هيف ركذي هنم هيلع درو باتك يف رفعج يبأ نب ناولس ىلإو
 مهتلباق الهف ؛ءيطو ةدنك ُهَدَلو نمع برهي نأ ءروصنملا هدلو خيشب تّيَحتسا

 ذأ كمع نبا ناورمك تنكو «كتحيصن مهل تلذبو ءكتحفص مهل تيدبأو «كهجوب
 :مكح نب فاحجلا تيبب الثمتم هفيس اتلصم جرخ

 دّلوي مل نمك اوبرض نم َنُكرتي ًةّيدنه ًاحئافص نيدّلقتُم
 . هضمنأ بأو ؛ هثدلو َّمأ هلل ؛لتُق ىتح هب دلاجف

 يف بيلص لكب كوحن هجوتم ينإ :ديشرلا نوراه ىلإ مورلا كلمتم بتكو

 ىبْقُع ْنَمِل ٌرفاكلا ٌمُعَيسوإ» :هباتك يف عقوف .يدنج يف لطب لكو يتكلم
 , "7رادلا

 ىلإ مصخلا مدقت دق :توملاب سحأ نيح سبحلا نم دلاخ نب ىبحي هيلإ بتكو
 :ديشرلا هيف عقوف . ماعتف ٌمُدَقَتسو ءلدعلا مكحلا هللاو ءرثألاب تنأو «لصفلا فقوم

 )١1( ةيآلا دعرلا ةروس 47 .

 ا



 ال نم وهو ؛كيلع ايندلا يف مصخلا ىدعأ وه .كل ةرخآلا يف هتيضر يذلا مكحلا

 .هؤاضق فرصُي الو «همكح دري

 نومأملا

 هملظيو .هقوف نم ماظَي نأ فيرشلا ةمالع نم : ماظت رمأ يف ماشه نب ىلع ىلإ عقو
 ؟تنأ نيلجرلا يأف ؛ هنود نم

 . مصخ يبابب كلو كيندأ ال :ماشه ىلإو

 بهذ نم كتّينآ نوكت نأ ةءورملا نم سيل :هنم مظت نَم ةصق يف يمتسرلا ىلإو
 . "واط كّراجو واخ كميرغو , ةضفو

روجلا نإف ؛لدعلاب كتمعن رَمَع ءورمع اي :ةدعسم نب ورمع نم ماظتم ةصق يفو
 

 . اهمدهب

 . ةبارق لطابلاو قحلا نيب سيل .تباث اي :دابع بأ نم ماظتم ةصق يفو
 مهنيب باسنأ الف روُصلا يف خفن اذإف» :هيخأ ىسيع يبأ نم ماظتم ةصق يفو

 . "7 «َنولءاستي الو ذئمْؤي

 «كمامإ نم كعضومب رتغت ال «مناغ ابأ اي :يسوطلا ديمح نم مظتمل ةصق يفو

 . ناّيس قحلا يف هديبع سخأو كنإف
 كلارف هسفن لحم ةفيلخلا كلحأ ذإ «بيطلا ابأ ٌدمحآ :ناسارخ بحاص رهاط ىلإو

 . هدنع هقوف تنأو الإ كّسفن هيلإ ومست ٌعضوم

 . هايإ يتاجانم يف هللا تدقاع نامأ اذه :دواد نب رشب باتك يفو

 هللا ةفيلخ تيضرأ دق اهرب هرمأ نيح "'كَرَق يف رفعج نب مههاربإ باتك يفو

 . اهيف هلوسر هللا ىضرأ امك ,كدف يف

 ,كقّلخ ةساكشو كءاذب انلمتحا دق :يسوطلا لضفلا نب دم نم مظتم ةصق يفو

 . هلمتحن ال انإف ةيعرلل كملظ امأف

 . عئاج يأ :واط )١(

 .زاجحلاب ةيرق :كدف (*) . ٠١١١ ةيآلا نونمؤملا ةروس(١)
 را
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 هيف امب كيصاقأ نم ةيصاقو كيحاون نم ةيحان لك علاط :هلااع ضعب ىلإ عقوو

 . اهحالصتسا

 تذخأ نإو ؛كلضفبف تّرَفغ نإ :هل مالك يف يدهملا نب مهاربإ هيلإ بتكو
 وفع امهنيبو ةبوتلا نم زج مدنلاو ,ةظيفحلا بهذت ةردقلا :هباتك يف عقوف . كقحبف
 . هللا

 كنكلو «ةمدخلا تئْرلَل ةوسّكلا تدرأ ول :ةوسك بلط ىلوم ةعقر يف عقوو

 . ايؤرلا كّظحف داقرلا ترثآ

 فلأ ةئامسمخب هل رمؤي :لاومألا هتفاو دقو هباحصأ ضعبل ءاروشاع موي يف عقوو

 يديزيلا دم يبألو ,هينعي ال ام هكرتل فلأ ةئاثلثب سرشأ نب ةماثلو ,هتمه لوطل
 نب قاحسإلو .هتنس حيحصل فلأ ةئامسمخب يلعمللو .هربكل فلأ ةئامسمخب هل رمؤي
 دمحألو ,هقطنم ةحاصفل فلأ ةئامسمخب سابعللو ,هتجهل قدصل فلأ ةئامسمخب ميهاربإ

 ءهتعمد ةعرسل كلذك هيوب نب مهاربإلو .هتوهش ةفلاخل فلأ فلأب دلاخ يبأ نبا

 . ههجو نسحل اهلثمب رشب نب هللا دبعلو « هئوضو غابسإل فلأ ةئاثلثب يسيرمللو

 ءاربكلاو ءارمألا تاعيقوت

 دايز

 . ارعاذ كلاخإو راَغَّذلا ىلع تنك دق :هلامع ضعب ىلإ عّقو

 . هيوبأ نيب وه :اهباتك يف عقوف ,لجرب ةاصو يف ةشئاع هيلإ تبتكو
 بهذ الإو «ضعبب كنيد ضعب رتسا :هيف هفلاخ رمأ يف ناسارخ بحاص ىلإو

 . هلك

 . تاةورملا يوذ نع دودحلا طمأ ةفوكلاب هلماع ىلإو

 . كعم انأ :ماظتم ةصق يفو

 . قحلا هَمَّوَق لطابلا هلامأ نم : "'ةعيفر لماع ىلع اوعفر موق ةصق يفو

 )١( لجرلا ىلع هب عفر ام :ةعيفرلا .
 كلم



 . ةاساوملا كل :حنمتسم ةصق يفو

 . كنود مهُيراحت ءاسنلا :ةرصبلاب اوجرخ جراوخ يف هلماع ىلإو

 . كؤازج عطقلا :قراس ةصق يفو
 . هللا ىلإ ُهمْكُح :اهجوز سبُح ةأرما ةصق يفو

 . مهروهُظ ُبَقنُت : اوبقت موق ةصق يفو

 . هربق يف ًاَيح نهدي : شاّبن ةصق يفو

 . كْعسَي قحلا :ماظتم ةصق يفو

 يعامسإ تغلبأ دقف ًالهم :حصنتم ةصق يفو

 . تيفك : :ماظتم ةصق يفو

 بيدأت ءوس نم دلولا قوقع ناك امبر :هنيا قوقع عيلإ اكش لجر ةصق يفو

 ! دلاولا

 . هذخآ تنأ ٌبيصن هللا لام يف كل :ةجاحلا اكش لجر ةصق يفو

 . صاصق حورجلا : حراج لجر ةصق يفو

 . هل بنذ ال نمك بْنَّذلا نم ٌبئاتلا : :سوبحم ةصق يفو

 .هب هللا دّرفت امف ضّرعت ال : :مهعايض قرغ اوكش موق ةصق يفو

 . هب هللا رثأتسا ايف مكح ال : مهعورزل دارجلا حايتجا اوكتشا موق ةصق يفو

 امو , تالغلا باهذو «دارجلا ةرثك وكشي ماسم نب ة ةبيتق نم هاتأ باتك يف عقو

 لاملا تيبف .اهحلاصم يف كتيعرل رظنافأ كجارخ فزأ اذ اذإ : 0 سانلاب ٍِ

 ىتح نيملسملاب رطاخت ال :كرتلا ةبراحمو رهنلا روبع ىلع هنأ هيلإ ةبيتق باتك يفو

 . كماهس ىمرمو .كمدق عضوم فرعت

 كنظ ام :مهتارادم نم يساقي امو مهتعاط ءوسب هربخي ةفوكلا بحاص باتك يفو

 ع.



 ؟هنودبعي اوناك نم اولتق موقب

 , "74 ليبس نم نينسْحملا ىلع امإط» :بات هنأ اوركذ سوبحم ةصق فو

 . كنوُصُح نم ُعَنُمَأ هنإف ,نآرقلا ةوالتب كركسع ْذُخ : ةبيتق ىلإو
 . كجارخ "!فظنتست ىتح يهالملاو كايإ : هلامع ضعب ىلإ هباتك ينو

 . ًارينم كلبق يدوبي بكر ام :هيخأ نبا ىلإ باتك يفو
 . ُنَرَقلا اذه ةديبع وبأ ثنأ :ماسم يبأ نب ديزي ىلإ هباتك يفو

 ماسم وبأ
 (5) هما ب 8 .٠ . كل

 . "”#نوملعت فوسو رقتسم ابن لكلا : يعازخملا ريثك نب نايلس باتك يف عفو

 الإ ةراجحلا هيف ىَقْلُت لهس قيرط لق :ةريبه نب رمع نب ديزي يف سابعلا يبأ ىلإو
 . ًادبأ ةريبه نبا هيف قيرط ُحّلصَي ال هللاو ؛ ًارغو داع

 . ايندلا نم كبيصن سنت ال : ةبطحق نبا ىلإو

 . ”#ةتسحلا ةظعؤملاو ةمكحلاب َكّبر ليبس ىلإ عدا :هيلإو
 ) يود كسع ا ةيميحال -ِ

 . ""«6ثّدحف كبر ةمعنب اَمأو# : هفارطأ ةمالسب هيلا بتكو لوص نب دمحخ ىلاو

 يف عقوف ًابغار ةرابض نب ركسع ىلإ جرخ هداّرُق ضعب نإ :ةبطحق هيلإ بتكو
 مّنِهَج راوبلا َراد مُهَمْوق اوُلحأو ًارفُك هللا ةّمعن اولّدب نيذلا ىلإ َرَث ملأ :هباتك

 . © رارقلا سئبو اهَنولصَي

 اذإو اًنمآ اولاق اونمآ نيذلا اوَقَّل اذإو# :هتين ركنأ نيح لالخلا ةملس يبأ ىلإو

 , "” 6هكعم اَنإ اولاق مهنيطايش ىلإ اوُلَخ

 . هافوتسا يأ :جارخلا نم هيلع ام يللاولا مظنتس ا:لاقي (؟) . 9١ ةيآلا ةبوتلا ةروس )١(

 . ١568 ةيآلا لحنلا ةروس (54) .1 ةيآلا ماعنألا ةروس )١(
 . ١١ ةيآلا ىحضلا ةروس (1) . 1١1١5 ةيآلا دوه ةروس (6)

 . ١6 ةيآلا ةرقبلا ةروس (8) ١54 ةيآلا مهاربا ةروس ( /)

 انامل



 ىحي نب رفعج

 . "" «باتك لجأ لكل :سوبحم ةصق يف عقو
 . هقلطت ةبوتلاو ,هقبوُي لدعلا :هلثم يفو
 . حيبق قدصلا ضعب :حصنتم ةصق يفو

 امو ,تلدع امإف ؛كوركاش لقو .كوكاش رثك دق : هلاَّمَع ضعب اكش لجر يفو

 ٠ . تلزتعا

 . كلام وهف هسأرو هنذأب ذخ :همدخ ضعب اكش لجر ةصق يفو

 . كناكم ناك ول هيبأك هل نك :ةاصولاب هيلإ بتك لجر يف سراف لماع ىلإو

 يف بغراف كبعش ىلإ بغر هنإ :هيصوي هتناطب نم لجر يف رصم لماع ىلإو
 . هعانطصا

 . هنود كتملظ ينإ : هلاع ضعب نم ماظتم ةصق يفو

 . هقلطت ةبوتلاو هتسبح ةيانجلا :سوبحم ةصق يفو

 . مكّمُْحَي هرظنو مؤلكت ةفيلخلا َنّْيع :موق ىلإو
 . حجنأ هللا ىلإ رفاس نم :جحلا يف هنذأتسا ةرورص ةعقر فو

 . "”كاجو كل ٌموصلا :ةبوزع اكش لجر ةصق يفو

 . اضعب نيملاظلا ضعب يلَوأ ال :ةيالو لأس لجر ةعقر يفو
 تناك ِهَقِلَْي فسوي ٌةبيغ :هنع هتبيغ تلاط دقف هنبا لفقُي نأ لأس لجر ةصق يفو

 . لّوطأ

 . كفصنُن ىتح هلل اَنإ :هلارع نم ماظت لجر ةصق يفو
 . كل رد امك كريغل ٌّرِدَي عرضلا عد :ًارارم هلصو ناك دق حنمتسم ةصق يفو
 ابر ءءاّدوألا ةاحالم ةرثك :هبركو هَّمَغ ٌباتك هنم هءاجو عيبرلا نب لضفلا ىلإو

 . ءامدلا تقارأ

 . كدصحنل كعرزن مل :هيف هبتاع رمأ يف دايز نب روصنم ىلإو

 )١( ءاصخلاب هيبش :ءاجولا (؟) . #”م. ةيآلا دعرلا ةروس .

 نير



 . اندنع كديزَي ام انيلإ كتليسو لعجا :هلامع ضعب ىلإو
 .كّمض مذ نم دعبت ال : هئامدن ضعب ب ىلإو

 .رارصالا مكح فالخ تاتلفلا مكح :بنذ نم لصنتم ىلإ عقوو

 لهس نب لضفلا

 كركذ ىلع الإ هللا ةفيلخ تيبي اف «ىخأ اي هللا دمحأ :نسحلا هيخأ ىلإ بتك

 . تعضتآ ام ريخل :رهاط ىلإو

 . تومس امرشل : هّيلإو

 . ارصان مولظملل هللاب ىفك :ماظتم ةصق يفو

 . مهس هيف هل ناك نإ دحلا هنع ْأَرْدُي :لاملا تيب بقن ةصق يفو

 . لهستو لهم : هبجاح ىلإ عقوو

 . قفوت قفرت : ةطرشلا بحاص ىلإو

 بغريل .اهلثمب اهعفشتسو ًافلأ نيثالثب كل انرمأ دق :نّيَّدلا ةبلغ اكش لجر ىلإو

 . نوحنمتسملا

 . مولظملا عم هللا َّنإف ًاسفن ْبط :ماظتم ةصق يفو

 . هئاضقب انرمأ دقو «قانعألا ضيبب ءوس نيدلا :نّيَدلا هيلإ اكش لجر ىلإو

 نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحُي نيذلا ءازج امنإإ9 :قيرطلا اوعطق موق ةصق يفو
 وأ فالخ نم مهّلجرأو مهيديأ عطقُت وأ اوبَّلصُي وأ اولتقُي نأ ًاداسف ضرألا يف

 . "74 ءظع ٌباذع ةرخآلا يف مهلو ايندلا يف ّيزخ مهل كلد «ضرألا نم اًونُي
 )١( ةيآلا ةدئاملا ةروس © ,



 . عبتُي نأ قحأ هللا باتك :هيف عفشف لودعلا هيلع دهش لتاق ءيرمأ يفو

 رهشيو دحلا نود بّرضُي :رمعو ركب ابأ مش هنأ هيلع دهش لجر ةصق يفو

 . هبرض

 نيتسايرلا وذ لهس نب نسحلا

 ءاود ممقسلا ءافشف آلإو ءعينم قحلا َّنِإو ءعفَر ايف رظنُي :مظتم ةصق يف عّقو

 . مقسلا

 ام حص نإو ءانتيغُي لدعلاو ءانب ىلوأ قحلا : مهيلاو نم اوملظت موق ةصق يفو

 . هائبقاعو هانفرص هيلع متيعّدا

 . هقلطُي فاصنإلاو هسبحُي قحلا : اهجوز سبح ةأرمآ ةصق يفو

 قوفو .قاقحتسالا يف كردق نود وه ءيشب كل انرمأ دق :دئار ةعقر يفو

 ش . داصتقالا عم ةيافكلا

 :هل لوقي ءارعشلا نم لجر هيلإ بتكو

 ريناند يفك يفو فيصو يلو ًاسرف بكار ينأ مونلا يف تيأر

 ريبعت مالحأللو ًاريخ تيأر ةفرعمو ّمهف مهل ٌموق لاقف

 ريشابتلا مونلا يفو كاذ َريبعت 2ذجت ريمألا دنع ًادغ رّسف كايور

 "7 نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن امو مالحأ تاغضأ)» هباتك لفسأ يف عقوف

 ا . هسمتلا ام هل قلطأو

 : هدشنأف ناورم نب رشب نب كلملا دبع ىلع ءارعشلا ضعب لخدو

 اهّمانأ لبق تنك ام ةعاس يف ٍدّهَسم مون حبصلا دنع تّيفغَأ

 ا"0هُمايق يلع نسح ةبوبعر ةديلوب ينتعر كنأ تيأرف

 . ةولح ةبطر ةنسح ءاضيب :ةبوبعر ( * ) . عغ ةيآلا فسوي ةروس )١(

 نات



 اهماجل لِصَي ةفرشُم ءاهذ ةلغبو لإ تلمح ةردّتبو

 اهمامإو اهبيطَخ تنأو تحضأ ىدّنلا ناورم نب اي ٌربانملا كلت

 :هل لاقف ءابهش الإ كلمأ ال ينإف ,ةلغبلا الإ تبصأ ءيش لك يف رشبأ :هل لاقف
 . تطلَغ ينأ الإ ءابهش الإ اهتيأر تنك نإ قلاط يقأرما

 | نيسحلا نب رهاط
 راد يف قحلا ّبلط :بيبش نب رصن باحصأ نم مظت لجر باتك يف عفو

 . لطابلا

 "7 َةلابق بلط لجر ةصق يفو

 .اعضوم اه تنك ام احالص

 تناك ولو .داسفلا حاتفم ةلابقلا : هلامعأ ضعب

 . كاَرأ مل ام شع : هيف هفطعتسي باتك هنم هءاجو كهاش نب يدنسلا ىلإو

 ام ةياغلا ىلإو اهتمادتساب ةعينصلاو .اهميتاوخب لابعألا : مزاخ نب ةميرخ ىلاو
 .طقاسلا مدو قباسلا دمحف ىداوجلا ىرج

 : هتيحان جارخ يف هأطبتساو يداها ىموم نب سابعلا ىلإو

 ٍلْخَر ىلع تيبي نَم اهوخأ نكلو امان تاب نم تاجاحلا وخأ سيلو
 . ""«نيبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ رظفنسإلل حصنتم ةعقر ينو

 . قتعيو قّلطُي : سوبحم ةصق يفو

 . هُدَوأ ماقي : لصوتسم ةعقر يفو

 لهأ مهنإف ,كباحصأب ينعأ ,ناهثع ابأ :ديبع نب ورمع ىلإ رفعج وبأ بتكو

 . ؟ا/ ةيآلا لحنلا ةروس (؟) . ةلافكلا :ةلابقلا ( ) ١
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 . هلهأ كغعبتي قحلا ماع عفرآ :هباتك يف عقوف . هل نورثؤملاو قدصلا باحصأو لدعلا

 مجعلا تاعيقوت

 هتّيعرو كلملا حرفي ال نأ لدعلا نم :ةكلمملا تمع ةمزأ يف ريشدرأ عّقو

 .لاومألا تويب يف ام عيمج روكلا يف قرُفف رمأ مث . نونوزحم

 تدسف دق هتناطب نم ةعاج ّنأاهيف هوبي ةعقر ذبق نب ىرسك ىلإ لجر عفرو

 رهاظ كلُمُأ امغإ : :هباتك لفسأ يف عقوف ؛نالفو نالف مهنم « مهرئامض تشب تثيخو مهتاّين

 : رئارسلا نع ال لامعألا نع صحفأو . ىوه لاب ال لدعلاب مكحأو ؛تاينلا ال ماسجألا

 يعادللو .اقحتسم حدملل ناك اذإ حودمملل يبوط :حدم ةعقر ف ىرسك عقوو

 . الهأ ةباجإلل ناك اذإ

 : توف .هوملثو هوباعف . ةمدائملل اوعمتجا هتناطب نم اموق نأ حصنتم هيلإ بتكو

 3 "بَعرأ كُحرُجف كناسل ىلع اهيواسم تعمتجا دقل ىتش جس ةنسلأب أوقطن اوناك نكل

 . بذكأ كناسلو

 نم مكفصنأ ام :عقوف .مهاح ءوس اهيف نوكشي ةعقر هتناطب نم ةعامج هيلإ عفرو

 . مهانغأو مهعسو ام مهنيب قّرف مث . مكجوحأ ةّيكّشلا ىلإ

 الو .لدعلا لثمب جارخلا رزغتسا ام :هجارخ بحاص ىلإ ناورش ونأ عقوو

 . روجا لثمب رزنتسآ

و ءلدعلا سمتلي هدنع نمو مفلا كلملل يغبني ال : : هنم مظت لجر ةصق يف عقوو
 ال

 هعم دعقو لجرلا راضحإب رمأ مث . دوجلا عقوتي هدنع نمو لخبي
 ("'ذبوملا يدي نيب

 . يهتشي ام نيبو هنيب ليح هنع يهن ام بكر نم :سوبحم ةصق يف عقوو

 )١( سرُفلا هيقف :ذبوملا (؟) .عسوأ :بغرأ .

 حل



 .هبذك فرعف .هلاح ءوسو «هلايع ةرثكب اهيف هربخي ةعقر همدخ ضعب هيلإ عفدو

 . كيلع ْبَتَي هللا ىلإ بتف هتَرَمَكَف كيلإ نسحأو «هَتلَقَتف كرهظ ففخ هللا نإ :عقوف

 . كسأر ظفحأ ناسللاب : لطابب هيلإ ىعس لجر ةصق يف عقوو

 ةماعلا حلصت ال :هلام ذخأو هملظ كلملا ةبارق ضعب نأ ركذ لجر ةصق يف عّقوو

 ماظتي مف . هكلمي ام عيمج َكَتْحَبَأ ًاقداص تنك نإف ؛ةصاخلا ىلع فيحلا ضعبب الإ

 . هتبارق نم دحأ اهدعب

 ةّدوملا يف لوصف

 : لهس نب دم ىلإ ينارحلا دمحأ نب نمحرلا دبع بتك

 تملع دقو ءدولا حاتتفا ىلإ قباسلا قح نع ةرصاق ةازاجم لك نإ هللا كزعأ

 . هلوت مل امب كيف ةبغرلا نم كتدمتعاو .هعدتّسَت مل امب كيلع لابقإلا نم كتلبقتسا يفأ

 هدقع لح ىلع رهدلا نمأن ام دولا نم اننيب هللا دكأ دق : ريصبلا ىلع يبأل لصفو

 . كدنع امب انتقثو كل انسفنأب انتقث هنم يوتسي امو «هرارم ضقنو

 ناسللا طسبو «ةقثلاو سنألا بجويو «ةلادلا لمتحي اننيب ايف لاحلا :هل لصفو

 اهبحاص لحت ىتلا ,ةدكؤملا بابسألاو «ةمدقتملا ةمرحلاب كيلإ تمأ انأو ؛ةدازتسالاب

 . ةبارقلاو لهألا ةصاخ لحم

 امو ءاهبابسأ انفلؤت ةعانصلاو ءاهلبح انعمجي ةّدوملا :سابعلا نب ميهاربإل لصفو

 . هيف رذعلا بجوي ءاننيب عوضوم «ةبتاكم يف فلخت وأ ,ءاقل يف خارت نم كلذ نيب

 كركذو «كوحن فرطلا يماس «كيلإ ''"ُبّص انأ :كلملا دبع نب ديعسل لصفو
 برقأ تنأو ' ينيع نيب لثام كصخشو «قاوه لع وَلُح كمسآو .يلاسلب قصلم

 . ياوه عماجمب مهذخآو « يبلق نم سانلا

 .قاتشم :بص )١(



 لضفلاب قحأ كنأ الإ ةلصلا نم هب انتأدتبا اب كئادتباب ّقحأ نحنل :هل لصفو

 . هيلإ تقبس يذلا

 ,ةيدهلا ىلإ عرستلاب ترصو «قرل اكلامو « قحل ايضاق اهوبقب ترصف « ةبوثم

 . ءافولاب نيديلاو «ءازجلاب ناسللا نهترم «ةبوثملل رّظنتلاو

 ريغب كل دايقنالا ىلع دوم ريغ انأف «يسفن رهوج كنم تفداص ينإ :هل لصفو

 . اضعب اهضعب اهدوقي سفنلا نأل ,مامز

 كنم لوبقلاب تيضرو .كيلإ ةبغر يدوم تيدهأ يلإ :ديمح نب ديعسل لصفو

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو

 ةابقلي نيح ليلد بلقلا ىلع بلقللو

 هاببشأو ُسيياَقم سانلا نم سانللو

 «كتبحمب رومعم [ يبلق نم كناكم ]و «كركذب ّبْطر يناسل :هل لصفو

 :فلد يبأ يخأ لوقك .تمقأ وأ ترس «تبغ وأ

 نويع كنم نّئبلاب تتخس دقل  ٌنيعأ كبرقب ترق نئل يرمعل

 نوصَم كيلع يبلق نم كناكم قدوم كيلع ٌفقو ءفقف وأ ٌرسف

 نعف رابخإلا امأف «لئاسو ربخم باتك كيلإ يباتك :يدهملا نب ميهاربإل لصفو

 امأو ءهل دعتلاب يئاطبإ يف يلع زيزعلا يقيدص دنع ٌرذعلا بجوي امب بوطخلا فّرصت

 ام فشاك رذعلا نإو كلذ لثم نع دودوملا دودولا خألا اذه كاسمإ نعف لاؤسلا

 . فنأتسا امل حلصم «فلس

 ةرايزلا يف لوصف

 الا ثني دق ءانسح سمشلا كات ةضور لع فرشت ان ةيئأم ف ف
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 عاتمتسا نم ءاوس ىلع نوكنل انيلإ ردابف «''!اهراّرْئِب ةيلاح ءاهئامب ةقرش يهف ءاهّلكت

 : هيلإ بتكف ؛ ضعبب انضعب

 يف ىطملا ثحو , "!اهعاجتنا بجول فارطألا ىصاقأ يف تناك ول ةفص هذه

 كهجو نسح . هرظنم قينأ ىلإ عمجتو هنكست تنأ عضوم ف فيكف « اهئاغتبا

 !باوجلا انأو !كلئامش بيطو

 هيلإ ريصملا يف فسوي نب دمحأ ىلإ يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ بتك :لصفو
 :بتكف ؛يدهملا نب مهاربإ فسوي نب دمحأ دنعو

 . كايإ ائمالعإ كيلع انتَّجُحو .هدنع انأ نم يدنع

 بتك مث . كترايز نم ّيَرلا بجوتسا ,.كتيؤر نم هقوش ءيمظ نم هنإ :لصفو
 :اذه تحت

 ىقالتلاب اندذهع لاط دقف ء 0وّسلا نم ىبسفن كيدفت انيلإ رس

 قايتشإلا ةوطس تفخ دقلف يباوج  َتّيأر نإ  كاذ نّلعجاو

 مظو .«كقارف نم نزحلا طرفو .«كتبيغل ةشحولا ةدش وكشأ هللا ىلإ :لصفو

 :نيثدحملا ضعب لاق امك لوقأو ؛كدعب مايألا
 اهدقف فرعُي .سمشلا بورغ دنعو اهدعب َشّيعلا مظأ ايند ةراضغ

 تّرصقو «دايعأ اهنأك كب تنسح ىتلا انمايأ دهع ىلإو كيلإ قوشلا :لصفو

 ٌبرقو «رايدلا ُْبّقاصت ,هيعاود رثكيو هدّدحي اممو ؛ءافصلا تّوْفُي - تاعاس اهنأك

 ةشحو ال ىتلا ةكرابملا ةرغلا ىلإ رظنلاب .كيف ةددجملا ةمعنلا انل هللا ممت ءراوجلا

 . اهدعب نسنأ الو ءاهعم

 :روبقلا لهأ يف ليق ام ءانروازت دعُبو انرواحت برق يف هللا كزعأ انّلثم : لصفو

 !ديعبف ىسقتلملا اًمأو عءنادف مهرارم امأ ءءايحألا ةريج مه

 .فورعملا بلطل اهدصق يأ :اهعاجتنا (5) .رهزلا :راّونلا )١(

 كل



 ؛كتين نسحب ةقثلاو ,كب فغشلل ,ةروفغم ةوفج لكو .ةلمتحم كعم ةلع لكو

 :تلسألا نب سيق يبأ لوقب ذخأنسو
 رذعتف نهنايتإ نع لتعتو اهترْريف اهتاراج اهُمركُيو

 !رجه لا لمتحت نأ نم لقأ رّمُعلا مايأ نإ ,يخأ اي :مكح ىلإ مكح بتك :لصفو

 دحأ نم ولخت ال اهنأل ؛قيدصلا ةعيطق زوجت ال :فسوي نب دمحأ بتك :لصف

 . هيف ةجح |[مهالكو ؛ للم امإو «رايتخالا سفن يف فعض امإ نيهجو

 هللا كلعج دقو ؛ءاقتلالا دنع ركانتن اندك ىتح عاّتجالاب دهعلا لاط :لصفو

 . كنم تلخ اذإ ًةشحوم َدهاشملا لعجو ءاماّت سنأللو ءاماظن رورسلل

 : تايزلا كلملا دبع نب دم ىلإ بهو نب نسحلا بتكو

 ءاونألا هذه نم يلاوت ام ءاقللا ىخارت يف ٌَرذعلا بجوأ

 ءارزولا دّيسل موي لك | ينم هيدمأ هلاإلا ُمالسف

 ءاس نع ينقوعت ءاس نم وكشأو لوقأ اذام يردأ تسل

 ءاقبلاب هذه وعدأو لس كّثلاب كلت ىلع وعدأ ينأ ريغ

(000) 

 :رخآ لاقو

 رودصلا يف ٌرئامفلا تّملكت اسنّيقتلا اذإف ادّمع روُزأ
 ريمضلا نع ريمضلا يضر دقو  يئنملي ملو هملأ ملعجرأف

 ةاصو يف لوصف

 : صيشلا يبأ نبا يف قوط نب كلام ىلإ بهو نب نسحلا بتك

 . ينم اهعقوم اذه ةجاحب كنظ امف «ينهذ هل تغّرفو « ينيميب هتططخ كيلإ يباتك

 . دعبلا وهو : ىونلا عمج :ءاونألا )١(
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 هّبسنو هتفرع دق صيشلا يبأ نباو ؟اهيلع ركشلا يف رّصقأو ءاهيف رذعلا لبقأ ينارثأ

 . انم اذبب فتكاف ءانريغ ىلإ انادع ام هربب طسبنت انيديأ تناك ولو ,هتافصو

 عيضي نلو ءهيلإ بتك نمب قثاو ءهل بتَك نمي نم باتك كيلإ يباتك : لصفو

 . هّلماح ةيانعلاو ةقثلا نيب

 :بتكف .راصتخالا ةدش نم ىنعملاب لتخي نأ داكف يباتعلا بتك : لصفو

 . مالسلاو !انأ هل نكف ءانأ كيلإ يباتك لماح

 يف كايإ يكيرحت نع هايإ كعانطصاب ىنغتسا دق نالف : لهس نب نسحلل لصفو

 كدي هللا طسبف .هعنطصم ىلإ ةليسوو هيلإ عونصملل ةمرح ةعينصلا نإف ءهرمأ

 . اهبابسأ كب لصوو ءاهلهأ نم كلعجو .«تاريخلاب

 ءىَّلُخو يتدهاشم نيعب هلمأتو ءانأ هل نكف ءانأ كيلإ يباتك لصوم :هل لصفو

 . هيف ترصق ام مذأو .هيلإ تيتأ ام ٌركشأ هناسلبف

 ةبلّطلا نع ينضبقَي ام ينع كئاضغإ يف ناكل - هللا كّرعأ - كب نظلا نسح الول

 ىلإ كدي طّسبو .قحلا ةياعر يف كيأرب ىملع ءاجرلا نم قمرب كسمأ نكلو .كيلإ

 دعب امأ : لصف اعفاش كددوسو «ًاركذم كّمرك الإ هل نكي مل .هنع اهتضبق ول يذلا

 . هل غاسم ال ءاملاب صاغلاك كنم انأ !هتّيمح يف هتّلعو ,هئاود يف هؤاد ضيرم نم ءربلا

 :رعاشلا لاق امكو

 ؟ٌرارفلا نيأف .ىيتبرك مهو مهيلإ ٌرفأ يتيرك نم تنك

 ! كنع ينغت يبقع وأ «كنم نوكت يع :نيتنثا نم ةدحاو رظتنم انأ : لصف
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 لكلاب الإ ىضرن الو .كضعب انل لعجاف «كّلك انل تنك دقف .دعب امأ : لصف

 . انم كل

 نم ادئاع لمآو «هيف حدقي باتع وأ هرّيغي ضراع نم َكّدُو ىلع يقبأ انأ : لصف

 . كئاضتقا نع ينغي ,.كيأر نسح

 ىلإ عزان نم لك نأ ول . لضفلا نم كحنم ام بسحب دشرلا نم هللا كمهلأ : لصف

 ذخأنو كسفن نم كيلع ٌدّرَت نكلو هنم بنذلاب ىلوأ اَنُكل ءرجهلا نانع هاندّلق مّرصلا

 . كنم امل

 . نيحانجلا يذ رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبعل : لصف

 نع فطلب ينتأدتبا ؛كيف يأرلا ةيرع نع كرمأ يف كشلا ينقاع دقف دعب امأ

 كرخآ يسياو .كئاخإ يف كلَوأ ينعمطأف ؛بنذ ريغ نم ٌءافج هتبقعأو ءةربخ ريغ

 ىلع انمقأف ؛كيف يأرلا ةيزع نع كرمأ نم فشكل ءاش ول نم ناحبسف ؛كئافو نم
 !فالتخا ىلع انقرتفا وأ فالتئا

 يف فيحي امكح هتلعج نأ دعب هتداهش لدعت ادهاش ْنظلا تلعج اذإ :لصف

 ام ةّدش الإ كيلع بتعلا نم اقيرط كلسأ تسلو ؟ كرْوَج نم لئوملا نيأف . هتموكح

 امو .كب الإ ةناعتسا الو ,كيلإالإ كتياكش ىلإ ليبس الو .كتدوم نم هيلع ىوطنأ

 ! ًاببس حاجنلا ىلإ هل نوكت نأ انوع رمأ ىلع كلعج نم قحأ

 :رعاشلا لاقو

 ْبَمذ ىفنأ ءَكَّدو لوط نمو  ْبلقنا فيك كبلقل ٌتْبِجع

 !بضغلا يف اضّرلا نّيعب كارأ يننأ اذو اذ نسم ٌبصحعأو

 يف اهنع ! يكاسمإ نإو مؤللا نم لع كبتع عم يجئاوح كيلإ يتلأسم نإ : لصفو
 نأ معأ ينأ ريغ ؛زجعل ءاضرلاو طخسلا يف كمركب يملع عم اهيلإ ةرورض لاح

 لعجت ال تنك ذإ ؛ةجاحلا نم حنس ام كتلءاسم ,كاضر بلط يف لئاسولا برقأ
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 ماودو كئاخإ مركو كتّدوم ةحص يف ينجلتخت كوكشلا تناك ول :لصفو

 امب ةقثلا نكلو ؛ينع اهتاباوج سابتحآو يبتك رتاوت يف .كيلع يبتع لاطل .كدهع
 .كب انلو كل هتمعن ميدي هللاو ,كؤافج هحّبقُي ام نسحتو كرذعت «يدنع مدقت

 ؛؟فيطللا عيرقتلاو .ليمجلا باتعلاب حتتفملا كباتك لصو :ربدملا نبال لصفو

 داك ىتح فطل يذلا ,كباتعب أيغ تعطقتل ,كتمالسب رورسلا نم يلع بلغ ام الولف
 ىنَمدعأ الف ؛هلبلاو لهجلا لهأ همهفي داك ىتح ظلغو .ةنطفلاو ةقرلا لهأ نع ىفخي
 . هنم جرخملا لو وهف هيف ملاظ تنأف ,كّبتع هّقحتسآ ام ىلع هب ايزاجم كاضر هللا

 .هدقف نم ٌريخ خألا باتعإ : ءادردلا وبأ لاقو

 بباتعلا ىقب ام ٌّدولا ىقبيو ٌدو سيلف باتعلا بمدذ اذإ

 :ىنعملا اذه ريغ يف رخآ لاقو

 اّيح تنك نإو ًاتيَم كتذدع ينّرع ْنِإف ءكاضر َتبلط
 !ايدي يف يذلا هنم رثكأف كئدي يف اب نَبَجعُت الو

 كديعوو «كديعو دعب كعاقيإ نكيلف ؛باقعلا لبق باتعلا :باتع يف لصفو
 .كدعو دعي

 ىنملسأ دقو كنم ءاجرلا بابسأ تعطقو «كيف لمألا بناج تيمح دق :لصفر

 تيدامت نإو .هعم بيرثت ال ٌحّفصف نآلا نم بغرت نإف ؛كنع ءازعلا ىلإ كنم سأبلا
 .هدعب لصو ال ٌرجهف

 ضر



 لصنتلا يف لوصف

 الو ًاثطخم ًابنذ كنيبو ينيب اهف تيت تيتأ ام كيف يلمأ مظع وال :مركم نبا بتك

 اهفرخز دساح ةثفتف نكت الإو ءاراذتعا اهل ءىطوأف ءالاب قلأ مل ةتلف لعلو ءادّمعتم

 هنم تّفشو التقم ينم تباصأ ,كتاّرغ ضعب يف كيلإ اهذبن ء شاو ناسل ىلع

 ينعطقي الو «هيلع ءادعألا كلمَح لعف كب ّنظلا نسُح نع ىليِرُي سيل :لصفو

 ذإ «كدعو زاجنإ كّمرك ىضاقتت نأ وجرأ لب ؛كنم لع َثَدَح ٍبْنَع كئاجر نع

 . كيدل لئاسولا بجوأو ؛كيلإ ءاعفشلا غلبأ ناك

 بنذ ىلع ءوسلاب ينيزاجت نأ نم ةبوقعلاو وفعلاب معأ - هللا كزعأ  تنأ :لصفو

 ليبس لهست ال كنإ :كلوق امأف «شاو ناسل يلع هانج لب .ناسل الو ديب هنْجَأ م

 نأ نم '"' تامامذل ظفحأو فرشلاب فرعأو هقوقحل ىعرأو مركلاب ملعأ تنأف ؛رذعلا

 هيف ًاعفاش كلضف لعج اذإ كرذع نمو .هسمتلا اذإ كوفع نم ًارفص كلّمؤم دي درت

 . هل ةعيرذو

 بنذملاب تقاض اذإ هترفغم نوكت ام عسوأ ميركلا :سابعلا نب مهاربإل لصفو

 . هترذعم

 رهدلا رثأ ءوسو ءّللع مايألا لماحت كيلإو هللا ىلإ وكشأ ,ىخأ اي :لصفو

 بلطأ ١ يعقوم هدنع ولي الو ١ يعصوم فرعي ال نم لئابح ف قلعم ينأو 2 يدنع

 ميقم ءاوث اوثلاف ءانض هب دادزيف قحلا هنم يجترأو ءافلك ينديزيف صالخلا هنم

 تدجو الإ ةليحلا نم ةيحان ىلإ بّهذأ ام ؛ لحترم عامر "!عامّزلاو نعاظ ةين ةينلاو
 ,ىوكشلاب هللا ىلإ عجرأو رهدلا ىلع بنذلا لمحأف ؛قئاوعلا نم ًاعنام اهنود نم

 . ربصلا نسحو ىبقعلا ليمج هلأسأو

 )١( دهعلا يهو ةمامذ عمج :تامامذلا . ) ١ ( هيلع مزعلاو رمألا يف ءاضملا :عامزلا .

 غ5١



 لصاؤتلا نسح يف لوصف

 «عنم ايف هيلع ةجح الو ,ىطعأ ايف دمحلا هلو .ءاش نم هلضفب صخي نأ لضفملل

 ©« يرورس ءاقب كئاقبب ىرأ « يتريرس ةصلاخ كتيلوأ دق يلإف 2تكتئش فيك نكو

 . يدنع اهماود كدنع ةمعنلا ماودبو

 نسح نأل ؛كيلع ةناعتسالاو كيلإ ةعيرذلا نع كمركب هللا ىنغأ دق : لصفو

 . كدنع ءاعفشلا قوف كيلإ ةبغرلا حجن ليمأتو .كيف هللاب نظلا

 دعولاب دوحي نمت سأيلا ةحار تلجعتو «هللا دعب ىئاجرب كتدرفأ دق : لصفو

 . قدصي الو بذكلا بيعيو ءلضفُي نأ يف دهزيو لضفي نأ بحيو ءزاجنإلاب نضيو

 . كئاجر نم يسفن تعضو ثيح كسفن نم هللا كمركأ - ينعض :لصفو

 . كدي ريخ لكب طسبو .هعضاوم كفورعمب هللا باصأ

 ففخملا فقوت فقوتأ ةرمف ,«كيلإ باتكلا لأسأ هللا كاقبأ - لازأ ال :لصفو

 ىلع كنم دمتعملاو ةقثلا .ىلإ كنم عجارلا باتك بتكأ ةرمو «ةنوئملا نم كنع

 عنصلا نم انالخأ الو كب اهّتجبب ايندلا بلس الو «كّرع ماود هللا انّمدعأ ال ؛ ''اةقملا

 ةبغرلا تناك نئلو ؛كلظ يف الإ ًابعط ةايحلل دجن الو .كتمعن الإ فرعن ال انإف ؛كل

 ال كنأل ؛ًاّرعو ةمارك كيلإ ةبغرلا هللا لعج دقل «ًالذو ةساسخ سانلا. نم رشَب ىلإ

 بلطلا نع ههجو تئصو ةيطعلاب هتلأسم تقبَس الإ .هّرهد هب دعق ًاَرَح فرعت

 . ةلذلاو

 قح لع كلو ,؛فورعملا نم تأدتبا امب ءركشلاو ليمأتلا قح كيلع يل : لصفو

 ام ىلع كقح ةدايزب كملع ينعنمي سيلو ؛ركشلاو مسالاب هيونتلاو . لضفلاو عانطصالا
 ءدوهجملا هغلب ام ىلإ تيهتنا دق تنك ذإ ؛ديزملا كتلءاسم نم .,كركش نم هغلبأ

 ًاسفن بيطتو «كيلع قحلاب حمست تنك ذإو .ريصقتلاو ةعاضإلا ةلزنم نم تجرخو
 .ةبحملا :ةقملا(١)



 . ريثكلا ىلع كركش ًادحأ فلكت الو « ريسيلا كقح نع

 بجوي فورعمو « كتبحم ىلإ يل عفشت دايأ يدنع هللا كحلصأ كل :لصف

 . مامتإلاو ('"َبّرلا كيلع

 . كيف هينّدعت ""!ةسارفلا لزت مل ام يل ّرِجْنُي نأ هللا لأسأ انأ : لصف

 «لالتعالا نع لوقلا يف كانغأو ءراذتعالا نع كَرْدق هللا لجأ دق :لصف

 . تعطق وأ تلصو «تيتأ امب ىضرنو «تلعف امب عنقن نأ انيلع بجوأو

 ركشلا يف لوصف

 رهاط نب هللا دبع ىلإ مصتعملا نع ًاباتك تايزلا كلملا دبع نب دمحم بتك

 وأ «كيلع ةروصقم ةمعن نيب الإ هارت ال كنأ الإ ركشلا لضف نم نكي ملول

 . ىفكل هل ةرظتنم ةدايز

 ةجو اههنيب ناطرق امهنأك :لاق ؟ىرت فيك :دايز نب مهاربإ نب دمحل لاق من

 ةتردقأ ةورث وأ اهيلإ هتعفر ةجرد ىلع كركش نم :بهو نب نسحلل لصفو

 هب تكسمأ قمرو « اهتيقبأ ةشاشحو ءاهتييحأ ةجهم ىلع كل يركش نإف ؛ اهايإ

 فقوُي ىّدمو ؛هيلإ ىهتنُي دح ايندلا معن نم ةمعن لكلف ؛هنيبو فلتلا نيب َتْمَّقو

 ء«فصولا تقاف دق يتلا ةمعنلا هذه الخ ءفْرَّطلا اهيلإ ومسي ركشلا نم ٌةياغو «هدنع

 ىودعلا ديك انع تددر ,ةياغ لك ءارو نم تنأو .هردق تزواحجتو ٌركشلا تلاطو

 ركشي فيكف ؛ميرك فنكو «ليلظ لظ ىلإ كنم أجلن نحنف ؛دوسحلا نأ تمغرأو

 ؟ دتجملا ٌدهج غلبي نيأو ءركاشلا

 )١( اهرهاوظ نم رومألا نطاوب فرعت يف ةراهملا :ةسارفلا(5) .ةدايزلا :َبّرلا .

 انضزسإ



 :نومأملا ركشي يدهملا نب مهاربإ لاقو

 هب يلع نمت مو يلام تدَدر

 ًاَعن يتللج دقو كنم َنيأف

 هب كاضر ىغُبأ ىمد َتلَدَب ولف

 تجر ةّيراع ىّوس كاذ ناك ام

 يل كدنع رْذُعلا َّطو كنم يب ّربلا
 يل كّدنع م ّجحَتحَي يب كملع ماقو

 يمد تنقح دق يلام َكّدر لبقو

 مدع نمو توم نم ناتاّيحلا يه

 يدق نم لَا لسَأ ىتح لاما
 ")هلت م تنك امرت مل ول كيلإ

 متلو ببنت مف تأ اف
 مهتم ريغ لذع دهاش ٌماقم

 ةغالبلا يف لوصف

 ًاباتك تيأر اهف ,كباتك لصو :سابعلا نب مهاربإ ىلإ بهو نب نسحلا بتك

 :هنم علاطمو مطاقم نسحأ الو ,ًانويع رثكأ الو ,ًانوتم سلمأ الو .ًانونف لهسأ

 دمحلاو ,ًاغولبم لمألاو «ًانيقي ْنظلا داعو ,ةسارفلا ىرشبو ءيأرلا ةدع هيف تر

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل

 سنؤُيو .عارسألا ُهَكْفُِي ام هنمف ؛هُنويع ًةليلق «هنونف ةريثك مالكلا : لصف

 . ةشحو ناهذألا ألميو ,ًالقث ناذآلا لّمحُُي ام هنمو «بولقلا

 :ربدملا نب دمحأ ىلإ مركم نبا بتك

 كل اورقأ كيلإ اوهتنا اذإف ,لضفلا نوعزانتي كئارظنو كئافكأ عيمج َّنِإ

 كيفو كب اندازو هللا كدازف ؛كنود اوفقو كوغلب اذإف .لزانملا يف نوسفانتيو

 يرجحيو .كتقفاوم عقومب رومألا نم نم عقيو ,كرايتخا همدقيو كّيأر هلبقي نمم انلعجو

 .راعلا ءيشلا وأ ,ةنامألا :ةيراعلا )١(

 انقل



 نمأي الو «طارفإلا فاخي ال نأ ؛كيلع ىنثملا ىلع ةمعنلا نم نإ :هل لصفو

 دجو الإ ةياغ ىلإ حدملا هب ىهتني الو « بذكلا ةصيقن هقحلت نأ نمأيو « ريصقتلا
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 نينُمْؤملاو هل ' نيعياشملا ةرثك ٌمَّدْعي ال يعادلا نأ كَّدَج ةداعس نمو «ءاهزواجت كّلضف

 . ةعم

 اهماودب ماعلا يف ةريصب ينديزيو ,كدنع ةمعنلا ءاقب يف ينعمطُي امم نإ : لصفو

 نأ سانجألا نأش نمو ؛ اهبابسأ نم كيف امب اهتبجوتساو ءاهقحب اهتذخأ كنأ «كيدل

 .هرصنع ىلإ نحيو 2 هئدعم ىلإ لقلقتي ءيش لكو « فراعتت نأ لاكشألا نأشو فلاتت

 نكمت نكمتو ,هعرفب قمسو «هقرعب برض .هسرغم يف لزنو هتبنم فداص اذإف
 ْ . ةعيبطلا كتفت كّتفتو . ةماقإلا

 رمقلاو ءرهازلا راهنلا ءوض نع ربخلاك ,كحدم نم ىطاعتأ اهف نإ :لصفو
 ىلإ بوسنم «لوقلا يب ىهتنا ثيح يفأ تنقيأو ؛رظان لك ىلع ىفخي ال يذلا ءرهابلا
 رابخإلا تلكوو ؛كل ءاعدلا ىلإ كيلع ءانثلا نم تفرصناف «ةياغلا نع رصقم ءزجعلا

 كب سانلا ملع ىلإ كنع

 اهبقانم تفرعو «ةدومم ةقيرط ءافولا نم تمزل كنإ : :مهجلا نب , دمحل لصفو

 نمف ؛كلبحب نوكسمتيو «كدو نوردتبي ,كيف ناوخإلا سفانتف ؛ اهنساحمب ترهشو

 . اهزرح عضوم ُهتلُخ تعضُو دقف او كدنع هل هللا تبثأ

 «ءالجلا نم ليلقلاب ىنغتسا أدصلا هباصأ اذإ قيتعلا فيسلا :مركم نبال لصفو

 كل يسفن فضأ ملو ؛هرهوج مركو «هتعيبط نيلل «'”'هدنرف رهظيو هتالج دوعت ىتح
 . ًاركش لب ؛ًابجع

 سانلا دلعو «ريقح روتسم كدنع هنأ ًاأظع يدنع كفورعم داز :هل لصفو

 . ريبك روهشم

 . عبتملا : عي ياشملا(١)

 . فيسلا : دنرفلا (# ) .بهذوي كرحتي : لقلقتي (؟ )

 نقلل



 :لاقف رعاشلا هذخأ

 ٌريقح ٌروتسم كدنع ُهَنأ اًمّظع يدنع َكقورعم َداز

 ٌريبك ٌروهشم سانلا دنع وهو هتأت ىلنأك ٌءهاساتت

 ' دودسملا ,كتيب لهأ مالعأ ةيقبو ,.كفلس ثراو ريمألا اهيأ تنأ :يباتعلل لصفو

 نم "!لمخَي مل هنإو .مهيعس ُمايأ هب ايخملاو ,مهفرش ميدق هب ددجملا ,7ههملث هب

 يف هتفلخ نم مالعأ َتَحَّمآ الو ,هليبس كلاس تنك نم راثآ تسرد الو «هثارو تنك

 . هتبثر

 مذلا يف لوصف

 فورعملاف «كيلإ هقيرط نم َرَعْوُأ ًاقيرط فورعملل فرعأ ال ينإف ءدعب امأ
 يفو «هرقحت نأ فورعملا يف كتياغ امغإو .روجهم كدنع ركشلاو ع عئاض كيدل

 . هرفكت نأ هنلو

 :ةدئاز نب نعم نب لضفلا ىلإ ةيهاتعلا وبأ بتكو

 ءدمحلا عئارذو .لمألا بابسأب كلئان بلط يف كيلإ تلسوت ينإف .دعب امأ

 هيف امم ًابرقو .تّبّرقت كيف امم ًادْعُب اهب تددزاف ,ىنغلل ًءاجرو ءرقفلا نم ًارارف
 يف تأطخأو ,. كلاؤس ف تأطخأ ينأل ؛كنيبو قيب ةمئاللا ثمسق دقو .تدّعبت

 هرو- هالو 0 - 0 معاب 8 0 0 6_2 0

 ؛ مهتعنمف ةبغرلا لها عنم نع تيهنو .مهتلاسف لخبلا لهأ نم سايلاب ترمأ ؛ يعنم

 :لوقأ كلذ يفو

 ممونُم لاونلا روظحم لخُب ىلإ يكردُم وه يذلا رقفلا نم تررف

 عونق ريغ ُهاقلي نم كلذك  يعماطَم ّبغ َنامرحلا ينبطعأف

 )١( ىفخيو طحني :لمخي (؟) . لّلفتلاو صقنلا :ملثلا .

 نضلحل



 عيدب ريغ لضفلا ٍلهأ لْذِب مك ٌهّلام ٍلخبلا يذ عنم عيدب ٌريغو

 عيضُمو ظفاح نم مهضارعأل ا مهتذجو لاجرلا تفشك تنأ اذإ

 نيش تبنجتل نسحلا لضف تفرع ول كنإف دعب امأ :يدهملا نب ميهاربإل لصفو
 لاق امك ءانمو كنم ناك ايف تنكف كرضي ام كدنع لوقلا ٌرثآ كتيأرو .حيبقلا

 : ىملس يبأ نب ريهز
 "'ةلئاق رهف هب مِمْلُي اف بيصُم ُهَّنأ بسْخي لؤقلا يف لّطخ يذو
 ةلتاقم داب وهو هنع تضّرعأو ُهَرْيغ ٌتنركأو ًاذح هل تأبع

 ؛ امهراثآ يف فّرصتو امهعم ليمت ,راغصلاو ةلذلاب ةلصتم رارشألا ةدوم نإ : لصف
 دنع كتلذ تيأر ىتح « عيفرلا لزنملاب اهُّلنُأو ءسيفنلا لحلب كتوم لحأ تنك دقو
 ؛ ءافصلا ناوخإل كحارطاو «ءانغتسالا دنع كّرّيغتو .ةجاحلا دنع كتعرضو .ةّلقلا

 نيعب كرمأو يرمأ حفصتي نم دنع .كتعيطق يف يرذع بابسأ ىوقأ كلذ ناكف

 . ًانسح حيبقلا ىرت الو .ىوه ىلإ ليمت ال لدع

 انرّبصو «كتدقر نم كهابتنا انبَقرتو «.كتركس نم كتقافإ انيَنَأت : يباتعلل لصف

 هجو نع ٌربصلا انل فشكو ,كريخ نم ٌسايِلا انل ناب ىتح .كيف ظيغلا عّوجمت ىلع
 نم قح كحارطآو ,كروّطل كيّدعت يف كتفرعم قح كتفرع دق انأ اهف ؛كيف طلغلا

 . كرايتخا يف طِلغ

 بدألا يف لوصف

 اذإ .هيلإ ليبس ال ام ساتلا كرتي :لجرلا يف يأرلا ةحص مزحلا تارامأ نم َنِإ

 كٌربْخُت رمأ يف تحمس دقو ؛هيف َكّرَد ال ًءاقشو ,هل ةزع ال ىنغل ٌةيعاد كلذ ناك

 . برطضملا ريثكلا دسافلا مالكلا : لطخلا )10

 نفر



 عمتسم قداصلا ٌربخملا اذهل ناك ول «هبقاوع نع هؤدب كيبْئُيو .هرخاوأ نع هلئاوأ
 «كيف بغر نم سأيأ ًاليم رمألا اذه ىلإ كب لام دق ىوملا دئار تيأرو .مزاح
 حصانلا ظلغ َنأب يملع الولو ,كلتاقم نع هل فشكو «.كبياعم ىلع كّودع لدو
 هللاو «ءكب ىلوأ لوقلا اذه ريغ ناكل .يأرلا باوص داقتعا يف عفن ىلإ يدؤي

 . بحت ام كل قفويو .بحي امل كقفوي

 كسفن ىلع مّدقف ؛كمزع قوف كؤاكذو ,.كلقع قوف كناسل لج تنأ :لصفو

 يف ءىطخُي نأ ىرحأ ناك «نيعلاب ذَخؤي اهفو هايند رهاظ يف أطخأ نم :لصفو
 . لقعلاب ذخؤي اهفو هنيد رمأ

 ءرفّظلا نود ماني ال نم كبلطو .ءافشلا نود ماني ال نم كدسح دق : لصفو

 .رذح ىلع نكو '''كيزايح ددشاف
 نم قثوأ هْغّلبي اهف كيغ نكي الو ءملعت امل عمست ام عدت نأ نآ دق :لصفو

 . هفرعت اهف كسفن

 الإ اذهب كل ىضري سيلو ميرك اهيلع قي وأ ءّرح اهب ىضري لاحب تسل :لصفو
 . هب ىضرت نأ كل يغبني ال نم

 رذعاف « ىضم امل ًاركاش تنك نإف «'”مرغم عفاد انأو «مَنْعَم بلاط تنأ :لصفو
 . ىقب اهف

 كِّمع نم كمع نباو «هُرْيَخخ كنم برق نم كبيرق نإف .ٌدعب امأ :يباتعلل لصفو
 . كيلإ هرب ىدهأ نَم كتدوم ىلإ سانلا ىدهأو كترشع نّسحأ نم كريشعو ,هعفن

 ليلع ىلإ لوصف

 ينلاني نأب اهيف كراشملا لاح كتلعب ماتغالا يف - هللا كمركأ - يلاح تسيل

 .نيدلا ريسأ :مرغملا (؟) . هيلع كسفن نطو يأ :كميزايح رمألل ددشا :لاقي )١(

 نضيدل



 مّلوُم «كنود اهب صوصخم ينأ اهنم ىلع عمتجا لب ءاهرثكأ نم مامأو اهنم بيصن

 يذلا هللا لأسأ انأف ؛ ملس ينأك ليلع ىلإ ةيانعلا فورصم ليلع انأف ؛كللؤي امب اهنم

 . كلو يل ةلماش اهنإف ,كيف امب ينّصخي نأ ,كتيفاع يف ىتيفاع لعج

5 5 ( 

 ولف ؛ '"كئابوح نع ةعفادملا ىلع ٌرداق «كئاقب ىلإ يتجاح ملعي يذلا َّنِإ : لصفو

 يف لدع دهاش كلذب ماقل «كتلعب ليلع ينأل كتدايع يف ىنع طقس دق قحلا ّنإ تلق

 ام لوقلا لضفأو «رثألا هققح ام ربخلا قدصأو ؛كتبيغل يلاح يف داب ٌرثأو ,.كريمض

 . لقعلا نم ليلد هيلع ناك

 حضاولا رذعلاب كتدايع نع ٌتفلخت نثل : : لصفو
 يلق لفغأ امل ةلعلا نم

مّسقت نم صْخف كربخ نع ًاصحف يناسل الو ,كّركذ
 يف دازو أ '"'كّبَّصو هحراوج 

 تبتك كتماقإ ينتغلب املو .ءارضلاو ءارسلا يف كلاوحأ هب لصتت نمو ؛كملأ اهملأ

 . هللا ءاش نإ ةمالسلا ربخب الإ باوجلا نم ًايفعُم , ةيفاعلاب ًاثنهم

 ءاهباوثو اهّرجأ رّقوو ءاهّبّصنو ةلعلا ّبّصو هللا بهذأ دق :فسوي نب دمحألو

 . اهالوأ حبقي رورسلا نم هدنع ناك ام فاعضأ ءاهابقُعب ّودعلا ماغرإ نم اهيف لعجو

 ريمأو ةفيلخ ىلإ لوصف

 يقش وأ رثوي ديعس الإ وه |ف كتركف هب تيَّنع نم لك نإ ,نينمؤملا ريمأ اي

 . رثوي

 «ةريسلا وم نينمؤملا ٌريمأ حبصأ دقو :نومأملا لقع فصي لهس نب نسحلا بتك

 هللا ذخأ ام ًايقوُم «ةبيقنلا دوم «”ةبيرضلا كّرابم .ةميشلا مرك «ةمعطلا فيفع

عنب هل ًاَرقم «هّقح هللا ىلإ أيدؤم هنم هلّمح امب ًاعلطضم ؛ هيلع
 ال فئالآل ًاركاش ءهتم

 )١( كضرم :كبصو (؟) . سفنلا ءابوحلا .
 )"( ةعيبطلا : ةبيرضلا .

 انضر



 . هناسلو هديل ًاَقاك ؛ هتنامأو هنيدل ًائْبع ًالصف الإ قطني الو ؛ًالدع الإ رمأي

 , مهرومأ ذيفنت : ناطلسلا ىلع ءايلوألا قح َنإ : : تايزلا كلملا دبع نب دمه بتكو
 رخؤيو .مهتسحم مدقيف ,مهنيب زيمي نأو .مهقالخأ ةضايرو « "مهدّوأ موقتو
 . مهتءاسإ نع ءالؤه ٌرجدزيو .مهناسحإ يف ءالؤه دادزيل ؛ مهئيسم

 ؛نيملسملا َةمرُح ةمرخلا بجوأو «نيدلا قح قحلا مظعأ نم نإ :هل لصفو
 هللا هاعار ام بسح هل ىعارُي نأ ,ةمرحلا كلت ظفحو قحلا كلذ ىعار نمل قيقحف
 . هيدي ىلع هللا ظفح ام بسح هل ظفحيو

 ىلع هديبعلو .ةحيصنلاو ةعاطلا ّقح هدابع ىلع هئافلخل بجوأ هللا نإ :هل لصفو
 ناك ,هّقحّلك ىلإ لك ىدأ اذإف ؛ةحلاصلا نّّسلا ةايحإو «ةفأرلاو لدعلا طسب هئافلخ
 . ةفلألا ماودو «ةملكلا قاستاو .ةدايزلا لاصتاو « ةمعنلا مال ًاببس كلذ

 تلصتا الإ ,ةصاخ هسفن يف نينمؤملا ريمأل هللا اهدّدحي ةمعن نم سيل :لصفو
 مهيلع بجوو .اهيف مهدنع هللا ءالب مظعو .ةفاك نيملسملا تلمشو .ةماع هتيعرب

 ظفح هنيد نع "هيو هريبدتبو , مهتمعن مامت هتمعنب لعج هللا نأل :اهيلع هركش
 ًادّيؤم ؛نينمؤملا ريمأ ةاقب هللا لاطأف ؛مهليبس نّمأو مهئامد نقح هتطايحبو .مهميرح

 . مقملا معنلل ءاقبلا لوصوم ؛نيكمتلاب ًازرعم ءرصنلاب
 ىلع بلقلا يوطنم .هتعاطب ةينلا دوقعم نينمؤملا ريمأ لعج يذلا هلل دمحلا : لصف

 هب درشو دالبلا هل خّودو ءرفظلا هل بهو مث ؛هّودع ىلع فيسلا ٌدوحشم  مهتحصانم
 . ارحبو ًاربو «ًابرغو ًاقرش حوتفلا فرشب هصخو .ودعلا

 رتاون نحنو ؛مايألاك ةلصتم ينامألاك ”'ةلوسعم اندنع ريمألا لاعفأ : لصفو
 لماحلاو ءانلكب ضهانلا هنإ ؛هرب ةلصاوم هل ءاعدلا لصاونو ؛هلعف ميركل ركشلا

 . عافدلا : بذلا (؟) .مهجاجوعا :مهدوأ(١)

 . ةقداص :ةلوسعم (؟)

 نفض



 . انقوقح نم بان امب مئاقلاو «انئابعأل

 ىدحإ نم ولخي الو ,هركنأف اذك نينمؤملا ريمأ ىلإ ىهتنا دقف «دعب امأ :لصفو

ريصقت امإ :ةمئال ليزي الو ةجح بجوي رذع اههنم ةدحاو يف سيل «نيتلزنم
 يف 

 داسفلا لهأل ةرهاظم نما «بجاولا يف طيرفتلاو مزحلاب لالخإلل كاعد كلمع

 ةبوقعلا ةبجومو «ءكب "”ركنلا ةلحل كنم تناك نيتاه ةيأو ؛بيرلا لهأل ةنهادمو

 مدقتلاو «ةجحلاب ذخألاو «ةرظنلاو ةانألا نم نينمؤملا ريمأ هب كاقلي ام الول ,كيلع

 يف كداهتجا بجوي ام «ةرثعلا ٍيظع نم تلقأ ام نسح يفو ؛راذنإلاو راذعإلا يف

 . مالسلاو ,ةعاضإلاو ريصقتلا يفالت

 : يدهملا نب ميهاربإ ىلإ دادغب ذخأ نيح نيسحلا نب رهاط بتكو :

 ةرمإلا مالك ريغب ةفالخلا تيب نم دحأ ىلإ بتكأ نأ يلع زيزع هنإف دعب امأ

 امك ناك نإف ,عولخملا ثكانلل يأرلاو ىوملا لئام كنأ كنع ينغلب هنأ ريغ اهمالسو

ع مالسلاف كلذ ريغ نكي نإو :كل ريثك هب تبتك ام ٌليلقف ينغلب
 ريمألا اءأ كيل

 :اهربدتف ًاتايبأ يباتك لفسأ يف تبتك دقو ؛هتاكربو هللا ة ةمحرو

 ريرغت ماحقلاب كب ىّمر لهج ٌهتّصرف قلت ملام لوهلا كّبوكر

 ٌرورغَم ٌروُرُغملاو ءَيبيصملا ًظح اب نوئطخملا ُبيصي ايندب نوُهأ

 ٌريبدت مزحلا ٍلمأل َّمذُي نلف ةةتطيح مزحلاب ّذخو ًاباوص عرزاف

 روذعم بابلألا يوذ دنع تنأن هب َتكله وأ ًابيصم ترفظ نإف

 !ريداقملا هتناعأ ٌلوُهَج اولق هب تزفف لهج ىلع ترفظ نإو

 هركش ىلإ يداهلا «هتمحرب معنلا ممتُم هلل دمحلاف ءدعب امأ : :بهو نب نسحلل لصف

هل عمج يذلا ءهلوسرو هدبع دمش انديس ىلع هللا ىلصو ؛ هلضفب
 هقرف ام لئاضفلا نم 

 ' . اهلست ماسو  هتفالخب هصخ نم ىلإ ًاعجار هّنارُث لعجو ءهلبق لسْرلا يف

(00 

 )١( ديدشلا رمألا :ركنلا .

 ضرع



 ظحاجلا رحب نب ورمعل لوصف

 . باتع يف لوصف اهنم
 . ةلفان ناسحإلا يوذ ريغ ىلع لضفتلاو ,ةضيرف ناسحإلاب ةأفاكملا نإف دعب امأ
 . كنأش نم ةيفاعلا تناك نإ كناسل ىلع توكسلا نكيلف دعب امأ
 . ًادحاج ةمعنللو « ًادناعم كّظحل نوكتف ,كيلإ بغَر اهف دهزت الف .دعب امأ
 ىوملا ٌنيرقو .ءقيفوتلا لقعلا ٌنيرقف .نادض ىوهلاو لقعلا نإف دعب امأ

 . هبزح يف تناك ترفظ امهأبف ,ةبلاط سفنلاو نالذخلا
 .رامثلاك ظافلألاو ,ناصغألاك تاكرحلاو ,راجشألاك صاخشألا نإف .دعب امأ

 هدمي مل اذإ دفني ءاعولا يف امف .نداعم لوقعلاو ةيعوأ بولقلا نإف .دعب امأ

 . ندعملا

 ترّشاع نم قالخأبو ءةظع مايألا بلقتبو ءابيدأت براجتلاب ىفكف .دعب امأ
 . ًارجاز توملا كركذبو « ةفرعم

 . عذقلاو متشلاب هئافطإ نم نوهأ ,بضغلا عذل ىلع ربصلا لاتحا نإف .دعب امأ

 ٌةمعن تمظع امو ؛بئاونلل دادعتسالا ولوأ بقاوعلا يف رظنلا لهأ نإف .دعب امأ
 اياطم مايألا لعج هلغش ةرخآلا بلطل غرف نمو ءهتّمه ايندلا تقرغتسا الإ ٍءيرما
 . هلحترُم ليقم ةرخآلاو هلمع

 صقان ريغ ءانغتسالاو ,«لجألاو قزرلا يف دئاز ٌريغ ايندلاب ماتهالا نإف ءدعب امأ
 . ربداقملل

 هفختسي ىتح ملحلا "!لهجتسي دقو .كسمأ ملح نم لك سيل هنإف .دعب امأ

 .رجُمملا

 امم ًاريثك لقتساف كناوخإ بولق يف ")ةقملا كل متت نأ تببحأ نإف .دعب امأ
 . مهيلوت

 .ةبحملا :ةقملا (؟) . هبضغيف هقلخ نم سيل ءيش ىلع هلمح اذإ .هلهجتسا :لاقل )١(

 ضم



 حفصلاب هودع برح فك ىتح فطل نم «ةبقاعلا يف سانلا رظنأ نإف «دعب امأ

 . ببحتلاو قفرلاب هدقح لتساو .زواجتلاو

 :هنم لان هنأ هنع هغلبو يناتسجسلا متاح يبأ ىلإ بتكو

 . مالسلاو «كنم كلذل الهأ انكل كبرغ نم انع تففك ولف ءدعب امأ

 حيبقب هركذ ىلإ متاح وبأ دعي ملف
 :ةاصو يف لوصف هلو

 كيلإ لسوت نم «هتبلط ىلإ هتبجأو .هتجاح يف هتفعسأ نم قحأ نإف دعب امأ

 ظ . ءاجرلاب كوحن عزنو «لمألاب

 رباثمو «هتددر ةجاح بلاطو «هتمرح حنمتسم نم ةثودحألا حبقأ اف ءدعب امأ

ف تبلتف .هنع تيول هنانعب كيلإ لبقمو «هّتضبق كيلإ طسبنمو « هتبجح
 الو كلذ ي

 . ممنب عاشم ' "زاّمه نيهَم فالح لك عطُت

 كيدايأ نم هتقفاوم غولبو همامذ انمزلي ءانب ةلصتم هبابسأ انالف نإف ءدعب امأ

 نسح نم انعقوم فرعن ام هيف انلوأف «هتأفاكم نم ةقثلا عضوم انل تنأو ءاندنع

 . انيلع هقحل ةأفاكم نوكيو «كيأر

 هتأفاكم انمْزلُي ام مامذلا نم انيدل هلو ءنالف يف كباتك اناتأ دقف ءدعب امأ

 . هركش يدؤيو هتمرح ءىفاكُي ام ىلع هرمأب ةيانعلا نم نحنو «هقح ةياعرو

 : دعو زاجنتسا يف لوصف هلو

 "”كلْطَم نوجس يف انماقم لاطو «كديعاوم دويق يف "انفّسر دقف ءدعب امأ

 . ةحيرم [ ال ] وأ ةرمثم كنم معَب اهّمغ ديدشو اهقيض نم - هللا كاقبأ  انقلطأف

 . لطملا حئاوج نم ًاملاس اهم نكيلف ءتقروأ دق كديعاوم ٌرجش نإف «دعب امأ

 )١( هسواسوو هتارطخ :ناطيشلا تازمه :لاقي .

 ) دعولاب ءافولا مدعو فيوستلا :لطملا () . انللُع :انفسر (م .

 انضرما



 لطملا قعاوص نم ًاملاس '' اهّلبو نكيلف «تقرَب دق كدعو بئاحس نإف .دعب امأ
 .الالتعالاو

 .راذتعالا يف لوصف هلو

 . رارصإلا ةبوتلا نم ضوعلا سئبو .راذتعالا ةلّزلا نم ليدبلا معنف دعب امأ
 . كريغب كيلإ عّفشتي مل نم كملحب هيلع تفَطع ام قحأ نإف ,دعب امأ
 ينم تمقتنا دقو «كيأر نسح نم ءفّلخ الو ,كئاخإ نم ضوع ال هنإف « دعب امأ

 . كئاقل ىلإ يقوشت ريسأ قلطأف ,كئافجب يتلز يف

 اهتلز نم وفعلا يسفنل تنمض ,كوفع ةياغو كملح غلبمب يتفرعمب يننإف .دعب امأ
 . كدنع

 3 ٠ سانلل ودبي امب هّسفن بّدكم كيف هتلاقم ءوسب كناسحإ دحج نم نإف .دعب امأ

 نم راذتعالا كسبح عم .كتلصاوم ريغ هفشي مل ام ملألا نم ينسم دقف ءدعب امأ
 «كتءاسم نم ًالدب نكت «كتلصب انيلع ننماف ,كتّدوم هرفتغت كبنذ نكلو ؛كتوفه
 . كتوفه نم ًاضوعو

 عستي ملو هدنع كردق كيلع (9هتدجوم تقرغتسا نميف ريخ الف .دعب امأ
 ١ . ناوخالا "”تانمل

 نم كاضر ّساَملا ككلم ىلإ هملسأ نم .حفصلاب يدنع سانلا ىلوأ نإف ءدعب امأ

 . هيلع كنم ةردقم ريغ

 !ةأفاكملا كسفنل تيضر ملف ,ةءاسإلا ىلع ينتمذ تنك نإف ءدعب امأ
 : يزاعتلا لوصف هلو

 (َّنإو :كيف روجأملا كدعب يقابلا»و .كل يقابلا كلبق يبضاملا نإف دعب امأ
 .٠  5 | 2ني ماه (0)

 #باسح رّيغب مهرجأ نورباصلا ىفوي ' .

 )١( بضغلا :ةدجوملا (١؟) .رطملا :لبولا .

 )"( ةيآلا رمزلا ةروس (ع) .ّرشلا تالصخ :ةنهلا ٠١ .

 نوفي



 مل نم هنإو .باصم لك نم فّلخلاو ,كلاه لك نم ةازعلا هللا يف نإف «دعب امأ

 . ةرسح ايندلا نم هسفن عطقنت هللا ءازعب زعتي

 ءربصلا نم كظحب كسمتف ؛عله لا هبقعي َعزجلاو ءرجألا هبقعي ربصلا نإف دعب امأ

 . لّمأت يذلا هب كردتو ,بلطت يذلا هب لت

 ةوالتلاب كيلعف ؛ًارجاز بابلألا يوذلو ًاظعاو هللا باتكب ىفك دقف ءدعب امأ

 . ةيصعملا لهأ هب هللا دعوأ امم جنت

 ةفيلخ ىلإ رودص

 . هيدب ىلعو ءهب حلصأو هديأو ىهدّلق ابف رفلظلاب نينمؤملا ريمأ هللا قفو

 ةيعرلا طاحو (هتمعل ماود ف رصنلاب هديأو ءرفظلاب نينمؤملا ريمأ هللا مركأ

 . هتدم لوطب

 دهع يلو ىلإ رودص

 سناو «ليمجلا لعف هيدي ىلع ىرجأو ءريمألا ةّدم لوطب نينمؤملا ريمأ هللا عتم

 . نينمؤملا هتيالوب

 . ةمحرو ًاثايغ هلعجو ةّمألا هرمع لوطب دعسأو .ةمعنلا ريمألل هللا تم

 . ةماعلاو ةصاخلا هب عتمو «ةمالسلاو ةمعنلاب هطاحو ,ةماركلا هل هللا لمكأ

 ةفأرلاب كلمعتساو ةّمألا لمش كل عمجو «ءةمرحلا لهأ كتمالسب هللا عتم

 . ةمحرلاو

 ةطرش يلاو ىلإ رودص

 كقؤفوو «تبثتلاب كدّيأو .«فوهلملا كب ثاغأو مولظملا كب هللا فصنأ

 . باوصلل

 ضرك



 ًانصحو :نيدلل ةمصع كلعجو .باوصلاب كقطنأو .قيفوتلاب هللا كدشرأ

 . كلعف نم ىضري امب كلمعتسا امل كظفحو ,كدلق ام ىلع هللا كناعأ
 . كدّوع ام لضف كل مادأو «كدشرأو هللا كدّدس

 . ةفيلخلا دنع '')ةفلزو «ةّمألا بولق يف ًاردقو « ةلزنملا يف ًافرش هللا كدار
 ءادأ ىلع كناعأو ,فوهلملا ةبرك كسب فشكو ؛مولظملا كلدعب هللا رصن

 .قوقحلا

 ضاق ىلإ رودص

 . قوقحلا كب ّدرو تبثتلاب كدّيأو .ةجحلا هللا كمهلأ
 . مكحلا يف تبثتلاو «ماعلاب هلبحب ماصتعالا هللا كمهلأ
 . بابلألا يوذل ًامامإ كلعجو ,باطخلا لصفو ةمكحلا هللا كمهلأ
 عانطصا يف كدي طسبو ءناسللا كركشب قطنأو .نامزلا كلضفب هللا نّيز

 . فورعملا

 .لامآلا كيف ققحو .,لاضفإلا كل هللا مادأ

 ماع ىلإ رودص

 . هلا دنع ةقلزو .ةاجنلا ىلإ ًاببسو «ةعاطلا يف ًارون ماعلا كل هللا لعج
 ننس كب حضوأو ءأ ”)نيمّرحتملا ج جئاوح كب ىضقو «نيديفتسملا كملعب هللا عفن

 . نيملسملا عئارشو .نيدلا

 هوركم كتّمأو «بلاطلا ةجاح كب حبنأو «بغارلا فاعسإب لوطتلا كل هللا مادأ

 . بقاوعلا .

 )١( ةبيرقلا ةلزنملا :ةفلزلا .

 ) ةمذب ىمحتو عنمت يأ ةمرحب هنم مّرحت :لاقي :نيمرحتملا (؟ .

 ورح



 ناوخإ ىلإ رودص

 « كترشع ليمج نم انالخأ الو ,كتفلأ ماودب انّيولقو ,كتيؤرب انراصبأ هللا عّتم

 كناوخإ هللا جببأو «كتدوم هيلع يوطنت ام بسحب « «كسفن رك نم كل بهوو

 وفص ذاعأو ءرّدقلا بقاوع انتفلأ نع هللا فرصو «كب سنألاب مهتفلأ عمجو كبرقب

 . ركشف هيلع هللا معنأ نمم انلعجو ءردكملا نم انئاخإ

 . كتمالسب ةمعنلا انأنهو «كتلصاومب انّمايأ سنآو «كنتم لوطب انيلع هللا نم

 كب رورسلا لمش عمجو .«كنم لمأن انك ام انم هللا بّرق

 . عامسألا كثيدحبو ءراصبألا كتيؤربو «بولقلا كبرقب هللا هر

 . كئافج لوطب مهالتبا الو . كئاّدوأ ىلع كب هللا لبقأ

 . انرومأ يف كريصقت نم كنع انتبغرو ءانع كروتف نم اندرَح هللا لازأ

 . هدهعنو هفلأت انك ام انيلإ رو .هدقف انشحوأ ام كنم انل هللا ظفح

 كنم انتمرح لعجو ,كيلع نزحلا حيرابت نم يب امو .كيلإ نينحلا ةقاف هللا محر

 . كيدل عيفشلا

 . انع كطخس ٌدري ام كملح نمو ءانريصقت عسي ام كحفص نم انل هللا رمي

 . كترايزب انعاتجاو ,كتلص ةدواعمب انتفلأ هللا نيز

 كل ءافولاب كنم ًادوهعم نوكي ام كيأر ليمجو كئاخإ نم انيلع هللا داعأ

 باتع يف رودص

 . انع كريصقت نم كب انربل ذخأو ءانل كئافج نم كيلإ انقوش هللا فصنأ

:رمأ هنع هغلبو صاعلا نب ورمع ىلإ ةيواعم بتكو
 ينغلب ؛كدشرل هللا كقفو 

 |مهو ءرقفلا هّلْذأ ىنغلا هرطبأ نمو ؛"ارَوَخ هرخآو ,01"2ب هلوأ اذإف «كمالك

. 
 ةمعنلا لولح دنع وهزلاو حرملا يف ةالاغملا :رطبلا

)١( 

 فعضلا :روخلا (؟) .

 سري



 عادلا هل نيبَي نم ءاودلا ةفرعمب سانلا ىلوأو .هلقع نم ءرملل ناعداخم نادض

 1 . مالسلاو

 تركذ ؛كروج ةوطس نمؤي كفاصنإ ولع ؛كب تلواطو معنلا كتلواط : هباجأف

 كلثمو , عّدخأ ملو كتبحم ىلإ تلم ينأ تملع دقو ,عودخم انأو هركت امب تقطن يفأ

 . فرتعم َةّلز افعو ىرذتعم ىعسُم ركش

 .هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا باتك نم عبارلا ءزجلا مت

 :هلوأو سماخلا ءزجلا هللا ءاش نإ هيليو

 . مهمايأو مهخيراوتو ءافلخلا يف ةيناثلا ةدجسعلا باتك

 سضرفإ



 ةحفصلا

1 

 عوضوم ا

 مالك يف ةدجسعلا باتك

 بارعألا
 .يلارعأو ناوفص نب دلاخ

 دبع نب رمعل. ءاعدلا يف بارعألا لوق

 : زيزعلا

 تافرعب يلارعأل فاوطلا يف يلارعأل

 .ةالف يف رخآل .ىنمب يلارعأل

 .هنبا تام يلارعأل . اهليا عدوت ةيبارعأل

 .قئاقرلا يف مهلوق
 يف رخآل :هدلو ىلع هنزح يف ينارعأل

 همسج لوح يف رخآل .هبابش باهذ
 . ربكلا يف رخآل

 ريغت يف نيرخآل .ةعيطقلا يف يلارعأل
 .رايدلا

 فصو يف يبارعأل .اهنبا يثرت ةيبارعأل

 . دلب

 .يلارعأو ةدئاز نب نعم
 .فاوطلا يف ةيبارعأو يدهملا
 .ينارعأو نايفس يلأ نب ةبتع نيب
 دلاخ نيب .هلبإ ىلع ريغأ ينارعأ
 .يلارعأو يرسقلا

 ضف

 عوضوم ا ةحفصلا

 .يبارعأو قوط نبا 7
 .سنوي ةقلح يف يلارعأ

 .ركب يبأ نب نمحرلا دبع عم ةيبارعألا 8
 .بارعألا ضعبل رعش

 رابخأ ضعب يوري يعمصألا ٠

 .بارعالا

 .يلارعأو ماشه 0١

 .يبارعأو نومأملا
 .ةعاجش يف يلارعأ ٠؟؟

 ا .دهزلاو ظعاوملا يف محلوق ٠

 . يارعأو ماشه
 .هاخا ظعي يلارعالا .؟غ

 .سابع نيالا «م

 .بارعألل ةقرفتم رابخأ
 .حدملا يف مهلوق +:

 .مذلا يف مهلوق ٠+

 .لزغلا يف مهوق 4

 .ليخلا يف مهوق 0+

 . ثيغلا يف مهوق 0

 .زاجيإلاو ةغالبلا يف مهوق 0

 نسحو عيقوتلا نسح يف مهوق 03



 عوضوم ا ةحفصلا

 .حكانملا يف مهوق 04
 .بارعإلا يف مهوق 0
 .نيدلا يف مهوق 07
 . حلملاو رداونلا يف مهلوق 07
 . صصلتلا يف مهوق 3077

 . ماعطلا يف مهوق <”

 .يبارعألا ةيدهم يبأ رابخأ
 ش . ءارهزلا ىبأ ربخ 0١
 . بارعألا ضعبلا 8

 . يعمصألاو ديشرلا م07

 . ةبوجألا يف ةبنجملا باتك
 ةيواعمل بلاط ىبأ نب ليقع باوج ٠

 ا . هباحصأو

 .هباحصأو ةيواعمل سابع نبا باوج 45
 . سابع نبا يف ةكيلم يبأ نبا ه4

 . صاعلا نباو سابع نبا 5

 سمش دبع ينبو مشاه ينب ةبواجم 04
 .ريبزلا نبال

 .ةيواعمو ريبزلا نبا 4

 ةيواعمل يلع نب نسحلا ةبواجت 030
 . هباحصأو

 .هباحصأو ةيواعم نيب ةبواجم 6
 .ةيمأ نيب نيب ةبواجم 03٠7

 ١ عطاقلا باوجلا .

  00١.مهيلع درلاو ءارمألا ةبواجم

 ةمادق نباو ةيواعم

 نضل

1١1 

120 

1١1١1 

١١ 

14 

11 

١ 

 لحل

1١ 

1١ 

106 

1١1 

1 1/ 

118 

١8 

1 

 عوضوم ا

 . .فنحألاو ةيواعم

 . يدعو ةيواعم

 . ايلع نعل يماشو فنحألا

 . يلع رمأ يف ليقعو ةيواعم
 .لطخلا نباو ةيواعم

 . معانلا مرخو ةيواعم

 نب كلملا دبع .ءاطعو كلملا دبع

 .نايبظ نباو ناورم

 . يلع نب ديزو كلملا دبع نب ماشه
 . رم وبأو باطخلا نب رمع

 .راصنألاو ةيواعم

 نب هللا دبعو باطخلا نب نرمع
 ٠ْ . ريبزلا
 . مكأ نباو نومأملا . ديزم نباو ديشرلا

 . يرسقلا دلاخو نمحرلا دبع نب ةبتع

 . صاعلا نباو باطنخلا نب رمع
 . صاعلا نباو دوراجلا نبا

 .لزه يف باوج
 . هلك اوي ينارعأو ةريغملا

 يف هللا دبع نب مهاربإو ةبتع نبا
 .ماشه ةرضح

 .سوسومو كلملا دبع نب ةملسم
 يف ءاممأ نبا .شمعألاو يعخنلا

 . قدزرفلاو ماشه
 .قدزرفلاو ناوفص نب دلاخ



 ةحفصلا

 رض

1١7 

1١ 

١ 

١6 

1١1 

1١ 

1١4 

١8 

١2١ 

١2 

 عوضوم لا

 .فوتنملا سابع نباو ةدئاز نب نعم

 .ةشئاعو ناسح

 .نايبظ نباو جاجحلا

 .جاجحلاو ديزي نب دلاخ

 .هبلم نب بهو

 .ديزم نباو روصنم نب ديزي

 .يعشاجملاو رابجلا دبعو قدزرفلا

 نباو ةيواعم .رفعج نباو ناوفص نبا

 .رماع
 .رخف يف باوج
 .ناوفص نب دلاخو شربألا

 .نميلا نم موقو ماشه

 ريبزلاو ةيواعمو دلاخ نب نمحرلا دبع

 .نافع نب نامثعو

 . لضفلا نباو فسوي نب دمحأ

 .ةيواعمو دايز

 . سيقو شيرق

 ملسم نب ةبيتق .قيقشو عمسم نبا

 .ةرييهو

 . داود يبأ نبال هبوجأ

 . شحفت يف باوج
 ةيندم ةأرماو بعصم نب ىسوم

 . دزألا نم لجرو يوحنلا سنوي

 . نييبارعأ نيب
 . قدزرفلاو ريرج نيب .قدزرفلل

 .ةرماحألا دجسمو قدزرفلا

5 

 ةحفصلا

١ 

١060 

١ 

1١0 

1١01 

 ا7/ ١6

 ١ع

 1 عا

 ١74

 11و78

 7و١

 م1١

85 

١6 

1١41 

 عوضوم ا

 .فيضو زامجلا نيب

 بطخملا يف ةطساولا باتك

 . ةملس نباو كلملا دبع هبر دبع نبال

 نب رشب .دواد يبأل .دايز يف ةيواعمل

 . ةلبج نباو رمتعملا

 2 هللا لوسر ةبطخ

 . عادولا

 .ركب يلأ بطخ

 .باطخلا نب رمع بطخ

 .نافع نب نابثع ةبطخ

 هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع بطخ

 ش . ههجو

 .ةيواعم بطخ

 .ةيواعم دنع دايز نب هللا ديبع

 .هيبأ توم دعب ةيواعم نب ديزيل

 .تاورم نب كلملا .دبعل ةبطخ

 .كلملا دبع نب ديلولل ةبطخ

 .نعمو كلملا دبع نب ناملسل ةبطخ

 .زيزعلا نب رمع بطخ

 يدي نيب متهالا نب هللا دبعل ةبطخ

 .زيزعلا دبع نب رمع

 . ديلولا نب ديزيل ةبطخ
 . ماشلاب حافسلل ةبطخ

 .روصنملا بطخ نمو

 دبعل ةبطخ .يلع نب ناملسل ةبطخ



١1848 

١848 

15 

1١51 

١0 

 لح

5 

511 

51١ 

51 

510 

51 

 5؟1/

516 

 قي

1١ 

 عوضوم ا

 نب حلاصل بطخ . حلاص نب كلملا

 .يلع
 .ىلع نب دواد بطخ نمو

 ْ .يدهملا ةبطخ
 . ديشرلا نوراه ةبطخ
 .نومأمللا بطخ نم

 .ريبزلا نب هللا دبع بطخ نم
 . دايزل ءارتملا ةبطخلا

 .ينراحملا عماجل بطخ

 .جاجحلا بطخ نم

 دبع ةبطخ .نيسحلا نب رهاطل بطخ
 .رهاط نب هللا

 .ماسم نب ةبيتق ةبطخ

 سق ةبطخ .بلهملا نب ديزيل ةبطخ
 .يابإلا ةدعاس نب

 موي اهنع هللا يضر ةشئاع ةبطخ

 .لمجلا

 .دوعسم نب هللا دبعل ةبطخ

 .ناورم نب ةبتعل ةبطخ

 .رمع نب فسويل
 .ىئاطلا سوأ نب دادشل ةبطخ

 .يرسقلا هللا دبع نب دلاخل ةبطخ

 ' .ريبزلا نب بعصمل ةبطخ

 ضرع

 ةحفصلا

52 

 <5”آآ؟آ 0

 م

 قرح

 قضت

 <53<"ى 0

 انيرضي

 ضو

5 

52١ 

 قب

 يح

 ندد

 عوضوم ا

 .نايفس يلأ نب ةبتعل بطخ نم
 يرطقل ةبطخ .حجراوخلا بطخ نم

 .ايندلا مذ يف ةءاجفلا نب

 .ةزمح يلأ نبا بطخ نم

 .هتبطخ يف هيلع جترأ نم
 . حاكنلا بطخ

 .بارعألا بطخ
 ةيناثلا ةبنجملا باتك

 .ةباتكلا عضو نم لوأ

 . مالسإلا يف ةباتكلا

 .بتكلا حاتفتسا

 . هناونعو باتكلا متخ

 .يمألا : ريسفت باتكلا خيرأت

 ينلا باتك .مهلضفو باتكلا فرش

 .هنع هللا يضر ركب يبأ باتك

 هللا يضر يلعو نامثعو رمع باتك

 3 . مهتع

 .ةيمأ يب باتك

 . سابعلا ينب باتك
 .ءافلخلا ريغل بتك نم

 . باتكلا فارشأ

 . ًالماخ لبق ناكو ةباتكلاب لبن نم
 ملو ةباتكلا يف هسفن لخدأ نم



 عوضوم ا ةخفضصلا

 .باتكلا ةفص 015١0

 .هسفن هب ذخأي نأ بتاكلل يغبني ام 5
 .مالكلا كئاح ربخ ٠0

  0١.ةباتكلا لئاضف :

 .زوحي ال امو ةباتكلا يف زوجي ام 5

 .ةغالبلل ءالعلا فيرعت .ةغالبلا 17١٠؟

 .بتكلا يف رارسألا نيمضت
 .مالقألا يف مهوق 07+

 .ربحلا يف مهوق 01

 .فحصلا يف مهوق 58*

 ىلعو نامثعو رمع ءافلخلا تاعيقوت 0
 .مهنع هللا يضر

 عيقوت .هنع هللا يضر ةيواعم عيقوت 0

 .هنبا ديزي
 .ناورم نب كلملا دبع عيقوت 1

 .كلملا دبع ينب نايلسو ديلولا عيقوت

 .زيزعلا دبع نب رمع تاعيقوت
 .كلملا دبع نب ديزي تاعيقوت 0١

 .كلملا دبع نب ماشه تاعيقوت 095

 .دمه نب ناورم تاعيقوت

 .روصنملا تاعيقوت . حافسلا تاعيقوت 594+

 ىسوم تاعيقوت .يدهملا تاعيقوت 7
 . يداحلا

 .ديشرلا نوراه تاعيقوت

 .نومألا 4

 تاعيقوت . ءاربكلاو ءارمألا تاعيقوت
 . دايز

 نضر

 عوضوم ا ةحفصلا

 .ةدوملا يف لوصف 53

 .ةرايزلا يف لوصف

 .ةاصو ف لوصف 2٠

 باتع يف لوصف ١“©

 . لصنتلا يف لوصف ©”

 . لصاوتلا نسح يف لوصف ©6

 .ركشلا يف لوصف 51

 .حدملا يف لوصف .ةغالبلا يف لوصف ضن

 .مذلا يف لوصف 6

 .بدألا يف لوصف 7

 .ليلع ىلإ لوصف ١"

 .ريمأو ةفيلخ ىلإ لوصف +

 .ظحاجلا رحب نب ورمعل لوصف *6م

 يلو ىلإ رودص .ةفيلخ ىلإ رودص +4

 .ةطرش ىلاو ىلإ رودص .دهع

 .ملاع ىلإ رودص .ضاق ىلإ رودص

 .ناوخإ ىلإ رودص ©".

  | 5١باتع ف رودلص .

 رسوم 9
 بمانتبل - تورؤوحيب - ؟0148م - ؟االادع :فتاته



 ىيساألاْب ربي ضْوْدَصأريفلا
 ما ةَنَسؤوتملا

 4 ذآ
3 

 روتكر
 مال« | 2

 سم اخ 1

 ةيماجإ] بةكل| راد
 هكسان كبل - كتنوريجس



 ةظوفحم قوقحلا عيمج
 ةيملعلا بتكلا وادل

 نانبل - توريب

 لوألا ةعبطلا
 م15895- م156١

 م00٠8  م.١“# فتاه ١١. 251494 ديرب قودنص

 رتنس تراكلم ةيانب - ءاضيبلا ةلمرلا



 ضيا درشاوى سلال ا
 5 مُهِماَيَأَ,م هييراوتو ءاّملخلا ف 0

 يف انلوق ىبضم دق :هللا همحر هبر دبع نب دم نب دمحأ رمع وبأ هيقفلا لاق

 ءافلخلا رابخأ يف هانفلأ باتك اذهو ؛ةباتكلاو رودصلاو لوصفلاو تاعيقوتلا

 . مِهباَجُحو مهباتك ءامسأو مهمايأو مهخيراوتو

 ماسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بسن
 دمج وه :هخايشأ نع فيس يبأ نب هللا دبع نب دم نب ىلع نسحلا وبأ ىور

 نب ّيصُق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نبا مكي هللا لوسر

 نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نبا رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك

 . ناندع نب دعم نب :رازن نب رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةميرخ
 .٠ سا يب

 .بعك نب ةرم نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ هّمأو

 ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم

 ؛لوألا عيبر نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال ليفلا ماع متلي هللا لوسر دلو :اولاق

 ام عمج اذهف ؛اموي نيثالثب ليفلا دعب : مهضعب لاقو ؛هنم اتلخ نيتليلل : مهضعب لاقو

 . هدلوم يف اوفلتخا

 لاقو ؛ًارشع ةنيدملابو ًارشع ةكمب ماقأو «ًاماع نيعبرأ نبا وهو هيلإ هللا ىحوأو

 ةكمب ماقأ هنأ هيلع عمجملاو ؛ارشع ةنيدملابو .ةرشع سمح ةكمب ماقأ :سابع نبا
 . ارشع ةنيدملابو ةرشع ثالث



 ماسو هيلع هللا ىلص هيف رجاه يذلا رهشلاو مويلا

 .لوألا عيبر نم تلخ ةرشع ثالثل نينثالا موي ةنيدملا ىلإ رجاه

 رجاه يذلا رهشلاو مويلا ,لوألا عيبر نم تلخ ةرشع ثالثل نينثالا موي تام

 تاجرد نم نييلع ىلعأ ف هتقفارم لانيو .هضوح دري نمث انلعجو . هلع هيف

 انمرحي الو هتلم ىلع انافوتي نأ هرن مو هتّمُأ نم انلعج يذلا هللا لأسأو . سودرفلا

 . ةرخآلاو ايندلا يف هتيؤر

 ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص

 ضيبأ هلع هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر
 يبَدْهَأ ,"”جعدأ «نينيعلا مظع ,نيبجاحلا "'7جزأ ,«سأرلا محض «ةرمُح ًابرشم

 اهنأك دّعَص يف يشميو بّبص يف اطحني امنأك أفكت ىشم اذإ ,نيمدقلاو نيفكلا "!نْئَش

 ةرفو اذ ؛طبّسلا الو ططقلا '*”دْعجلاب سيل « ًاعيمج تفتلا تفتلا اذإ ءرخص نم عّلقتي

 حير نم بيطأ هُفّرَع ,.نماطتملا ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب سيل «هينذأ ةمحش ىلإ

 « ماححلا ضيبك ةّوبنلا متاخ هيفتك نيب .هلثم هدعب الو هلبق ة ءاسنلا دلت مل ءرفذألا كسملا

 . نيبت داكت ال ضيب تارعش هتقفنع يف ءًاّمسبت الإ كحضي ال

 ؛ةرعش نيريشع ِهَِلَيَع هللا لوسرب ناك يذلا بيشلا غلبي مل :كلام ن نب سنأ لاقو

 . « اهتاوخأو ٌدوهيتبيش »:لاق !بيشلا كيلع لجَع ,هللا لوسر اي :هل ليقو

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةئيه

 سبليو .قاوسألا ,يف يشميو ءضرألا ىلع سلجيو ,ضرألا ىلع لكأي هِي ناك

 )١( سوقتو لوط يف قد يأ ,بجاحلا جز لاقي :جزأ .
 اهعساو نيعلا دوسأ ءجعدأ (؟) . )١( ظيلغ :نثش .

 )  ) 4ريصقلا : دعجلا .



 نم يضقيو هعباصأ قعليو هدي دّسوتيو ءاصفرقلا دعقيو .نيكاسملا سلاجيو «ةءابعلا

 لكآ دبع انأ امنإ» : : لوقي ناكو هيف ءلم ًاكحاض طق ري لو ءًاثكتم لكأي الو ءهسفن

 ولو «تبجأل ("” عارف ىلإ تيعد ولو ءدبعلا برشي اك برشأو ءدبعلا لكأي امك

 . «تلبقل "'ًٌعارك ّيلإ يدْهَأ

 ماسو هيلع هللا لص يبنلا تيب فرش

 ءرخف الو رشبلا ديس انأ لح هل يبلا لاق
 ٌحَرقي نم لَو انأو « برعلا حصفأ انأو

 تأرو « ىميع يب رشبو « مهاربإ يل امد بارتلا هنع قمتي نم لأ انأو «ةنجلا باب

 يلج اق مع قدح ل ناجم ا لح اب

 ريخ يف ينلعجف اتويب مهلعجو «ةليبق رّيخ يف ينلعجف لئابق مهلعجو «ةقّرف ٌمهريخ

 .(ًابسن مكر يخو ًاتيب مكر يخ انأف ؛تيب

 نب دعس ينب يف تْعضرتساو .مّيَلُس نم كتاوعلاو مطاوفلا نبا انأ , : مثلَ لاقو

 .«ركب

 عبس ركب نب دعس ينبلو ةغل هيف برعلا لكلف ,تاغللا ب رعأب ٌنآرقلا لزن »: لاقو

 . « تاغل

 نم لئابق يهو ,زاجعألا نم مهف « برعلا حصفأ نزاوه نب ركب نب دعس ونبو

 ينب نم بيؤذ يبأ تنب ةميلح هتعضرأ ىتلا هَل يبنلا ")'كظ تناكو . ةقّرفتم رضم

 . نزاوه نب ركب نب دعس نب ةرصان

 كتنب ةماذخو « ثراحلا تنب ةسينأو «ثراحلا نب هللا دبع : ةعاضرلا نم هتوخاو

 )١1( عاركلا قوف ام : عارذلا .
 ) محلا نم يراعلا قاسلا قدتسم منغلاو رقبلا نم : عاركلا (؟ ...

 اهدلو ريغل ةعضرملا : رثظلا (؟) .



 . اهموق ىرسا

 سمش دبعو ًامشاه تدلو لاله نب ةرم تنب ةكتاع :ثالث لس نم كتاوعلاو

 ؛ةرهز نب فانم دبع نب بهو تدلو .لاله نب صقوألا تنب ةكتاعو ؛ًالفنو
 . جلاف نب لاله تنب ةكتاعو

 ؟ةورف ّمأ كجّوز ذإ ةفاحق يبأ نبا كرغأ :هيلإ بطخ ذإ ثعشألل لع لاقو

 . ملس نم كتاوعلا الو شيرق نم مطاوفلا نم نكت مل اهنإو

 ماسو هيلع هللا ىلص يبلا وبأ

 .همأ نطب يف وهو ىفوتو « هِي هريغ دلو هل نكي ملو ءبلطملا دبع نب هللا دبع

 دبع اخأ ناكو ,«بلاط وبأ هّمع هلفكف ىفوت نأ ىلإ بلطملا دبع هّدج ُهَّلْفك دلو الف

 . هب مهالوأو ِهَيَع ينلا مارعأ قفشأ ناك كلذ نمف .هيبأو همأل هللا

 هتامعو همابعأ

 هبلصل دلولا نم هل ناك مشاه نب بلطملا دبع نإف هتامعو ِهدِ يبننلا ماعأ امأو

 ةالصلا هيلع يبنلا دلاو هللا دبع :هينب ءاممأو «ثانإلا نم تسو روكذلا نم ةرشع

 ؛ةزمحو ؛رارضو ؛سابعلاو ؛فانم دبع همساو «بلاط وبأو ؛ريبزلاو ؛مالسلاو
 لاقيو ءلُجَح همساو .قاديغلاو ثراحلاو ؛ ىرْعلا دبع همساو ءبهل وبأو ؛موقملاو

 . لفون

 ؛ةميمأو ؛ةّرَبو مكح مأ يهو «ءاضيبلاو . ةكتاع : هلْيَع يبنلا تامع هتانب ءاممأ

 . ةيفصو ؛ ىوراو



 ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلو

 . موثلك مأو « ةيقرو «بنيزو «ةمطافو «بيطلاو , مساقلا : ةحيدخ نم هل دلو

 . مهاربإ ريغ ,ةحيدخ نم هدلو عيمجف , مهاربإ : ةيطبقلا ةيرام نم هل دلوو

 ماسو هيلع هللا ىلص هجاوزأ

 جوزتي ملو .«ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ نهر : هيَ هجاوزأو

 وهو .ورمع نب ناركسلا تحت تناكو «ةعمز تنب ةدوّس جّوزت مث ؛تتام ىتح اهيلع

 تنب ةشئاع جوزت مث .هدعب ِهَلَم يبلا اهجوزتف بقعُي ملو تارف ,ةشبحلا ةرجاهم نم

 ٌةئنبا يهو اهيلع ىنتباو «تس ةئبا يهو ءاهريغ اركب جوزتي مو ءاركب ركب يبأ

 تتامو « ةيواعم مايأ ىلإ هدعب تشاعو .ةنس ةرشع نامث ةنبا يهو اهنع ىفوتو ععست

 نب هللا دبع ىلإ تصوأو عيقياب الل تنفو «نيعبسلا تبراق دقو نيسمحو نامت ةنس

فاذخ نب سينخ تحت تناكو ,باطخلا نب رمع تنب ةصفح جوزتو « ريبزل
 يمهسلا ة

 « ةهزخ تنب بنيز جوزت مث هل بقع الو «ىرسك ىلإ هلسرأ "0 هللا لوسر ناكو

 لوأ «بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع تحت تناكو ,ةعصعص نب رماع ينب نم

 ؛ هلي ينلا ةمع تنب يهو «ةيدسألا شحج تنب بنيز جوزت مم ردبب ناك ديهش

 - ةلمر اهمساو - ةبيبح مأ جوزت مث رمع ةفالخ يف هجاوزأ نم تام نم لوأ يهو

 ءيدسألا شحج نب هللا ديبع تحت تناكو ةيواعم تخأ يهو «نايفس يبأ ةنبا

 « يموزخملا ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةملس مأ جوزتو «ةشبحلا ضرأب تامو رصنتف

 نيسخو عست ةنس ىلإ تيقبو دالوأ اهنم هلو اهنع ىفوتف ؛ةملس يبأ تحت تناكو

 يبأ نب ةربس يبأ تحت تناكو ٍ ةعصعص نب رماع ينب نم ثراحلا تنب ةنوميم جوزتو

 نم لجر تحت تناكو «ةيرضُنلا بطخأ نب يبح تنب ةّيفص جّوزتو «يرماعلا مهر

 ةيريوج جّوزتو . هلهأ ىبسو هقنع ْمُيَع هللا لوسر برضف ةنانك هل لاقي «ربيخ دوبي

 يتلا يهو «مكح تنب ةلوخ جّوزتو «قلطصملا ينب ىبس نم تناكو ,ثراحلا تنب

 كلذو ءاهب نبي ملو اهقلطف «ةرمع اهل لاقي ةأرما جّوزتو « لَم يبنلل اهسفن تبهو

 ل



 !ريخ نم هللا دنع هذهل ام :لاقف !طق ضّرْمت مل اهنأ كديزأو :هل لاق اهابأ نأ

 بطخو ءاهأطي نأ لبق اهقلطف ,نامعنلا تنب ةميمأ :اهل لاقي ةأرما جّوزتو ءاهقلطف

 اهدجو اهيلإ عجر (لف !ًاصرب اهب نإ :لاقو اهوبأ هدرف ءفوع نب ةرم ينب نم ةأرما

 ش ش ! ءاصرب

 همادخو ماسو هيلع هللا لص يبنلا باتك

 ةلظنحو .«نايفس يبأ نب ةيواعمو «تباث نب ديز : ِهَتِلَم هللا لوسرل ىحولا باتُك

 . ًاكرشم ةكمب قحلو دترا ءحرس يبأ نب دعس نب هللا دبعو .«يدسألا ةعيبر نب

 ..هالوم ةَسَّنَأ وبأ : هبجاحو
 . ةزمح ابأ ىنكيو ء يراصنألا كلام نب سنأ :همداخو

 . ةمطاف يبأ نب بيقيعم : ههتاخ ىلع هنزاخو

 . موتكم مأ نباو «لالب :هانذؤمو

 . صاقو يبأ نب دعسو  ماوعلا نب ريبزلاو «يراصنألا ديز نب دعس : هسارحو

 :رطسأ ةثالث يف .هللا لوسر دم :هيلع بوتكم «يشبح هصفو .ةضف ةمتاخو

 .رطس « هللآو ؛رطس ؛لوسرو ؛رطس دمج

 هب متختو ءرمعو ركب وبأ متحت هبو : هَل يبنلا مداخ كلام نب سنأ ثيدح يفو ظ
 . دجوُي ملف بلطف ,"7ناوُرأ يذ رثب يف هنم طقس مع ,رهشأ ةتس نامثع

 هنلسو مسو هيلع هللا ىلص يبلا ةافو

 1 تحت هل رفحو «لوألا عيبر نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل نينثالا موي 2 يفوت

 مث ءاسنلا مث لاجرلا مامإ الب اعيمج نوملسملا هيلع ىلصو .ةشئاع تيب يف هشارف

 انبا مثقو لضفلاو .ىلع ربقلا لخدو .ليللا فوج يف ءاعبرألا ةليل نفّدو .نايبصلا

 )١( ةنيدملاب رثب :ناورأوذ .



 هرمأو هنيفكتو هلسغ اولوت مهو :ديز نب ةماسأ :لاقيو .هالوم نارقشو . سابعلا

 فلتخاو ؛ةمامع الو صيمق اهيف سيل '''ةيلوُحَس ضيب باوثأ ةثالث يف نفُكو «هّلك
 وهو يفوت :ةيواعمو هللا دبع نب ريرجو .ةشئاعو سابع نب هللا دبع لاقف . هنس يف

 هتفصو قيّدصلا ركب يبأ بسن

 . ةرم نب مبت نبا

 . ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نب ورمع نب رخص ةنبا ريخلا َّمَأ هّمأو

 تباث نب ديز هل بتك ليقو .هالوم ديشر :هبجاحو ؛نافع نب نامثع هبتاكو

 نب ةديبع وبأ لاملا تيب ىلعو ,باطنخلا نب رمع ءاضقلا ىلعو هلك هرمأ ىلعو ؛ًاضيأ

 . رساي نب رامع ىلوم ظَّرَقلا دعس هنذؤمو ؛ماشلا ىلإ ههجو مث حارجلا

 فيفخ .مسجلا فيحن .ضيبأ ناك :تلاق .كابأ انل ىفص :ةشئاعل ليق

  ةهبجلا ءيتان  نينيعلا رئاغ .هجولا قورعم «هرازإ كسمتسي ال "7 انَجأ . نيصراعلا

 . متكلاو ءانحلاب ُبِضْحَي ركب وبأ ناكو ءعلصأ باطخلا نب رمع ناكو

 . ىضغلا رمج هسأرو هتيحل نأك ركب ابأ تيأر :يراصنألا رفعج وبأ لاقو
 ” طمشأ هباحصأ يف سيلو ةنيدملا هِي هللا لوسر مدق :كلام نب سنأ لاقو 0 ع 0 . 5 ا 0 5 ع 8

(2 
 : متكلاو ءانحلاب اهفلغف ءركب يبأ ريغ

 )١( نميلاب ةيرق يهو ,«لوحس ىلا ةبسن :ةيلوحس .
 . هردص ىلع ءانحنا هلهاك يف يذلاو ,بدحألا :أنجألا (*)

 . داوس هسأر ضايب طلاخي يذلا :طمشألا (")

 . هنول ىقبيف رعشلا هب بضخيو ءانحلاب طلخي تبن :متكلا (5)
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 نم ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا يدامج نم نيقب لايل نامثل ءاثالثلا ةليل ءاسم يفوتو

 :ركب يبأ متاخ شقن ناكو .لايل رشعو رهشأ ةثالثو نيتنس هتفالخ تناكف  خيراتلا

 . هللا رداقلا معن

 هنع هللا يضر ركب ىبأ ةفالخ

 : هصرم يف لاق 2 ىبلا نأ .ةشئاع نع ةورع نع مهاربإ نب دعس نب ةبعش

 مل كماقم يف ماق اذإ ركب ابأ نإ هللا لوسر اي :تلقف سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم»

 لصيلف ركب ابأ اورم :لاق . سانلاب لصيلف رمع رمف ؛ءاكبلا نم سانلا عمسي
 عمسي مل كماقم يف ماق اذإ ركب ابأ نإ هل يلوق :ةصفحل تلقف :ةشئاع تلاق «سانلاب

 نكنإ !هم : هتيم هللا لوسر لاقف ءةصفح تلعفف .رمع رمف ,ءاكبلا نم سانلا

 . « سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم .فسوي بحاوص

 ابأ تمدقف تضصضرم كنإ «هّللا لوسر اي ةصفح تلاق :لاق ريبزلا نع ةدعج وبأ

 . همدق هللا نكلو ,هَمَّدق يذلا تسل :لاق . ركب

 هللا لوسرو سانلاب ركب وبأ ىلص :لاق سنأ نع ماسم نب ليعامسإ نع ةملس وبأ

 . مايأ ةتس ضيرم ل

 نإ :لاقف ؟ركب ابأ تعياب مالع : ىلعل ليق :لاق نسحلا نع قاحسإ نب رضنلا

 «ةالصلاب هنذؤُي هضرم يف موي لك يف لالب هيتأي ناك ةأجف تمي مل متي هللا لوسر '

 هللا لوسر ضبق املف ؛يناكم ىري وهو ينكرت دقو ,سانلا يلصيف ركب ابأ رمأيف
 . هتعيابو هوعيابف  مهنيدل 2 هللا لوسر هيضر نم مهايندل نوملسملا ىضر 2 1

 يبأ ةفالخو ِهَقِلَع هللا لوسر ةافوب ةكم مدق نم لّوأ :لاق يبعشلا ثيدح نمو

 رمألا يلو نَم :ةفاحق وبأ هل لاقف ؛يموزخملا بئاسلا نب سيق نب هّبر دبع :ركب
 ال :لاق . معن :لاق ؟فانم دبع ونب كلذب يضرف :لاق . كئبا ركب وبأ :لاق ؟هدعب

 ..!هللا عنم امل يطعم الو هللا ىطعأ امل عنام

٠١ 



 بئاغ نايفس وبأو هلع هللا لوسر يفوت :لاق رانيد نب كلام نع ناولس نب رفعج
 هقيرط ضعب يف ًالجر يقل فرصنا اللف . متلي هللا لوسر اهيف هجرخأ ةاعسم يف
 وبأ :لاق ؟ هماقم ماق نمف :لاق .معن :لاق ؟ دمج تام :هل لاقف .ةنئيدملا نم ًالبقم

 امأ :لاق . نيسلاج :لاق ؟سابعلاو لع :نافعضتسملا لعف امف :نايفس وبأ لاق .ركب

 ملف !مد الإ اهئفطي ال ةّربغ ىرأ ينإ لاق مث ؛ بباقعأ نم نعفرأل امل تيقب نثل هللاو
 :لوقيو اهتقزأ يف فوطي لعج ةنيدملا مدق

 يدع وأ ةَّرُم نب ميت اًّيسالو مكيف سانلا عمطت ال مشاه ينب

 لع نّسح وبأ الإ اه سيلو ٌمكيلإو مكيف الإ ٌرمألا ف

 لَم يبنلا ناك دقو .ًارش لعاف وهو .مدق دق اذه نإ :ركب يبأل رمع لاقف

 . هعيابو نايفس وبأ يضرف ,لعفف !ةقدصلا نم هديب ام هل عدف ,مالسإلا ىلع هفّلأتي

 ةدعاس ىنب ةفيقس

 مه اهيب نيرجاهملا نأ :يربقملا نع رشعم يبأ نع نسحلا يبأ نع ثراحلا نب دمحأ
 نب ميوعو يدع نب نعم ءاج ذإ .هيلإ هللا هضبق دقو ُهَتَِع هللا لوسر ةرجح يف
 راصنألاو ةدابع نب دعس اذه ؛كب هللا هقلْعُي نإ ةنتف باب :ركب يبأل الاقف .ةدعاس

 ينب ةفيقس اوءاج ىتح .ةديبع وبأو رمعو ركب وبأ ىضمف .هوعيابي نأ نوديري

 اذام :ركب وبأ هل لاقف ءَىَّمُحلا هبو ,ةداسو ىلع ًائكتم ''ةسفنط ىلع دعسو ,ةدعاس

 مكنمو ريمأ انم :رذنملا نب بابح لاقف .مكنم لجر انأ :لاق ؟9تباث ابأ ىرت

 يف يراصنألا لمع نإو هيلع در ًائيش يراصنألا يف ٌيرجاهملا لمع نإف ءريمأ
 (©9اهقّيذَعو كّكحملا "؟اهُنْيَذَج انأف ءاولعفت مل نإو ءهيلع ذر ًائيش يرجاهملا

 يف ًامالك ْترَّيز تنكو ءمكتأ نأ تدرأف :رمع لاق ! '”ةعّذَج اهّنَديعُنل ءبجرملا

 )١( طاسبلا : ةسفنطلا .

 . هيأرب ىفشتسي نمل :ككحملا اهليذج لاقي : ليذجلا (؟ )

 : ةريغصلا : ةعذجلا ( ؛ ) . لمع امب قذاحلا قبللا :قيذعلا (؟)
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 " بلاقو ءاب دكت

 ءاراد مهطسوأو .ًاباسحأ مهمركأو ءًامالسإ سانلا لَوأ ؛نورجاهملا نحن

 ءمالسإلا يف انناوخإ متنأو ؛ًاحر هع هللا لوسر مهّسسأو ءًاهوجو مهنسحأو
 متنأو ءارمألا نحنف ؛ًاريخ هللا مكازجف ءمتيساوو مترَصن .نيدلا يف انئاكرشو

 مكناوخإ ىلع اوسفنت الف ءشيرق نم حلا اذهل الإ برعلا نيدت ال «ءارزولا
 دقو .شيرق نم ةّمثألا : هلم هللا لوسر لاق دقف ؛هب هللا مهلضف ام نيرجاهملا

 . حارجلا نب ةديبع ابأو «باطخلا نب رمع ينعي . نيلجرلا نيذه دحأ مكل تيضر

 يذلا كماقم نع كّرْخْؤمل ٌدحأ ناك ام ؟ىح تنأو اذه نوكي :رمع لاقتف

 . مثلي هللا لوسر هيف كماقأ

 :راصنألا لاقف ركب يبأ ىلع اوهحدزاو سانلا هعيابو  هعيابف هدي ىلع برض م

 !ةنتف بحاص هنإف هللا هلتق هولتقا :رمع لاقف ! ادعس متلتق

 يف ريبكتلا ىلعو سابعلا عمسف « هنوعيابي دجسملا هب اًوتأو ركب ابأ سانلا عيابف

 ام :سابعلا لاق ؟ اذه ام : ىلع لاقف . مديري هللا لوسر لسغ نم اوغرفي ملو دجسملا .

 . كل تلق ام طق اذه لثم يؤر

 نميف سانلا ماكت مَع هللا لوسر لقث امل :يراصنألا ريشب نب نامعنلا ثيدح نمو

 نب نامعنلا لاق .بعك نب يبأ :موق لاقو ءركب وبأ :موق لاقف ءهدعب رمألاب موقي

 ابأ فلختسي منكي هللا لوسر نأ اوركذ دق سانلا بأ اي : :تلقف ايبأ تيتأف : : ريشب

 نم رمأ اذه يف يدنع نإ :لاقف ءرمألا اذه يف رظنت ىتح قلطناف «كايإ وأ ركب

 ىتح هعم تجرخو قلطنا مث . هيلإ هللا هضبقي ىتح هركاذب انأ ام ًائيش ِهنِيِع هللا لوسر

 غرف املف ,"!ةبوعشم ةعطق يف ًاوسح وسحي وهو .حبصلا دعب هلع يبنلا ىلع انلخد

 )١1( تحلصأ يتلا :ةبوعشملا .



 راص ىتح هيلجرب طخي جرخف . انب صوأف :لاق كل تلق ام اذه :لاقف ّيبأ ىلع لبقأ

 :لاق مث ربنملا ىلع

 ,ديزت ال يه امك راصنألا تحبصأو ,نوديزت محبصأ مكنإ نيرجاهملا رشعم اي
 نم يلو نمف ماعطلا يف حلملاك اونوكي ىتح راصنألا لقتو نورثكي سانلا نإو الأ
 . مهئيسم نع فعيو مهنسحم نم لبقيلف ًائيش مهرمأ

 نحن :نولوقي ةدابع نب دعس عم راصنألا كيتاه :يل ليق . يفوت الف «لخد مث
 ,هباب تعرقف ايبأ تيتأف !مكنود رمألا انل :نولوقي نورجاهملاو .رمألاب ىلوأ
 كّموق ءالؤهو ,كباب كيلع ًاقلغُم كتيبب ًادعاق كارأ الأ :تلقف .ًافحتلم ّيلِإ جرخف

 :لاقف .جرخف كموق ىلإ جرخآف «نيرجاهملا نوعزاني ةدعاس ينب يف

 نيرجاهملا نم اهيلي ؛مكنود مهل هنإو «ءيش يف رمألا اذه نم متنأ ام هللاو مكنإ

 اذه نإو - ماشلا ىلإ راشأو  انهه نوكيف رمألا عزنيو .ثلاثلا لتقي مث ,نالجر

 . لخدو هباب قلغأ مث . ِهَِي هللا لوسر قيرب لولبمل مالكلا

 يردأ ال ينإ » :لاقف « هِي هللا لوسر دنع ًاسولج انك :لاق ةفيذح ثيدح نمو

 اوُدتهاو  رمعو ركب يبأ ىلإ راشأو  يدعب نم نيدللاب اودتقاف مكيف يئاقب ام

 ظ . هوقدصف دوعسم نبا مكثدح امو هراَّمع ىدبب

 ركب يبأ ةعيب نع اوفلخت نيذلا

 يف اودعقف ريبزلاو سابعلاو ىلع امأف .ةدابع نب دعسو «ريبزلاو .سابعلاو .للع

 «ةمطاف تيب نم اوجرخيل باطخلا نب َّرمع ركب وبأ مهيلإ ثعب ىتح ةمطاف تيب
 هتيقلف «رادلا مهيلع مرضي نأ ىلع ران نم سّبقب لبقأف .مهلتاقف اًوبأ نإ :هل لاقو

 ايف اولخدت وأ .معن :لاق ؟انراد قرحتل تئجأ ؛«باطخلا نبا اي :تلاقف ةمطاف

 :ركب وبأ هل لاقف .هعيابف ركب يبأ ىلع لخد ىتح يلع جرخف !ةمألا هيف تلخد
 للك هللا لوسر توم دعب يدترأ ال نأ تيلآ ينكلو ءال :لاقف ؟يترامإ تهركأ
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 تتام ىتح ركب ابأ لع عيابي مل :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا ثيدح نمو

 يف هاتأف ءركب يبأ ىلإ ىلع لسرأف . ِهتِلَم اهيبأ توم نم رهشأ ةتسل كلذو .ةمطاف

 انكلو ,ريخو لضف نم كيلإ هللا قاس ام كيلع انسفن ام هللاو :لاقو .هعيابف هلزنم

 . كلضف ركن امو ءاننود هب تددبتساف ًائيش رمألا اذه يف انل نأ ىرن انك

 . ماشلا ىلإ لحر هنإف ةدابع نب دعس امأو

 هعدآ :لاقف .ماشلا ىلإ ًالجر رمع ثعبو» :لاق ىبلكلا دمع نب ماشه رذنملا وبأ

 لجرلا مدقف «هيلع هللا نعتساف ىبأ نإف ءهيلع تردق ام لكب هل لمحاو هعيبلا ىلإ

 لاق !ادبأ ًايشرق عيابأ ال :لاقف .ةعيبلا ىلإ هاعدف .طئاح يف ناروحب هيقلف .ماشلا

 نم امأ :لاق ؟ةمألا هيف تلخد ام تنأ جراخفأ :لاق !ىنتلتاق نإو لاق !كلتاقأ ينإف

 . هلتقف مهسب هامرف . جراخ انأف ةعيببلا

 ديعس . لتقف ماشلاب ماَّمَح يف ةدابع نب دعس يمر :لاق هيبأ نع نارهم نب نوميم

 هدسج يف ًانيفد دجوف مهسب ةدابع نب دعس يمر :لاق نيريس نبا نع ةبورع يبأ نبا

 :تلاقف نجلا هتكبف «.تايف

 ةدابع نب دعس جر زخلا < هلا انلتقو

 هداؤف ؛يطخن ماف نس يمهسب ةاتيمرو

 هنع هللا يضر ركب يبأ لئاضف

 نأ له » : هت هللا لوسر لاقف ءركب ابأ رمع عزان :لاق ردكنملا نب دمج

 اعيمج :اولاقف ةفاك سانلا ىلإ قحلا نيدو ىدهلاب ينثعب هللا نإ ؟ ىبحاص يل نوكرات

 .2«!تقدص ركب وبأ لاقو . تبذك

نم لوأو ءراغلا يف هسيلجو ٠ ِهَيَِع هللا لوسر ٌبحاص وهو
 هب نمآو هعم ىلص 

 . هعبتاو
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 لالب ناكو «ًالالب ديري ءانديس قتعأو . انيس ركب وبأ :باطخلا نب رمع لاقو

 «حابر هوبأ .ةكم يدلوم نم ناكو .هقتعأو ركب وبأ هارتشاف ,فلخ نب ةيمأل ًادبع

 ديري ؛دبعو رح :لاق ؟رمألا اذه يف كعم ماق نم لوأ نم . مثلَ ىبنلل ليقو

 .باّبحو لع :مهضعب لاقو . ًالالب دبعلابو ,ركب ابأرحلاب

 ىلإ ثعبف « ِهَنَِم هللا لوسر دجسم ديشرلا نوراه لخد :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 الف ؛ربنملاو هُم هللا لوسر ربق نيب فقاو وهو هاتأف «ةنيدملا هيقف سنأ نب كلام

 نم رمعو ركب يبأ ناكم يل فص كلام اي :لاق ,ةفالخلاب هيلع ماسو هيدي نيب ماق

 [هيربق ناكمك نيئمؤملا ريمأ اي هنم [هناكم :لاقف . ايندلا ةايحلا يف ِتِيَي هللا لوسر

 . كلام اي ينتيفش :لاقف . هربق نم

 ريبخلا ىلع :لاقف ءرمعو ركب يبأ نع لكس ًايلع نأ .ةملس يبأ دم نع يبعشلا
 . "!نيصيخ ايندلا نم اجرخ ,نيحلصم نيحلاص نيمامإ هللاو اناك . تْطَقس

 مث ء«رمع ثّلثو ركب وبأ ىنثو « هِي هللا لوسر قبس :بلاط يبأ نب ىلع لاقو

 . ءاشي نمع [ اهيف هللا وفعي ] ءايمع ةنتف انتطبخ

 لابجلاب لزن ولف «يرحنو يرحّس نيب ِهَتلَي هللا لوسر يفُوُت .ةشئاع تلاقو

 يف اوراط ام هللاوف ؛برعلا تدتراو «قافنلا ًبأرشآ ءاهدمل يبأب لزن ام تايسارلا

 . مالسإلا يف اهئانّغو اهظحب يبأ راط الإ ةطقن

 تلسرأف . اهيبأ نم نولاني ًاسانأ نأ اهغلب هنأ ةشئاع نع هيبأ نع نامثع نب ورمع

 :تلاق اورضح (لف .مهيلإ :

 ذإ ا"'دهنأ ءدودمم لظو فينم دوط َكاذ .يديألا هوُطْحَت ال هللاو يبأ نإ

 )١( هفوج يف هنطب لخدو فعض يذلا وهو . صيمخ ىنثم :نيصيمخ .

 .رسيو ىطعا :حجنا (؟)



 ءائشان شيرق ىتف .دمألا ىلع ىلوتسا اذإ داوجلا قبس «متينو' ذإ قبسو 0" ميدكأ

 ايف . اهثعش مليو اهَعدَص بأريو ءاهقلمم شيريو ءاهيناع كفي .ًالهك "'اهفهكو

 تامأ ام هيف يحي ًادجسم هئانفب ذختا ىتح ,دتشت هللا تاذ يف هتميكش تحرب

 ناوسن هيلإ "' َتَقَفْصَأو ,جيشنلا ّيجش .ةعمدلا ريزغ حناوجلا ديقو ناكو «نولطبملا
 مهنايغط يف مهدميو مهب ءيزهتسي هللاو هب نؤزهتسيو هنم نورخسي اهئادلوو ةكم

 ىتح ؛ةانق اوفصق الو .ةافص هل اولف امف شيرق تالاجركلذ تربكأف ,نرهمعي

 برض هّيبن هللا ضبق (ملف .هُداتوأ تسرو .'*”هكرَب ىقلأو .هنارجب قحلا برض

 قيدصلا ماقف ؛هلجرو هليخب بلجأو .هلئابح بصنو ؛هبنط ّدمو ,هقاور ناطيشلا

 قافنلا !”ٌدعذباف .هفاقثب هدوأ ماقأو هّرغ ىلع مالسإلا رشن رف .ًارمشم ًارساح

 ؛ اهبّهَأ يف ءامدلا نقحو ءهلهأ ىلع ّقحلا حارأ ىتح ,هلدعب َسانلا '" شاتناو «هئطوب

 هلل ,باطخلا نبا كلذ ؛ةلدعملا يف هقيقشو .ةمحرملا يف هريظن هتملث ّدسف ؛ هتينم هتتأ مث

 تءاقف ضرألا '"' جعبو ,كرشلا دَّرشو .حوتفلا حتفف !هيلع تّّردو هل تاَفَح مأ رد

 ؛ اهبحص امك اهكرت مث ءاهنع فدصيو هديرتو ءاهابأيو همأرت ءاهانج تظفلو ءاهلكأ
 موي مأ .مكيف لدع ذإ هتماقإ َمويأ ؟نومقنت يبأ يموي يأو ؟نوباترت ام ينورأف

 . مكلو يي هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ ءمكل رظن ذإ هنعظ

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةافو

 «ةدلك نب ثرحلا هدنعو ماعط ركب يبأل ّيِدْمَأ :لاق يرهزلا نع دعس نب ثيللا
 اتامف !لوحلا سأر دنع ناتيمل كايإو ينإو ءةنس مس انلكأ :ثرحلا لاقف ؛هنم الكأف

 يف رييخب ِهُدلَع ينلا تمس امك دوبي هتّمس امنإو ,ةنسلا ءاضقنا دنع دحاو موي يف ًاعيمج

 ىتح يندواعت ربيخ ةلكأ تلاز ام » :لاق ًةافولا ِهَِم يبنلا ترضح ملف ؛ةاشلا عارذ

 .عنمأ :يدكأ )١(

 .تعمتجا :تقفصأ (*) .اهأجلم :اهفهك )١(

 .قرفت :رعذبا (6) .ردصلا :كربلا (ع)

 . اذأو اهقش :ضرألا جعب )0:70 . ضينأ :شاتنا (1)
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 "7 «تبتولا هْنم انعطقل مث ... 3 :ىلاعت هللا لاق ام لثم اذهو !«يرببأ تعطق

 . هبحاص تام |ههدحأ عطقنا اذإ بلقلا يف ناقرع :نيتولاو ربمألاو

 نم نولخ عبسل نينثالا موي ركب وبأ لستغا :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 ناكو .ةالص ىلإ جري هل ًاموي رشع ةسج محف ءًادراب ًاموي ناكو .ةرخآلا يدامج

 ةنس ةرخآلا يدامج نم نيقب ناثل ءاثالثلا ةليل يفوتو ؛سانلاب ىلصي نأ رمع رمأي

 نب رمع هيلع ىلصو سيمع تنب ءامسأ هتأرما هتلسغو ؛ خيراتلا نم ةرشع ثالث

 ًاعبرأ رّجكو ءربنملاو ربقلا نيب باطخلا

 حونلا ةشئاع هيلع تماقأ ركب وبأ يفوت امل :لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا

 . ةفاحق يبأ تنب لإ جرخأ :ديلولا نب ماشهل لاقف نيبأف ,َنهاهنف رمع كلذ غلبف

 . حئاونلا قّرفتف .ًابرض (7ةَدّدلاب اهالعف ؛ةورف أ هيلإ جرخأف

 لمارألل ةمصع ىّماتيلا ٌعيبر ههجوب ماغغلا ىَقْستْسُي ضِيْنَأو

 :تلاقف ءهيلع يمغأ مث . هِي هللا لوسر كاذ :لاقو ّيلإ رظنف : ةشئاع تلاق

 ٌردّصلا اهب قاضو ًاموي تجرْشَح اذإ 2 ىتقلا نع ءارثلا يِنغُي ام كرم

 تنك ام كلذ قحلاب تْوملا ٌةرْكس تءاجوإ» :يلوق :لاقو نابضغلاك ّيلإ رظنف

 يحلا نإف ؛ هيف ينونفكو امهولسغاف نيقّلخ نيتءالُم اورظنا :لاق مث . "7 «ُديحَت هنم
 . تيملا نم ديدجلا ىلإ جوحأ

 بنج ىلإ نفدي نأ ةشئاع ركب وبأ ىصوأ :الاق دم نب مساقلاو ريبزلا نب ةورع

سأر لعُجو هل رفُح ىفوت املف ؛ هَل هللا لوسر
 سأرو « هَ هللا لوسر يفتك نيب ه

 نب نسحلا ةافولا ترضح املف ؛ربق عضوم تيبلا يف يقبو ءركب يبأ ئَوَقح دنع رمع

 )١( ةيآلا ةقاحلا ةروس 45 .

 ةيآلا ق ةروس (؟) . هب برضي طوسلا :ةردلا (؟) 19 .
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 هل اورفحي نأ مشاه ونب دارأ |ملف ؛عضوملا كلذ يف هدج عم نفدي نأب ىصوأ « يلع
 نأ هعنمت مالع :ةريره وبأ لاقف  ةيواعم مايا يف ةنيدملا يلاو وهو  ناورم مهعنم
 اديس نيسحلاو نسحلا» :لوقي ِهَنَِم هللا لوسر تعمس دقل دهشأف ؟هدج عم نفدُي
 هوري مل اذإ هع ا هللا لوسر .ثيدح هللا عّيض دقل : :ناورم هل لاق «ةنجلا لهأ بابش

 نمو ّبحأ نم تفرع ىتح هتبحص دقل ؛كلذ تلق دقل هللاو انأ :لاق . كريغ

 . هيلع اعد نمو هل اعد نمو ءّرقأ نمو ىفن نمو « ضغبأ

 . ءاملاب َشْرو « هِي ينلا ربق حّطس امك ركب يبأ ربق حطسو :لاق
 . اليل نفدو اليل هيلع َىَلص ركب ابأ نأ :هيبأ نع ةورع نب ماشه
 . يَو ينلا تام الو ءةنس نيتسو ثالث نبا وهو تامو

 يبأ دلول هثاريم يف هبيصن بهوو .ًامايأو ًارهشأ ركب يبأ دعب ةفاحق وبأ شاعو
 رس

 رحب

 . هللا رداقلا معن :ركب يبأ مم ءاخ شقن ناكو

 مويك موقلا شهدو . ءاكبلا نم ةنيدملا تخّحتراف .بوثب يجس» ركب وبأ ضبُق امو

 فقو ىتح ًاعجرتسم ًاعرسم ًايكاب بلاط يبأ نب يلع ءاجو . هيَ هللا لومر ضبق
 :لوقي وهو بابلاب

 مهدشأو .ًانايإ مهقدصأو .ًامالسإ موقلا لوأ هللاو تنك !ركب ابأ هللا كمحر»
 «مالسإلا ىلع مهّبدحأو . هئِيَ هللا لوسر ىلع مهظفحأو .ىنغ مهمظعأو ًانمقي
 نع هللا كازجف ؛ ًاتمسو ًايدهو ًالضفو ًاقّلُخ هللا لوسرب مهبسنأو ,هلهأ نع مهامحأو

 سانلا هبّذك نيح هللا لوسر تقّدص ؛ًاريخ نيملسملا نعو هللا لوسر نعو مالسإلا

 :لاقف ًاقيدص هباتك يف هللا كاّمسو اودعق نيح هعم تمقو ءاولخب نيح هتيساوو
 مالسإلل هللاو تنك ؛كديريو ًادمح ديري 9 #هب قدصو قْدّصلاب اج يذلاو#
 نيت لو ,كُئريصب فعضت مو .كتجح '"'للفَت مل .ًابكان نيرفاكللو .ًانصح

 )١( مزهت ل :للفت مل (؟) . 39 ةيآلا رمزلا ةروس .
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 لاق امك تنك ؛فصاوقلا هليزت الو ,فصاوعلا هكّرحت ال لبجلاك تنك ؛كّنفن

 دنع ًايظع «كسفن يف ًاعضاوتم ,كنيد يف ًاّيوق ؛كندب يف ًافيعض : هَل هللا لوسر

 2. ىوه الو عمطم كدنع دحأل نكي مل «نينمؤملا دنع ًاريبك «ضرألا يف اليلج هللا

 هذرتو يوقلا نم قحلا ذخأت ىتح ,فيعض كدنع ٌيوقلاو «يوق كدنع فيعضلاف

 . كدعب انّلضأ الو ,كرجأ هللا كمّرَح الف «فيعضلل

 يفوت يذلا هضرم يف اهيبأ ىلع تلخد اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع دم نب مساقلا

 :تلاقف ,ةيف

 ىلإ كزاهج راد نم لقناو ,كتماع يف كيأر ذفنأو «كتّصاخ لإ دهعأ «تبأ اي

 عاقتناو «كفارطأ لذاخت ىرأو ءكتعول يب ٌلصنمو روضحم كنإ ؛كماقُم راد

 وكشأو "أقرأ الف أقرأ ؛كيلع ينزح باوثا هيدلو «كنع يتيزعت هللا ىلإف ؛كنول

 . ىكشأ الف

 :لاقو هسأر عفرف :لاق

 نإو «مئتادف ًاحرف ْنِإ ,يئازج دهاشأو ,يئاطغ نع يل ىّلخُب موي اذه همأ اي

 .ةعاضإ صوكنلا ناك نيح .موقلا ءالؤه ةمامإب تعلطضا ينإ «ميقمف احرت

 تللعتو مهتفحصب تقلعتف ؛هايإ الإ يبلقب ناك ام هللا يديهشف «ًاطيرفت "”لّرلاو

 ' تس ٌدعَأ مو .ًارطب ًارئاكم الو .ًارشأ ًالاتخم ال «مهعم يالص تمقأو ,مهتحقل ةّردب

 ا"! ضعمُم ىّوَط نم ؛ماوقلا هتاوقو «7ةروعلا َيْرَوو ,ةعوجلا
 ؛ نجآلا فيعملا ءاملا ىلإ "” ضرما رارطضا كلذ ىلإ تررطضاو ؛ءاعمألا هل فحتو

 يقوف ام ةراثدو .مهاحرو مهتحقلو مهدبعو مهتفحص مهيلإ يّدرف تم انأ اذإف

 . فعسلا عطق اهوشح ناك «؛ضرألا ىذأ اهب تيقت تيقتا يتحت ام ةراثدو «دربلا اهب تيقتا

 «ءاشحألا هنم وفهت

 )١( نكست الف يسفن نكسأ يأ .
 .عجرتلا :لزخلا (؟) ١ ) )9اهرتس :ةروعلا يرو .

 ):( دهجب هقير علتبي يذلا :ضرجلا (0) 2 .عجوم :ضعمم .
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 . كب قاحللا فيكف كرابغ قش نم تاهيهف ءابصت مهتيلوو

 رمعل ركب يبأ فالختسا

 هترضح نيح قيدصلا ركب ابأ نأ ءزيزعلا نب دمحم نع يميتلا دمحم نب هللا دبع

 سانلا ىلع هآرقيل راصنألا نم لجرو نافع نب نامثع عم هب ثعبو هدهع بتك ةافولا
 هوركنت نإو .هأرقن هب اوُرقُت نإف ركب يأ دهع اذه » :الاقف اماق سانلا عمتجا اللف
 :لاقف (« هعجرن

 ايندلاب هدهع رخآ دنع ةفاحق يبأ نب ركب يبأ دهع اذه :ممحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءرجافلا يقتيو .رفاكلا نمؤي ثيح .اهيف ًالخاد ةرخآلاب هدهع لوأو ءاهنم ًاجراخ
 هب ينظ كاذف ىقتاو لَدَع نإف ,.باطخلا نب رمع مكيلع ترَّمُأ ,بذاكلا قدصيو

 . هللا الإ بيغلا معي الو «تدرأ ريخلاف هرّيغو لَّدب نإو .هيف ىئاجرو

 رجاهم نب حمر نب دم ينثدح :لاق .حاضو نب دم ربخأ :حلاص وبأ لاق

 نب ديمح نع ناسيك نب حلاص نع ناولع نع دعس نب ثيللا ينثدح :لاق « يببجتلا
 يذلا هضرم يف هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع لخد هنأ ؛هيبأ نع فوع نب نمحرلا دبع

 . ًائراب هللا دمحب تحبصأ :لاقف .ًاقيفم هباصأف هيف يفوت
 ؟هارتأ :ركب وبأ لاق

 . معن :لاق

 ٌدشأ نيرجاهملا رشعم اي مكنم تيقل الو ,عجولا ديدشل كلذ ىلع ينإ امأ :لاق

 ,هّفنأ كلذ نم مرو مكلكف . يسفن يف مكرْيخ مكرمأ تيّلو ينإ ؛ يعجو نم يلع
 قىتح ةلبقم يهو «لبقت نلو ةلبقم ايندلا متيأرو هنود نم رمألا هل نوكي نأ ديري

 ,"”يبرخألا فوصلا ىلع عاجطضالا نلأتو .جابيدلا دئاضنو ريرحلا روتس اوذختت

 )١( ناجيبرذأ ىلإ ةبسن .



 برضتيف مكدحأ مّدقي نأل هللاو «نادعسلا كوش ىلع عاجطضالا مكدحأ مأي هك

 لاض لوأ مكنإو الأ ءايندلا ةرمغ يف ضوخي نأ نم هل ريخ شح ريغ يف هقنع

 وه امنإ ءتَرج قيرطلا يداه اي .ًالامثو ًانيمب قيرطلا نع مهنودصتف ًادغ سانلاب

 .رحبلا وأ رجفلا

 ام ؛كب ام ىلع كضيبب اذه نإف هللا كحري كيلع ضّلخ :هل تلقف :لاق
 كفلاخ لجر امإو ,كعم وهف تيأر ام ىأر لجر امإ :نيلجر نيب كرمأ يف سانلا

 لزت ملو ءريخلا الإ تدرأ كملعن الو .بحت امك كّبحاصو .هيأرب كيلع ريِشُي وهف

 . ايندلا نم ءيش ىلع ىمأت ال كنأ عم .ًاحلصم ًاح اص

 نأ تدوو «نهتلعف ثالث ىلع الإ ايندلا نم ءيش ىلع يسآ ال ينإ ءلجأ :لاقف

 هللا لوسر تلأس ينأ تددو ثالثو «نهتلعف ينأ تدوو نهتكرت ثالثو «نهتكرت

 : نهنع هلع

 ةمطاف تيب فشكأ مل ينأ تددوف :نهتكرت ينأ تددوو نهتلعف يتلا ثالثلا امأف

 ةءاجفلا تقّرَح نكأ مل ينأ تددوو .برحلا ىلع هوقلغأ اوناك نإو ؛ءيش نع

 ةدعاس ينب ةفيقس موي ينأ تددوو «'" ًاحيجن هتيلخ وأ اي ءرس هتلتق ينأو .ىملسلا

 ينعي . . ًاريزو هل تنكو ًاريمأ (هدحأ ناكف « نيلجرلا دحأ قنع يف رمألا تفدق

 حارجلا نب ةديبع ابأو ,باطنخلا نب رمع :نيلجرلاب

 نب ثعشألاب تيتأ موي ينأ تددوف :نهتلعف ينأ تددوو نهتكرت يتلا ثالثلا امأو

 ينأ تددوو ؛هيلع ناعأ الإ ًارش ىري ال هنأ لإ ليخي هنإف ,هقنع تبرض ًاريسأ سيق

 نوملسملا رفظ نإف ؛ "' ةّصقلا يذب تمقأ ةدرلا لهأ ىلإ ديلولا نب دلاخ ْتَرّيَس موي

 ديلولا نب دلاخ تهجو ينأ تددوو ؛ددم وأ عاقل ددصب تنك اومزهنا نإو ءاورفظ

 )١( كجيبي :كضيبي .

 )١( اكيشو :ًاحيجن .

 . عضوم مسا : ةصقلا يذ (+)
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 غطي ب

 يف اهيتلك يدي تطسب دق نوكأف ,قارعلا ىلإ باطخلا نب رمع تهَّجوو ءماشلا ىلإ

 . هللا ليبس

 تددو ينإف : نهنع هع هللا لوسر تلأس ينأ تددو ىتلا ثالثلا امأو

 رمألا اذه يف راصنألل له :هتلأس ينأو ؛دحأ هعزاني الف ؟هدعب نم ٌرمألا اذه نمل

 يف نإف .ةمعلاو خألا تنب نع هتلأس يأ تددوو ؛هنم مهّبيصن اومَلْظُي الف ؟بيصن

 هتفصو باطخلا نب رمع بسن

 نبا ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب ٌرمع وه :لاق دم نب ىلع نسحلا وبأ
 نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب حاير
 وه مشاهو «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب مثاه تنب ةمتنح همأو «كلام
 . نيحممرلا وذ

 نسح نافافح هل ,علصأ ًاليوط ةرمح ًابرشم مدآ الجر رمع ناك :نسحلا وبأ لاق

 مخض .قّلَخلا ْنَسح .محللا لودجم ,نيفكلاو نيمدقلا ظيلغ «نينيعلاو فنألاو نيدنخلا

 . بكار هنأك ىبثم اذإ « "'رَسَي رسعأ . '”سيداركلا
 نم ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا يدامج نم نيقب نامثل ءاثالثلا موي ةفالخلا يلو

 . خيراتلا

 ةثالث شاعف .خيراتلا نم نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل نعطو

 . مايأ ةعبس لاقيو «مايأ

 ةنس ةجحلا يذ نم نيقب عبرأل ءاعبرألا موي ٌرمع لتُق :لاق ,ةصفح يبأ نب نادعم

 ءركب وبأ تام اهلو ؛ يبعشلا ةياور يف ةنس نيتسو ثالث نبا وهو «نيرشعو ثالث

 . هيَ يبنلا تام اهو

 . ًاعيمج هيديب هلمعي يأ )١( . مظعلا سأر : سودرك عمج :سيداركلا )١(
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 انل اريخ رمع ناك :هل لاقف «نامثع ةنييع بتاع :لاق .نسحلا نع بهشألا وبأ

 . اناقتأف اناشخأو انانغأف اناطعأ ءكنم

 نامقل لثم نوكأ نأ عيطتسأ ال :لاق ؟رمع لثم نوكت ال كلام :نامثعل ليقو

 ش . مكحلا

 ةمحر هترامإو أرصن هترجهو ءاحتف رمع مالسإ ناك :لاق رمع نب مساقلا

 لاقف .ةريغملا اهوجوزف ؛ةريغملا اهبطخو ,فيقث نم ةأرما بطخ رمع نإ ليقو

 هللا لعج ام الإ ءاهرخآو اهلَوأ شيرق ٌريخ هنإف َرِمُع ْمُتْجَّوز الأ » : هني ينلا

 .( ؟ هلوسرل

 هنأ هلع هللا لوسر باحصأ ٌرمع لضف ام :لاق ,نسحلا نع رانيد نب نسحلا

 أ يف مُهّدش ثأو ايندلا يف مهدهزأ ناك هنكلو «ًامايص مهرثكأو ةالص مهلوطأ ناك

 ! مهللا :لاقف ,هيلع ىّدعتو هبرض هنأ ىعداو رمع لامع ضعب نم لجر ماظتو
 ينود هيلع ريمأ الف هّريمأ هملظ نم لك ؛ "”ههراشبأ الو مهراعشأ 5 لحأ ال

0 

 مقام

 رمأ يب
 . هللا

 عا جل

 . هداقأ

 نيب يضقيو .نآرقلا أرقيو ,قاوسألا يف فوطي رمع ناك :لاق يبعشلا نع ةناوغ

 . موصخلا هكردأ ثيح سانلا

 .عدخي نأ نم هعنمبي لضف هل هللاو ناك :لاقف .رمع ركذو ةبعش نب ةريغملا لاقو

 . ينعدخي 9 بخلا الو بخ تسل :رمع لاقو

 . مهفوفد ديري :مهراشبأ )١(
 اضقلا : دوقلاو , ًادوق هب هلتق : ليتقلاب لتاقلا داقأ لاقي :هداقأ (؟)

 . شاشغلاو عداخلا :تمخلا ()

 فر



 وهو هتفالخ يف باطخلا نبرمععم يشمأ انأ انيب: لاق ء سابع نبا نع ةمركع

 برضيو هسفن ثدحي وهو هفلخ ىشمأ انأو '" ةّرَّدلا هدي يفو هل ةجاحل دماع

 ىلع ينلمح ام يردتأ ,سابع نبا اي :لاقف لإ تفتلا ذإ ءهتّردب هيمدق "7 ىثحو

 كلذ ىلع ينلمح يذلا :لاق .ال :تلق ؟ ِمِيَي هللا لوسر ىفوت موي تلق يتلا يتلاقم

 ىلع ادهش اونوكتل ًاطسو َةَمَأ مكاَتْلَعج كلذكو# :ةيآلا هذه أرقأ تنك يفأ
 هللا لوسر نأ نظأل تنك نإ هللاوف ؛ ' «ًاديهش ْمُكْيلع ُلوُسَّرلا ّنوكيو سانلا 0 5 نك داو 9 يد ما“ ستلا ” متل ا سس

 . تلق ام ىلإ يناعد يذلا وهف ؛انلاعأ فنحأب انيلع دهشي ىتح هتمأ يف ىقبيس هني

 ىلع ًابكار هتيفلأف « هتفالخ يف رمع ديرأ تجرخ :سابع نبا لاق :لاق بأد نبا
 ءريصق رازإ هيلعو .ناتفوصخم نالعن هيلجر يفو .دوسأ لبحب هنسرأ دق رامح

 هيلع رازإلا ذبجأ تلعجو هبنج ىلإ تيشمف ؛هاقاس هنم تفشكنا دق ريصق صيمقو

 نم ًاماعط ٌموق هل عنصف ,ةيلاعلا ىتأ ىتح .كعيطي ال هنإ :لوقيو كحضي لعجف

 يل لك :لوقيو ماعطلا ّيلِإ '”ذبني لعجف .ًامئاط رمع ناكو .هيلإ هوعدف محلو زبخ

 !كلو
 لاملا تيب نم ذخأي نكي مل ركب ابأ نأ دعس نب ثيللا نع بهو نبا ثيدح نمو

 ةافولا هترضح املف «ًالام هنم فلتسا هنأ الإ :ًارهرد ءيفلا نم هيلع يرجُي الو ًائيش

 الف . موي لك نيمهرد هسفن ىلع يرجي ناكف باطخلا نب رمع امأو . هدرب ةشئاع رمأ

 :لاق !باطخلا نب رمع ذخأي ناك ام تذخأ ول :هل ليق زيزعلا دبع نب رمع يلو

 . ًائيش هنم ذخأي ملف . ينينغي يلام انأو .هل لام ال رمع ناك

 نايفس ابأ اي كّقح نيأ : ”مدّرلا ىلع ماقو رمع لاق :لاق يعمصألا نع متاح وبأ

 ءارو ايف دحأل سيل ! ملظلا يدق تنك املاط :لاق . لإ كيمدق تحت ام :لاق ؟انه امم

 .هب برضي طوسلا :ةرّدلا )١(
 . ءيش لك نم نميألا بناجلا ّيشحولا (؟)

 . ١217 ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 . ةكمب عضوم :مدرلا (5) . عفدي يأ :ذبني (4)
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 ءرمع يّمدق نع هراد نم ردص مدقت دق شيرق نم لجر ناكو : يعمصألا لاق

 . اهكرتف . ةعفنم سانلل رثبلا :هل ليقف ءرئبلا رّوْغي نأ دارأو همدهف

 عجري نأ هيلع رأ مل ءرمع يمدق فلخ تاب مث جاحلا عدو اذإ :يعمصألا لاق

 . ةكم نم جرخ دق :لوقي

 ناكو «ةؤلؤل وبأ زوريف هل لاقي ينارصن مالغ ةبعش نب ةريغملل ناك :نسحلا وبأ

 هالوم مكي نأ هلأسو جارخلا لقث رمع ىلإ اكشف «ًاليقث هجارخ ناكو «ًافيطل ًاراجن

 لك يف مهارد ةثالث :لاق ؟كجارخ مكو :هل لاقف ,هجارخ نم هنع ففخي نأ

 . كتعانص لثم يف اليقث اذه ىرأ ام :لاق .راجن لاق ؟كتعانص امو :لاق .رهش

 رحأ ًاكيد مانملا يف ىأر دق رمع ناكو .نيفرطلا دودحم ًارجنخ ّلتساف ًابضغم جرخف

 ةؤلؤل وبأ هنعطف « تانعط ثالث هنعطي مجعلا نم لجر ُهَلَّوْآتف ؛تارقن ثالث هرقني

 تقرخف «هتناعو هترس نيب اهادحإ «تانعط ثالث حبصلا ةالص يف كلذ هرجنخب

 مهنم تام ًالجر رشع ةثالث هعم دجسملا يف نعّطو ؛هتلتق يتلا يهو ,20قافصلا

 ماع املف هنضتحا مث هيلع ءاسك ىقلأف ,ناطح هل لاقي ميت ينب نم لجر لبقأف . ةعبس

 ةالص يف مهب أرقف «سانلاب ىلصي ًابيهص رمع مدقو هسفن نعط ذوخأم .هنأ "”جلعلا

 ةعكرلا يف «نورفاكلا اهيأ اي لقو ؛ىلوألا ةعكرلا يف ءدحأ هللا وه لق :حبصلا

 نأ ةشئاع نذأتسا ناك دقو ,تام مث مايأ ةثالث شاعف .هتيب ىلإ رمع َلمّثحاو؛ ةيناثلا

 عجضملا كلذ تدرأ تنك دقل هللاو :تلاقو هتباجأف .هيبحاص عم اهتيب يف نفدُي

 ! يسفن ىلع مويلا هب َنرثوألو « يضفنل
 . نينس رشع رمع ةيالو تناكف

 . سمشلا بورغ دنع نفُّدو ءربنملاو ربقلا نيب بيهص هيلع ىلص

 )١( ءاعمألاو دلجلا نيب ام ءاشغ :قافصلا .

 يوقلا نيمسلا شحولا رامحو رامحلاو .لاجرلا نم ديدش لك :جلعلا (؟) .
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 . ًاضيأ بيقيعم هل بتكو تباث نب ديز : هُبتاك
 . هالوم أفري : هبجاحو

 .راسي : هنزاخو

 لعجو «نيواودلا نَّودو دانجألا دّنج نم لّوأ رمع ناك :دعس نب ثيللا لاقو
 دعسو « ريبزلاو ,.ةحلطو .نامثعو لع : مهو «نيملسملا نم ةنلس نيب ىروش ةفالخلا

 ,نيملسملا رمأ هنولوي ًالجر مهنم اوراتخيل ؛فوع نب نمحرلا دبعو «صاقو يبأ نبا

 نافع نب نامثع ةفالخ يف ىروشلا رمأ

 وهو هتنعط مايأ يف رمع ىلع تلخد :سابع نبا لاق :لاق ناسيك نب حلاص

 هل لاقف و هِي يبنلا باحصأ نم ةعامج هدنعو .''!مّدأ نم ةداسو ىلع عجطضم

 :لاق !سأِب كيلع سيل ؛لجر

 نإو «بلقلا نم ًابيصنل ةايحلل نإو .مويلا دعب ننوكيل ٌمويلا لع نكي مل نئل

 هيديب ضكري وهف ءاهنود تومي نأ ىشخيو اهوجريف ةايحلا ىري قيرغلاك الإ مكرمأ
 تكرت دقلو .لوغشم وهو رانلاو ةنجلا ىري يذلا قيرغلا نم دشأو .هيلجرو

 امو ءاهتلكأ ام اهمايكأ يف ةعناي مكترمثو .اهتقلخأف اهتسبل ام يه اك مكترهز

 لوسر تام دقل هللاوف ءرشبأ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ءهعم سانلا ىكبو ىكب مث

 ناوضر نيملسملا نإو ءضار كنع وهو ركب وبأ تامو ءضار كنع وهو هِيَ هللا

 . كنع

 . دلجلاو زبخلا :مدألا 01(
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 برغملاو قرشملا نيب ام يل نأ ول هللاو امأ ؛هومتررغ نم هللاو رورغملا :لاق

 . علّطملا لوه نم هب تيدتفال

 ىلع يّدخ عض :هللا دبع هدلول لاق رمع لقث امل :لاق ةداتق نع دنه يلأ نب دواد

 ءرمعل ليو :لاقو ضرألا ىلع هّدخ رمع عضوف «كلذ لعفي نأ هركف .ضرألا

 !هنع هللا فعي مل نإ ءرمع ّمألو

 ناك :لاق ؟ءادهشلا لّسْغت :رمع نب هللا دبعل ليق :لاق عفان نع ىلعي نب ةيمأ وبأ

 . هيلع يلصو نفكو لسغف ,ءادهشلا لضفأ رمع

 : هل ليق باطخلا نب رمع نعط امل :الاق هيبأ نع ةورع نب ماشهو نسحلا نع سنوي
 ش :لاق !تفلختسا ول ,نينمؤملا ريمأ اي

 فلختسا دقف تفلختسا نإو «ينم ريخ وه نم مككرت دقف مكتكرت نإ
 ينلأس نإف ,هتفلختسال ايح حارجلا نب ةديبع وبأ ناك ولو ؛ ينم ريخ وه نم مكيلع
 ةفيذح يأ ىلوم ملاس ناك ولو .ةمألا هذه نيمأ هنإ :لوقي كيبن تعمس :تلق يفر

 ًابح هللا ٌبحيل ًاملاس نإ :لوقي كّيبن تعمس :تلق يبر ىنلأس نإف ,هتفلختسآل اح

 ١ . هاصع ام هفَخي ملول

 ميدقو هلضفو هنيد يف لهأ اهل هنإف هللا دبع ىلإ تدهع كنأ ولف :هل ليق

 ؟ همالسإ

 تذددولو ]- دم ةّمأ نع دحاو لجر مهنم بّماحي نأ باطخلا لآ بسحب :لاق

 . لع الو يل ال ًافافُك رمألا اذه نم توجن ينأ

 نأ وجرأ مكرْمأ ًالجر َيَلَوَأ نأ مكل يتلاقم دعب تعمجأ تنك دق :لاقف

 مكيلعف ؛ًاتيمو يح اهّلّمحتأ ال نأ تيأر مث لع ىلإ راشأو - قحلا ىلع مكلمحي
 نب ديز نب ديعس :مهنم . ةنجلا لهأ نم مهنإ : ِمَِلَع يبنلا مهيف لاق نيذلا طهرلا ءالؤبب

 انفي



 ؟فانم دبع انبا ناهثعو ىلع : ةتسلا نكلو ؛ مهيف هلخدم تسلو « ليفن نب ورمع

 هللا لوسر يراوح ريبزلاو ؛ متع هللا لوسر لاخ فوع نب نمحرلا دبعو ءدعسو

 اونسحأف ًايلاو مكولو اذإف « الجر مهنم اوراتخيلف ؛ ريخلا ةحلطو .هتمع نباو كلي

 . هترزاؤم

 ام ىرت نذإ :لاق .فالخلا هركأ :لاق .مهعم لخدت ال :ّلعل سابعلا لاقف

 !هركت

 فاخأ ال يفإو مكيف الإ رمألا اذه نوكي الو , مهتداقو سانلا ءاسؤر مكتدجوف

 الجر مكنم اوراتخاو اورواشتف ءاهنذإب ةشئاع ةرجح ىلإ اوعمتجاف «ضار

 نإف رمألا يف مككيرش ةحلطو ءرمألا نم هل ءيش الو ًاريشم هللا دبع مكرضحيو

 اوضمأف همودق لبق ةثالثلا مايألا تضم نإو ,مكرمأ هورضحأف ةئثالثلا مايألا يف مدق

 . هللا ءاش نإ هب كل انأ : دعس لاقف ؟ ةحلطب يل نمو . مكرمأ

 رتخاف «مالسإلا مكب ٌرعأدق هللا نإ ,ةحلط ابأ اي :يراصنألا ةحلط يبأل لاق مث

 . مهنم الجر اوراتخي ىتح طهرلا ءالؤه عم اونوكو راصنألا نم ًالجر نيسنخ

 طمرلا ءالؤه عمجاف يترفح يف ينومتعضو اذإ :يدنكلا دوسألا نب دادقملل لاقو

 . مهنم ًالجر اوراتخي ىتح

 دبعو ًادعسو ريبزلاو ثامثعو ًايلع لخدأو , مايأ ةثالث سانلاب لص : بيهصل لاقو

 رمألا نم هل سيلو رمع نب هللا دبع ريضحاو ,ةشئاع تيب ءرضح نإ ةحلطو نمحرلا
 (""خدشاف دحاو ىبأو دحاو يأر ىلع ةسهج عمتجا نإف ؛ مهسوءر ىلع مقو 2. ءيش
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 يضر نإف ءامهيسأر برضاف نانثا يبأو اوضرف ةعبرأ عمتجا نإو ,فيسلاب هسأر
 اونوكف هللا دبعب اًوضري مل نإف ؛رمع نب هللا دبع اومّكحف الجر ٌةثالثو الجر ةثالث
 هيلع عمتجا امع اوبغر نإ «نيقابلا اولتقاو فوع نب نمحرلا دبع مهيف نيذلا عم

 | . اوجرخو . سانلا

 . ادبأ مكرمؤي نلف مكموق مكيف عيِطأ نإ : مثاه ينب نم هعم موقل لع لاقف
 لاق مث نامثع يب نرق :لاق ؟كملعأ امو هل لاق ؟ انع تلدع :هل لاقف سابعلا هاقلتو

 ؛فوع نب نمحرلا دبع مهيف نيذلا عم اونوكف يضر نإ ًالجر ةثالثو ًالجر ةثالث

 ناك ولف نوفلتخي ال ,ناثع رهص نمحرلا دبعو نمحرلا دبع همع نبا فلاخي ال دعسف

 ش . يناعفن ام يعم نارخآلا

 كيلع ترشأ :هركأ امب ًارخاتسم يلإ تعجر الإ ءيش يف كعفدأ مل :سابعلا لاقف
 دعب كيلع ترشأو ؛تيبأف ؟رمألا اذه نميف :هلأست نأ ِهَتَِم هللا لوسر ةافو دنع

 يف رمع كامس نيح كيلع ترشأو .تيبأف ءرمألا لجاعت نأ ِهَتِيَ هللا لوسر ةافو

 موقلا كيلع ضرع ام لك :ةدحاو ينع ظفحاف ؛تيبأف ,مهعم لخدت ال نأ ىروشلا

 رمألا نع اننوعفدي نوحربي ال مهنإف ؛طه رلا اذه رذحآو ؛كولوي نأ ىلإ .كسمأف

 ٠ . انريغ هب انل موقي ىتح

 لاقف ؛هيلع ىلصي اميأ ,نامثعو ىلع ىدصت .هتزانج تجرخاو رمع تام املف
 هفلختسا بيهص اذه ؛ءيش يف اذه نم اّتسل ,!ةرمإلا بحي امكالك: نمحرلا دبع

 . بيهص هيلع ىلصف . مامإ ىلع سانلا عمتجي ىتح ًاثالث سانلاب لصي رمع

 مهو ءاهنذإب ةشئاع تيب يف ىروشلا لهأ دوسألا نب دادقملا عمج رمع نفد ايلف
 نب ورمع ءاجو ؛مهبجحف ةحلط ابأ اورمأو «بئاغ ةحلطو ءرمع نبا مهعم ةسخ

 نأ ناديرت :لاقو ءامهماقأو دعس '!|ههبصحف «بابلاب اسلجف ةبعش نب ةريغملاو صاعلا
 ! ىروشلا لهأ نم انكو انرضح :الوقت

 . ءايصخلاب ىمر.: بصح 10(
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 وبأ لاقف ؛رمألاب قحأ هنأ ىري لك .مالكلا مهنيب رثكو رمألا يف موقلا سفانتف

 سفنب بهذ يذلاو ال !اهوسفانت نأل ينم فوخأ اهوعفدت نأل تنك انأ :ةحلط

 . يتيب يف سلجأ وأ ورمع اهب رمأ يتلا ةثالثلا مايألا ىلع مكديزأ ال ءرمع

 مف مكلضفأ اهيلوي نأ ىلع اهدلقتيو .هسفن اهنم جرخي مكيأ :نمحرلا دبع لاقف
 تعمس ينإف ؟ يضر نم لوأ انأ .نامثع لاق .اهنم علخنأ انأف .لاقف ؛دحأ هبحي

 :موقلا لاقف . ءامسلا يف نيمأ ءضرألا يف نيمأ نمحرلا دبع .لوقي ُهّتَِْع هللا لوسر

 نرثؤتل ًاقثوم ينطعأ .لاق :نسحلا ابأ اي لوقت ام :لاقف ..تكاس ىلعو .انيضر

 ينوطعأ :لاق . ًاحّصْن ةمألا ولأت الو .محر اذ صخت الو .ىوحلا عبتت الو .قحلا

 قثوتف مكل تذخأ امب اوضرت نأو لكن نم ىلع يعم اونوكت نأ ىلع مكقيثاوم
 رمألاب قحأ كنإ :لاقف يلعب الخف .نمحرلا دبع ىلإ اهولعجو ضعب نم مهضعب

 :لاق ؟ءالؤه نم كدعب اهب قحأ نمف ؛دعبت ملو .كرثأ نّسُحو كتقباسو كتبارقل
 مث . نارثع :لاقف دعسب الخ مث . ىلع :لاقف ؛كلذ لثم نع هلأسف نارثعب الخ مث . نامثع

 . تدرأ نإ :نمحرلا دبعل رساي نب رامع لاقف «نامثع :لاقف ريبزلاب الخ
 ادعسو ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبع بلاط يبأ نب لع فاخ امل :لاق نسحلا وبأ

 ينبا محرب كلأسأ :هل لاقف ,نيسحلاو نسحلا هعمو ادعس يقل .نامثع عم اونوكي نأ

 ًاريهظ نمحرلا دبع عم نوكت الأ كنم ةزمح يمع محربو « هِيَ هللا لوسر نم نيذه

 . نامثع هب لدي ال امب كيلإ يلوأ ينإف ؛نامثعل لع
 ؛نامثعب ريشي مهلكف .مهراشُي شيرق خياشم ىلع كلت هّيلايل نمحرلا دبع راد مث

 نب رّوسملا لزنم ىتأ .لجألا اهتحيبص يف لمكتسا يتلا ةليللا يف ناك اذإ ىتح

 يلايللا هذه يف قذأ مو ًامئان الإ كارأ الأ :لاقف هظقيأف ءليللا نم ةعجه دعب ةمرخَم

 | «دجسملا ةرخؤم يف ريبزلاب أدبف ؛ اهب اعدف . ًادعسو ريبزلا يل عداف قلطناف !ًامون

 تنأو انأ :دعسل لاقف . لعل ىيصن :لاقف .رمألا اذهل فانم دبع ىتبا لخ :هل لاقف

 نإ امأو .معنف كسفن ترتخا نإ امأ :لاق .راتخأف يل كبيصن لعجاف ,"”ةلالك

 )١( هثري دلو وأ دلاو هل سيلو ءرملا تومي نأ :ةلالكلا .
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 ىلع اهنم يسفن تعلخ دق يفإ ءقحسإ ابأ اي :لاق . هنم ىلإ ٌبحأ ٌلعف نامثع ترتخا

 ةضور يف ينأك تيأر ينإ ؛اهتدرأ ام رايخلا لإ لعجو لعفأ مل ولو ءراتخأ نأ

 ال مهس هنأك ّرمف .هنم مركأ ًالحف طق رأ  لحف لخدف ؛بشعلا ةريثك ءارضخ

 جرخ ىتح هرثأ عبتاف هولتي ريعب لخدو ؛اهعطق ىتح ةضورلا يف امم ءيش ىلإ تفتلي
 دصق يضميو ًالامشو ًانيمب تفتلي '' هماطخ رحي يرقبع لحف لخد مث ؛ةضورلا نم

 ال هللاو الو ؛ةضورلا يف عترف عبار ريعب لخد مم ؛ةضورلا نم جرخ ىتح «نيلوألا

 !هنع سانلا ىضريف دحأ رمعو ركب يبأ دعب موقي الو ؛ عبارلا ريعبلا نوكأ

 مث ءرمألا بحاص هنأ كشي ال وهو ءًاليوط هاجانف لع ىلإ ٌروسملا لسرأ مث
 . حبصلا ناذأ امهنيب قرف ىتح ًاليوط هاجانف نامثع ىلإ روسملا لسرأ

 ,راصنألاو نيرجاهملا نم هرضح نم ىلإ ثعبو طهرلا هيلإ عمج حبصلا اولص اللف
 اوبحأ دق سانلا نإ سانلا اهيأ :لاقف ؛هلهأب دجسملا جترأ ىتح .دانجألا ءارمأ ىلإو

 نإ :رساي نب رامع لاقف . مهريمأ نم اوملع دقو مهراصمأب راصمألا لهأ قحلت نأ

 نإ ءراع قدص :دوسألا نب دادقملا لاقف . ايلع عيابف نوملسملا فلتخي ال نأ تدرأ

 شيرق فلتخت ال نأ تدرأ نإ حرس يبأ نبا لاق !انعطأو انعمس :انلق «ًايلع تعياب

 متشف ! انعطأو انعمس نامثع تعياب نإ ؛قدص ةعيبر يبأ نب هللا دبع لاقف . نامثع عيابف

 . ةيمأ ونبو مشاه ونب ماكتف !نيملسملا حصنت تنك ىتم :لاقو «حرس يبأ نبا رابع

 اذه نوفرصت ىّنأف هنيدب انزعأو .هيبنب انمركأ هللا نإ .سانلا اهيأ :رارع لاقف

 ؟ مكيبن تيب نع رمألا
 ريمأتو تنأ امو .ةيمس نب اي كروط تودع دقل :موزخم ينب نم لجر هل لاقف

 ! اهسفنأل شيرق
 . سانلا نقتفي نأ لبق ْعَرْفأ .نمحرلا دبع اي :صاقو يبأ نب دعس لاقف

 . مامزلا :ماطخلا ( ١)
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 مكسفنأ ىلع طهرلا اهيأ نلعجت الف ؛ترواشو ترظن دق ينإ :نمحرلا دبع لاقف

 ةريسو هيبن ةنسو هللا باتكب نلمعتل هقاثيمو هللا ٌدهع كيلع :لاقف ًايلع اعدو

 . يتقاطو يملع غلبمب لمعأ لاق ؟هدعب نم نيتفيلخلا

 ةريسو «هيبن ةنسو هللا باتكب نلمعتل هقاثيمو هللا دهع كيلع .:لاقف ناهثع اعد مث

 موي لوأب اذ سيل «ةاباحم هتوبح : يلع لاقف ؛هعيابف !معن :لاقف ؟هدعب نم نيتفيلخلا

 يف وه موي لك هللاو .كيلإ رمألا ريل الإ نامثع َتّيَلو ام هللاوامأ ؛انيلع هيف مترهاظت
 ع

 .نأش

 ترواشو ترظن دق ينإف « ًاليبس كسفن ىلع لعجت ال لع اي :نمحرلا دبع لاقف

 باتكلا ْعُلْبَيِس :لوقي وهو ىلع جرخف .ًادحأ نامثعب نولدعي ال مه اذإف «سانلا

 ش . ِهَلَج
 مسالا

 اي :لاقف !نولدعُي هبو قحلاب نوضقي نيذلا نم هتكرت دقل هللاو امأ :دادقملا لاقف

 هللا كباثأف هللا كلذب تدرأ تنك نئل :لاق . نيملسملل تدهتجا دقل هللاو ,دادقم

 . نينسحملا باوث

 ع .٠ .٠ 8 1 ما عا نى# 1 نى ؟ 78 55

 نم بجعأل يفإ ؛مهيبن دعب تيبلا اذه لهأ يقوأ ام لثم تيأر ام :دادقملا لاق مث

 فرعأ الو ,لدعلاب ىضقأ الو ءهنم ماعأ ادحأ نإ لوقأ ام الجر اوكرت مهنأ شيرق

 ىثخأ ينإف هللا قتا ءدادقم اي :نمحرلا دبع هل لاقف !ًاناوعأ دجأ ول هللاو امأ ؛قحلاب

 ! ةنتفلا كبلع

 اوعياب دق سانلا نإ :هل ليقف «نامثع هيف عيوب يذلا مويلا يف ةحلط مدقو :لاق

 نعتنأ:نائثعهللاقف ناثعىتأف . معن: اولاق ؟ هب اوضر شيرق لكأ :لاقف . نامثع
 ؟ كوعياب سانلا لكأ :لاق . معن :لاق ؟اهّدرتأ تيبأ نإف :ةحلط لاق . كرمأ سأر

 . هعيابو . هيلع سانلا تعمتجا امع بغرأ ال ؛تيضر دق :لاق . معن :لاق

 ولو «نامثع تعياب اذإ تبصأ دق .دمحع ابأ اي :نمحرلا دبعل ةبعش نب ةريغملا لاقو

 ؟؟



 هذه تلقو هتعيابل هريغ تعياب ول !روعأ اي تبذك :لاق .هانيضر ام هريغ تعياب

 ٍ . ةلاقملا

 ء سابع نب اي : يل لاقف ءاموي باطخلا نب رمع تيشام : :سابع نب هللا دبع لاقو

 ؛ يردأ ينكل : لاق !يردأ ال : :تلق ؟ ةصاخ تيبلا لهأ مت منأو مكنم مكّموق عنمي ام

 «ًائيش انل اوقُبُي مل ةوبنلا عم ةفالخلاب اولضف نإ :اولاقف «ةوبنلاب مهومتلضف مكنإ

 مغر ىلع تلزن نإو مدكل ةعمتج الإ اهاخإ ام لب ,.مكديأب نيبيصنلا لضفأ ّنإو

 م

 . شيرق

 نم '7ةلجلا ىلع هتيب لهأ نم ثادحألا ريمأت نم ثدحأ ام نارثع ثدحأ (لف

 لخدو «ىضم مث ! اذه تننظ ام :لاق !كلمع اذه :نمحرلا دبعل ليق «دمم باحصأ

 |هتفلخف ءرمعو ركب يبأ ةريسب انيف ريست نأ ىلع كتمّدق امنإ :لاقو ,هبتاعو هيلع

 يف هتبارق عطقُي ناك رمع نإ : :لاقف . نيملسملا باقر مهتأطوأو كتيب لهأ تيباحو

 مف !ًادبأ كمّلكأ الأ لع هلل :نمحرلا دبع لاق . هللا يف يتبارق لصأ انأو ءهللا

 ىلإ هنع لّوحتف ءهضرم يف هل "”ًادئاع نافع هيلع لخدو . تام ىتح ًادبأ هملكي

 . هملكي ملو طئاخلا

 ةيواعم نإ مث .ماقأ ام هدنع ماقأف «ةيواعم ىلع نيصُح نبا دفوأ ًادايز نأ اوركذ

 ؛ القعو انهذ كدنع نأ ينغلب دق ,نيصح نبا اي :هل لاقف هب الخف ًاليل هيلإ ثعب

 َرمأ تتش يذلا ام ينربخأ . كل ادب امع ينلس : :لاق هنع كلأسأ ءيش نع ينربخأف

 تعنص ام :لاق نامثع سال َلْثق «معن :لاق ؟ مهنيب فلاخو مهءاوهأ قّرفو نيملسملا

 ةحلط ٌريسمف :لاق ًائيش تعنص ام :لاق . كايإ هلاتقو كيلإ لع ريسَّمف :لاق . ًائيش

 ريمأ اي اذه ريغ يدنع ام : لاق . اثيش تعنص ام لاق مهايإ لع لاتقو ةشئاعو ريبزلاو

 فلاخ الو مهءاوهأ قّرف الو نيملسملا نيب تتشي مل هنإ ,كربخأ انأف :لاق . نينمؤملا

 ىدهلاب ًادمحم ثعب هللا نأ كلذو ؛رفن ةتس ىلإ رمع اهلعج يتلا ىروشلا الإ مهنيب

 هضبق مث هب هللا هرمأ امب لمعف ءنوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو

 )١( ًارئاز : ًادئاع (؟) . مهرثكا :هباحصأ نم ةلجلا .

 نذر



 رمأل ٍمَكَع هللا لوسر هيضر ذإ مهايند رمأل هوضرف ةالصلل ركب ابأ مّدقو .هيلإ هللا
 رمع فلختساو هللا هضبق ىتح هريسب راسو « هني هللا لوسر ةنسب لمعف «مهنيد

 اهاجر الإ مهنم لجر نكي ملف ءرفن ةتس نيب ىروش اهلعج مث ,هتريس لثمب لمعف
 امك مهيلع فلخّتسا ّرمع نأ ولو :هسفن كلذ ىلإ تعلطتو .هموق هل اهاجرو .هسفنل
 نب رمع دنعل ينإ : ةبعش نب ةريغملا لاقو . فالتخا كلذ يف ناك ام ركب وبأ فلختسا
 رفن يف نينمؤملا ريمأ اي كل له :لاقف تآ هاتأ ذإ ءيريغ دحأ هدنع سيل باطخلا

 نكي مل كيفو هسفن يف ركب وبأ لعف يذلا نأ نومعزي هلع هللا لوسر باحصأ نم
 لاق . اهلثم ىلإ دوعن الأ دهاعتن اولاعت اولاقو ؟ةرماؤم الو ةروشم ريغب ناك هنأو .هل

 ينرصبي هملعأ امو هعم تجرخو مهوحن جرخف . ةحلط راد يف :لاق ؟مه نيأو :رمع

 متنأ :لاقو مهيلع فقوف .هل ءاج يذلا اونظو هوهرك هوأر |ملف ,بضغلا ةذش نم
 هيوغُي .ناطيشلاو ناسنإلا :ةعبرألا ًباحتي ىتح اوباحتت نل هللاو ؟متلق ام نولئاقلا
 مكداعيم نآ دقو دعب مكل نأي ملو ؛هقرحت يهو اهئفطُي ءاملاو رانلاو ؛هنعلي وهو
 :ةريغملا لاق ؛ًاقيرط مهنمدحاولك كلسف اوقرفتف :لاق . جراخ وه ىتم حيسملا داعيم
 وهو نيئمؤملا ريمأ لعفي ال :تلقف . لع هّسبحاف بلاط يبأ نبا كردأ :يل لاق من
 فق :هل تلقف هتكردأف :لاق . ةغابدلا نب اي كل تلق الإو هكردأ :لاقف .''!َدْعُم
 ام هللاو :لاقف رمع لبقأف :لاق . مدنتو مدنيسو ناطلس هنإف ءماحآو كمامإل كناكم

 كيطعت يذلا نوكت ال نأ قتا :َىلع لاق .كدي تحت نم الإ رمالا اذه جرخ
 تفتلاف . تيسن يذلا كركذن اننكلو ءال :لاق ؟وه نوكت نأ بحتو :لاق . كنتفنف
 امو «ًابيرق تيحنتف . كافك ام بضغلا دنع انم تعمس دقف فرصنا :لاقف رمع لإ

 الو نينابضغ ريغ ًامالك |ملكتف .ًابيرق نوكأف ءيش امهنيب نوكي نأ ةيشخ الإ تفقو
 هللا رفغي :تلقو هعم تيشمف ءرمع ينءاجو ؛اقّرفتو ناكحضي اهتيأر مع نيضار

 يف تككش ام هيف ةباعُد الول هللاو امأ:لاقو يلع ىلإ راشأف :لاق ؟تّبضغأ ءكل

 . شيرق فنأ مغر ىلع تلزن نإو هتيالو

 .نابضغ :دغم )١(

 ني



 ذإ ,ةدنك راد يف ةيواعم عم تنك :لاق نايفس يبأ نب ةبتع نأ :هيبأ نع يبتعلا

 . ءالؤط نإ نينمؤملا ريمأ اي :تلقف «بلاط يبأ نب ىلع ونب ,دمو نيسحلاو نسحلا لبقأ

 . :لاقف . معي ناك مهابأ نأ نومعزي مهو «بذك مهلثم سيلو ءًاراشبأو ًاراعشأ موقلا
 اي :تلق اوماق لف ,ثيدحلاب ينركذف اوماق اذإف ,موقلا برق دقف كتوص نم كيلإ

 نم مهوبأ ناكو ماعي ناك موقلا لك :لاق ؟ثيدحلا نم هنع كتلأس ام نيئمؤملا ريمأ

 ةحلطو نامثعو يلع هءاج ذإ هدنع ينإف ,باطخلا نب رمع ىلع تمدق :لاق مث . مهملعأ

 نوعفادتي مهو اولخدف .مهل نذأف ءاونذأتساف فوع نب نمحرلا دبعو دعسو ريبزلاو

 ؛ اولخد امك اوماقف «ةجاح ىلع هنأ اوملعف ,"'سكن رمع مهآر الف ءنوكحضيو
 !مهرش هللا ينافك دقو ,مهرش نم هللاب ذوعأ ةنتف :لاقف هرصب مهعبتأ اوماق [لف

 ىلع يقيرط تلعج تجرخ ايلف ؛رسفي ال امع لأسُي لجرلاب رمع نكي ملو : :لاقإ

 :لاق . كل يه :تلق . ةطيرش ىلع معن :لاق رتسلا هتلأسو ثيدحلا هتثدحف ؛نارثع

 دانز مهنيب حدقُي ةتس :لاق . معن :تلق . تكس اذإ تكستو هب كربخأ ام عمست

 تمدق املف «ماشلا ىلإ تجرخو ,تكس مث :لاق . ةعبرأ ىلع مهنم مدلا يرجي «ةنتفلا

 تيتأف ؛ثيدحلا تركذ -ىروشلا تضم املف - ثدح ام هرمأ نم ثدحف رمع ىلع

 يذلا ثيدحلا ركذت «هللا دبع ابأ اي :تلقف بيضق هديبو سلاج وهو ناهثع تيب

 اي كحيو :لاقف ؛هيف رثأ دقو هنع علقأ مث ؛ اضع بيضقلا ىلع ")هّرأف :لاق ؟ ينتثدح
 ىلإ تجرخل ,هيلع ذخؤي نأ فاخ :سانلا لوقي نأ الول ! ينتركذ ءيش يأ ! ةيواعم

 . ىرت ام الإ هللا ءاضق ىبأف :لاق ! اهنم سانلا

 - صاعلا يبأ نب مكحلا هَ هللا لوسر ديرط ىوآ هنأ : :نامثع ىلع سانلا مقن اممو

 رماع رّيسو «ةذَّبّرلا ىلإ ٌّرذ ابأرّيسو ؟؛فلأ ةئام هاطعأو - رمع الو ركب وبأ هوؤي ملو

 ةلص ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع هنم بلطو ؛ماشلا ىلإ ةرصبلا نم سيق دبع نبا

 ىلع - ةنيدملا قوس عضوم - نوزهمب هلع هللا لوسر قّدصتو ؛فلأ ةئامعبرأ هاطعأف

 )١( رسبو سبع : سكن .

 | ًاديدش ًاضع هلك مغلاب ضع :مزأ (؟) .
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 ةقدص يهو .ناورم كَدَق عطقأو ؛ناورم اخأ مكحلا نب ثرحلا اهعطقأف ,نيملسملا
 دبع لاقف ؛ناورمل هبهوف ءىفلا سمح ذخأف ؛ةيقيرفأ حتتفاو ؛ ِهْيَع هللا لوسرل

 : يِحَمجلا لسح نب نمحرلا

 2 .٠ ه وم

 ةنتف انل تقلخ نكلو

 انّيب دق نيمألا نِإف
 ةليغ ًايهرد اذخأ مف

 ابعلا سّمْخ ناوُرَم تيطعأو

 ىَدُس ًائيش هللا كرت ام م

 ىدهلا هيلعقحل ًارانَم

 ىوه يف ًاهرد اكرت امو

 ىأَم نم كوأش تاهيه د

 هتفصو نامئع بسن

 همأو ,فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع وه
 ةنبآ ءاضيبلا [ مكح ّمأ ] اهمأو :سمش دبع نب بيبح نب ةعيبر نب زيرك تنب ىورأ
 . لَ ينلا ةمع مشاه نب بلطملا دبع

 نسح .ةماقلا نسح ؛بهذو ةضف هنأك ةرفص ًابرشم ضيبأ نامثع ناكو
 ءفنألا فرشم .ّتعا اذإ سانلا لمجأ «سأرلا علصأ ءرعشلا (7طبس ,نيدعاسلا
 . نيبكنملا نيب ام ديعب . سيداركلا محض .نيعارذلاو نيقاسلا رعش ريثك «ةبنرألا مظع
 . ةالص لكل أضوتي ناكف هلوب سلسو .بهذلاب هنانسأ دش نسأ املو

 . نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ خلسنم ةفالخلا يلو
 . نيثالثو سمخ ةنس ىحضألا ديع ةحيبص ةعمجلا موي لتقو

 :ناسح لوقي كلذ يفو

 هب دوجّسلا ٌناونَع طمّشأب اًوًَحَض

 مهرايد يف اكيشو نعّمستل

 )١( ضايبب هرعش داوس طلتخملا :طمشألا .

 ")انآرقو ًاحيبست ليللا عّطقُي

 انامثع تاراث اي ربكأ هللا

 . دعجلا ريغ لسرتسملا :رعشلا نم طبسلا )١(

 ناكل



 نينامثو عبرأ نبا وهو [ تامو ] ءًاموي رشع ةتسو ةنس ةرشع يتنثآ هتيالو تناكف

.. 

 . ةلس

 ىلعو «ذفنُق نب هللا ديبع  ةطرش بحاص ذختآ نم لوأ وهو - هتطرش ىلع ناكو

 . هالوم نارمح هيجاحو «ناورم هبتاكو ؛هافعتسا مث ىمقرأ نب هللا دبع «لاملا تيب

 نامثع لئاضف

 «كوبت ةوزغ يف ةعاجم سانلا باصأ :لاق رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نب ملاس

 ىلإ هلع ينلا رظنف ؛ '"'ًاريع هب زهجو ءركسعلا حلصي ام ىلع ًاماعط نامثع ىرتشاف

 عفرف « "”بئاكرلا تخينأف .ةريمب مكءاج دق رقشأ لمج اذه :لاقف .لبقم داوس

 ! هنع ضرآف ناثع نع تيضر دق ينإ مهللا :لاقو ءامسلا ىلإ هيدي ِهَتِلَِي هللا لوسر

 :لاقي ناك ىتح . شيرق ىلإ ًاّبحم ًايخس ًاملح نامثع ناكو

 . ًاضيأ هتنبأ موثلك مأ هجّوزف ؛هدنع تتامف ,هتنبآ ةيقر ٍمَثَِم ىنلا هجّوزو

 اي :لاقو ءاهيلع نامثع عرج ةيقر تتام امل :لاق ءبّسسملا نب ديعس نع يرهزلا

 ليربج ينرمأ دقو ,عطقني ال ينم كرهص نإ :لاق !كنم يرهص عطقنآ هللا لوسر

 . هللا رمأب اهتخأ كجّوزأ نأ

 هلع هللا لوسر ىلع لخد :لوقي نافع نب نامثع تعمس :لاق سابع نب هللا دبع

 ام قحلاب كثعب يذلاو :تلقف .ربعتساف , موثلك مأل ًاعيجض ينارف «تسبلا اذه يف

 تيمللو يحلل بايثلا نإف ؛تربعتسا اذهل سيل :لاقف !اهدعب ىثنأ هيلع تعجضأ

 .ةدحاو دعب ةدحاو نهكتجوزل ًارشع نامثع اي نك ولو ؛رجحلا

 )١( ريمحلاو لاغبلاو لبإلا لفاوق نم ماعطلا هيلع بلج ام :ريعلا .
 لجرلا هيف عضوت ام وهو باكرلا عمج :بئاكرلا (؟) .

 انذيإ



 يبننلا ىلإ رمع هاكشف ؛اهنم ىبأف ,نامثع ىلع ةصفح هتنبا باطخلا نب رمع ضرعو

 !« كتنبا نم ًاريخ نايثع جوزيو « ناهبثع نم ًاريخ كتنبا هللا جوزيس ٠ :لاقف . هلع

 . نافع نب ناهثع هتنبا جوزو ,ةصفح ها هللا لوسر جوزتف

 :لاقو , هيلع هبوث ىّوسف نامثع هيلع لخد مالسلا هيلع يبنلا نأ يبعشلا ثيدح نمو
 . «ةكئالملا هنم يحتست نمم يحتسأ ال فيك و

 نافع نب نامثع لتقم

 نايثع رمأ يف ةنيدملا ىلإ اوراس نيذلا داوقلا ناك :لاق يعمصألا نع ينئايرلا
 «يعخنلا رتشألاو ,.يدبعلا ةلبج نب مكحو .ّيوّلبلا سيدع نب نمحرلا دبع : ةعبرأ

 نم موق مهعم هرصاحو .هورصاحف ةئيدملا اومدقف ,يعازخلا ليدب نب هللا دبعو

 موي أرقي وهو .هيدي نيب فحصملاو هولتقف هيلع اولخد ىتح راصنألاو نيرجاهملا
 هيلع اهسفن تمرف .هب اوبهذيو هسأر اوعطقي نأ اودارأو ءرخنلا ةحيبص ةعمجلا

 . اوجرخو هوكرتف « ةعيبر نب ةبيش ةنبا [ ٌةلمر ]و « ةصفارفلا تنب ٌةلئان :هاتأرما

 « مازح نب مكحو ,معطم نب ريبج مهنم «لاجر هنفدل بدتنا تبسلا ةليل ناك |ملف

 هب اوجرخو .ريغص باب ىلع هوعضوف ءريبزلا نب هللا دبعو «ةفيذح نب مهجلا وبأو
 نم مهعنم عيقبلا هب اوغلب |ملف «جارسلا اهديب ةصفارفلا تنب ةلئان مهعمو «عيقبلا ىلإ

 هيلع ىلصو . هيف هوئفدف .بكوك شح ىلإ هوّدرف «ةدعاس ينب نم لاجر هيف هنفد

 مأو .ةصفارفلا تنب ةلئان ربقلا تلخدو ؛مازح نب ممكح :لاقيو ؛معطم نب ريبج

 . ربقلا يف ُهاَتَّلَد اهو ءهاتجوز « ةنيبُع تنب نينبلا

 ةربقم هدالوأ هلعجف .نامثع هارتشا بكوك شح ناكو .ناتسبلا :شحلاو

 نحرلا دبع نب دم نع ,يقشمدلا ىسيع نب دم نع ؛نمحرلا دبع نب بوقعي
 | له :بيسملا نب ديعسل تلق :لاق ءيرهزلا باهش نب دمج نع ءبثذ يبأ نبا
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 دمج ُباحصأ هلذخ مِلو ,هنأشو سانلا نأش ناك ام :نامثع لتق فيك يربخُم تنأ

 ؟ هل
 . ًاروذعم ناك هّلَذح نمو «ًام اظ ناك هلتق نمو « ًامولظم نامثع لتُق :لاقف

 ؟ كاذ فيكو :تلق

 نامثع نأل ؛ هَ هللا لوسر باحصأ نم رفن هتيالو هرك يلو امل نامثع نإ :لاق

 مل نمم «ةيمأ ينب يلوي ام ًاريثك ناكو ءةنس ةرشع يتنثا سانلا َيِلَوف .هموق بحي ناك

 دم ُباحصأ هركني ام هئارمأ نم ءيجي ناكو ,ةبحص هِي هللا لوسر نم هل نكي

 همع ينب رمأتسا ةرخآلا ججحلا يف ناك الف ؛ مِهّلْرعَي الف مهيف ُبَتْعَتْسُي ناكف

 اهيلعخكمفءرصم حرس يبأ نب هللا دبع ىلوو هللا ىوقتب مهرمأو مهالوف ءاوجرخف

 ةانه نامثع نم تناك كلذ لبق نمو . هنم نوملظتيو هنوكشي رصم لهأ ءاجف ,نينس

 يف ةرهز ونبو ليذه تناكف ءرساي نب رامعو ءرذ يبأو ءدوعسم نب هللا دبع ىلإ

 يف رذ يبأل ٍبِضَغ نمو اهفالحأو رافغ ونب تناكو ءدوعسم نبال اهيف ام مهبولق

 ءاجو ؛رساي نب رامع لان امب ناثع ىلع تقنح دق موزخم ونب تناكو .اهيف ام مهمولق

 نأ حرس نبا ىبأف ,ددهتي ًاباتك نامثع هيلإ بتكف ,حرس نبا نم نوكشي رصم لهأ

 رصم لهأ نم جرخف «هلتقف َنامثع ىتأ نمم ًالجر برضو ءهنع نامثع هاهن ام لبقي

 يف دلع هللا لوسر باحصأ ىلإ اوكشو ءدجسملا اولزنف «ةنيدملا ىلإ لجر ةئاعبس

 مالكب نامثع ماكف هللا ديبع نب ةحلط ماقف ؛حرس يبأ نبا عنص ام ةالصلا تيقاوم

 لزع كولأسو ِهِلَع هللا لوسر باحصأ كيلإ مدقت دق :ةشئاع هيلإ تلسرأو ءديدش
 لخدو . كلماع نم مهفصنأف ؛ الجر مهنم لتق دق اذهف «هلزعت نأ تيبأف لجرلا اذه

 هلَبق اَوَعَدا دقو «لجر ناكم ًالجر كولأس امئنإ :لاقف . موقلا ملكتم ناكو يلع هيلع

 :مهل لاقف . هنم مهفصنأف قح هيلع بجو نإو .مهنيب ضقاو .مهنع هلزعاف ؛ امد

 : اولاقف ركب يبأ نب دمحمب هيلع سانلا راشأف . هناكم مكيلع هَلَوُأ الجر اوراتخا

 نيرجاهملا نم ةدع مهعم جرخأو .هآلوو هدهع بتكف .ركب يبأ نب دمج انيلع لمعتسا
 ناك املف ؛هعم نمو دم جرخف ءحرس يبأ نباو رصم لهأ نيب امف نورظني راصنألاو
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 ًاطبخ ضرألا طبخي ريعب ىلع دوسأ مالغب مه اذإ ةنيدملا نم مايأ ةثالث ةريسم ىلع

 كنأك ؟كنأش امو كتصق ام : دمحم باحصأ هل لاقف ءبلْطُي وأ بلطي لجر هنأك

 اذه : اولاقف . رصم لماع ىلإ ينهَّجو «نينمؤملا ريمأ مالغ .انأ :لاقف !بلاط وأ. براه

 يف ثعبف .ركب يبأ نب دمع هرمأب َربْخَأو . ديرأ اذه سيل :لاق .انعم رصم لماع
 «نينمؤملا ريمأ مالغ :لوقي ةرم لبقأف :لاق ؟تنأ نَم ماع :هل لاقف ؛هب أف هبلط
 نَم ىلإ :دمح هل لاقف «ناثعل هنأ مهنم لجر هفرع ىتح ؛ناورم مالغ :ةرمو

 :لاق ؟باتك كعم :لاق . ةلاسرب :لاق ؟ اذامب :لاق . رصم لماع ىلإ :لاق ؟تلسرأ

 هوكرحف .لقلقتي ءيش اهيف تسبي دق ''ةوادإ الإ ءيبث عم دجوي ملف هوشتفف .ال

 .حرس يبأ نبا ىلإ ناثع نم باتك اهيف اذإف :ةوادإلا اوُقشف «جرخي مف جرخيل

 رضحمب باتكلا كف مث ,مهريغو راصنألاو نيرجاهملا نم هعم ناك نم دمحم عمجف

 : هيف اذإف , مهنم

 كّيتأي تح كلمع ىلع ّرقو مهباتك لطُبأو .مهلتقل لتْحاف نالفو دمع كءاج اذإ
 . هللا ءاش نإ يبأر كلذ يف كّيتأيل .كنم ماظتي ءاج نم سبتحاو «ييأر

 باتكلا دمحم متخو «.ةنيدملا ىلإ عوجرلا ىلع اومزعو اوعزف باتكلا اوءرق املف

 «ةنيدملا اومدقو .مهنم لجر ىلإ باتكلا اوعفدو .هعم اولسرأ نيذلا موقلا متاوخب

 مث ؛ ِهَنْلَع هللا لوسر باحصأ نم ناك نّمو ًادعسو ريبزلاو ةحلطو ًايلع اوعمجف

 دحأ قبي ماف باتكلا مهوءرقأو «مالغلا ةصقب مهوربخأو مهنم رضحمب باتكلا اوكف

 رذ يبأو دوعسم نبال ًابضاغ مهنم ناك نم دادزاو «ءنامثع ىلع قنح الإ ةنيدملا يف

 ام .مهزانم اوقحلف مالسلا هيلع يبنلا باحصأ ماقو ؛ًاقنحو ًابضغ ءرساي نب رامعو
 ' هيلع بلجأو «نامثع ُسانلا رصاحو .باتكلا يف اوءرق امب ٌّمغم وهو الإ دحأ مهنم

 ةشئاع تناكو كلذ ىلع هللا ديبع نب ةحلط هناعأو مهريغو ميت ينب ركب يبأ نب دم

 نم ٍرفنو ءرامعو دعسو ريبزلاو ةحلط ىلإ ثعب لع كلذ ىأر الف ءًاريثك هضّرحت

 )١( ءاملا هيف لمحي ريغص ءانإ :ةوادإلا .



 مالغلاو باتكلا هعمو ناثع ىلع لخد مث ؛يِرْدَب مهّلك « هِي هللا لوسر باحصأ
 معن :لاق ؟كريعب ريعبلاو .معن :لاق ؟كمالغ مالغلا اذه :َّيلع هل لاقو «ريعبلاو

 تبتك ام : هللاب فلحو !ال :لاق ؟باتكلا تبتك تنأف :لاق. معن :لاق ؟ كمتاخ متاخلاو

 طخ هنأ اوفرعف طخلا امأو . طق رنصم ىلإ مالغلا تهجو الو ءهب ْتْرَمَأ الو ,«باتكلا

 ناورم ناكو ؛ىبأف ؛ناورم مهيلإ عفدي نأ هولأسو ,نامثع رمأ يف اكشف «ناورم

 اوملعو نامثع رمأ يف اوكشو .ًاباضغ هدنع نم دمحم باحصأ جرخف ؛رادلا يف هدنع

 «ناورم انيلإ عفدي نأ الإ ,نارثع ءيربن ال :اولاق ًاموق نأ الإ .ًالطاب فلحي ال هنأ

 دم باحصأ نم لاجر لتقب رمأي فيكو ,باتكلا اذه رمأ فرعنو هنحتم ىتح

 يف انرظن هناسل ىلع هبتك ناورم كي نإو «هانلزع هبتك نامثع كي نإف !قح ريغب ِهَنِلَم

 .لتقلا هيلع يشخو ناورم مهيلإ جرخُي نأ نامثع ىَبأو .مهتويب اومزلو .هرمأ

 .ال :اولاق ؟ لع مكيفأ :لاقف ؛مهيلع فرشأف ؛ءاملا هوعنمو نامثع سانلا رصاحو

 غلبف ؟ءام انيقسيف ًايلع ْعلَبُي دحأ الأ :لاق مث تكسف .ال :اولاق ؟ دعس مكيف :لاق

 اهببس نم حرجو «هيلإ لصت تداك اف ,ءام ةءولمم برق ثالث هيلإ ثعبف «ًايلع كلذ
 .هلتق داري نامثع نأ ًايلع غلبف ؛ءاملا هيلإ لصو ىتح ةيمأ ينبو مشاه نب يلاوم نم ةدع
 ابهذا :نيسحلاو نسحلل لاقو .الف ناثع ّلتق امأف «ءناورم هنم اندرأ امنإ :لاقف

 ٌريبزلا ثعبو . هوركمب هيلإ لصي ًادحأ اعدت الف ,نامثع باب ىلع اموقت ىتح اكيفيسب

 هلَع هللا لوسر باحصأ نم ٌةدع ثعبو «هنم هْرُك ىلع هدلو ةحلط ثعبو «هدلو

 سانلا ىمرو .ناورم جارخإ هولأسو «ناهثع ىلع اولخدي نأ سانلا اوعنميل مهءانبأ

 يف ٌمهس ناورم باصأو ءهباب ىلع ءامدلاب ىلع نب نسحلا بضخ ىتح ماهسلاب نامثع
 نأ ركب يبأ نب دمج يشخو .ّلع ىلوم ربنق ّجشو ,ةحلط نب دمحم بضخو .رادلا

 اذإ : امل لاقف نيلجر يَديب ذخأف اهنوريثيف نيسحلاو نسحلا لاحل مشاه ونب بضغت

 لطبو ناهثع نع سانلا فشك نيسحلاو نسحلا هجو ىلع ءامدلا اوأرف مشاه ونب تءاج

 . دحأ ماعي نأ ريغ نم هلتقنف رادلا هيلع "'رّوستن ىتح انب اورم نكلو ءديرن ام

 )١( هقلستو هالع يأ :طئاحلا رّوست .



 ورمع راد نم :لاقيو .راصنألا نم لجر راد نم هابحاصو ركب يبأ نب دم رّوستف

 :صوحألا لوق كلذ ىلع لدي امبو «يراصنألا | مزح نبا

 رانلا يف يمزحلا حرّط ولو ًارط هب ' ترفظيمزحل نير ال
 رادلا ىف نامثع ىلع نيلخدملاو بشخ يذب ناورمب )١( تيسخابلا

 .هرجح يف فحصملاو .ةصفارفلا تنب ةلئان هتأرما الإ هعم سيلوو هيلع اولخدف

 يبأ نبا ] دم هيلإ مّدقتف .تويبلا ىلع اوناك مهنأل .هعم ناك نمم دحأ ماعَي الو

 . هءاسل كوبأ كآر ولف . يخأ نب اي يتيحل لسرأ :نامثع هل لاقف . هتيحلب ذخأو [ركب

 «هالتق ىتح اههعم "!صقاشمب هآجوف نيلجرلا زمغو ,هتيحل نع هدي تخارتف !كناكم
 ! لتق دق نينمؤملا ريمأ نإ: تلاقفهتأرما تجرخو ؛اولخد ثيح نم نيبراه اوجرخو

 . نوكبي هيلع اوّبكأف ؛ ًاحوبذم نامثع اودجوف |مهعم ناك نمو نيسحلاو نسحلا لخدف

 مهوقع تبهذ دقو اوجرخف :ةنيدملاب ناك نمو ًادعسو ريبزلاو ةحلطو ًايلع ٌربخلا غلبو

 ريمأ لتق فيك : هينبال ىلع لاقو ؛ اوعجرتساف ؛ًالوتقم هودجوف نامثع ىلع اولخد ىتح
 دمحم مشو ,نسحلا ردص برضو نيسحلا مطلف هدي عفرو ؟بابلا ىلع اتنأو نينمؤملا

 ناعأ ةحلط نأ ىري ,نابضغ وهو لع جرخ مث ؛ ريبزلا نب هللا دبع نعلو ,ةحلط نبا
 كيلع لاقف ؟نيسحلاو نسحلا تبرض نسحلا ابأ اي كلام :لاقف ةحلط هيقلف ,هيلع
 مقث مو يرْدَب هَ ينلا باحصأ نم لجرو نينمؤملا ريمأ لتقُي !هللا ةنعل |هيلعو
 لبق لتق ناورم عفّد ول :لاقف . لتقُي مل ناورم عفد ول :ةحلط لاقف ؟ةجح الو ةنيب

 :هيلإ نوعّرِهُي مهلك موقلا هءاجو ؛هلزنم ىتأف لع جرخو !ةجح هيلع تبثت نأ
 الإ كلذ سيل :لاقف . بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نولوقي ,مهريغو دم باحصاأ

 ىتأ الإ ردب لهأ نم دحأ قبي ماف . ةفيلخ وهف ردب لهأ هب يضر نمف ءردب لهأل

 ةحلط نيأ :لاقف . كعيابن كدي َدّمف ,كنم اهب ىلوأ ًادحأ ىرن ام :اولاقف .ًايلع
 . هديب دعسو « هناسلب ةحلط .هعياب نم لوأ.اناكف ؟ ريبزلاو

 )١( هدرط وأ هجعزأو هجّيه :هب سم :لاقي .

 ضيرعلا لصنلا وذ مهسلا وهو ,. صقشم عمج : صقاشملا (؟) .
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 ةحلط دعص نم لوأ ناكف ؛ربنملا دعصف دجسملا ىلإ جرخ لع كلذ ىأر املف

 مث !ثكني نأ هقّلخأ ام :لاقو ءّلع اهنم ريطتف ,ءآلش هعبصأ تناكو هديب هعيابفا
 برهف ناورم بلطو .سانلا اعدو «لزن مث ؛ ًاعيمج يبنلا باحصأو دعسو ريبزلا هعياب
 . هلم

 سمألاب تنأ :رامع اهل لاقف ! ًامولظم ناهثع لتق :لوقت ةيكاب ةشئاع تجرخو

 لتق نَم :اهل لاقف نامثع ةأرما ىلإ شلع ءاجو !هيلع نيكبت مويلاو ,هيلع نيضرحت
 امهعم ناكو ءامههوجو ىرأ نأ الإ (هفرعأ ال نالجر لخد .يردأ ال :تلاق ؟نامثع

 امع هلأسف ,دمحمب لع اعدف ؛ركب يبأ نب دم عنص امب هتربخأو .ركب يبأ نب دم

 ءهلتق ديرأ انأو هيلع تلخد هللاو دقو ؛بذكت مل :دمح لاقف «نامثع ةأرما تركذ

 :نامثع ةأرما تلاقف !هتكسمأ الو هتلتق ام هللاو ,بئات انأو تمقف .يبأ يل ركذف

 . امههلخدأ هنكلو .قدص

 اي :هل لاقف ,«نامثع ةيحلب ذخأ ركب يبأ نب دم نأ ,نسحلا نع هيبأ نع رمتعملا

 !هدعقيل كوبأ ناك ام ًادعقم ينم تدعق دقل ؛ يخأ نبا

 تخرتساف !كناكم هءاسل كوبأ كآر ول ,يخأ نب اي :لاق هنأ رخآ ثيدح يفو

 كنيبو ينيب :هل لاقف .هرجح يف فحصملاو لجر هيلع لخدف دمم جرخو .هدي :

 ىوهأف ! هللا باتك كنيبو ينيب :لاقف ءرخآ هيلع لخد مث ,هكرتو جرخف !هللا باتك

 . "'لّصفملا تَّطَخ ٍدي ٌلوأ اهنإ امأ :لاقف ؛ اهعطقف .هديب هاقتاف ,فيسلاب هيلإ

 نامرثع ىلإ اًولتقأ نيذلا داّوقلا

 نب'ةمقلع :نامثع ىلإ اولبقأ نيذلا داوقلا ناك :لاق ةناوع يبأ نع ىعمصألا

 . ليدب نب هللا دبعو . يعخنلا رتشألاو .ةلبج نب ممكحو ءرشب نب ةنانكو «نامثع

 ال :لاق . لجرلا اذه ىلإ انعم مق :ّلعل اولاق داوقلا مدق امل :نسحلا وبأ لاقو

 .نآرقلا :لصفملا )١(
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 ًاباتك مكيلإ تبتك ام هللاو :لاق ؟انيلإ تبتك ملف :اولاق .مكعم موقأ ال هللاو

 . ةنيدملا نم لع جرخو . ضعب ىلإ مهضعب موقلا رظنف :لاق . طق

 ىتح ءانإلا ""صْوم هوُمتِصُم :ةشئاع تلاق :لاق قورسم نع ةنيبع نع شمعألا

 :ناورم لاق !هومتلتقف تودع مث ؛سندلا نم ًآبقن 2"! ضيخرلا بوثلاك هومتكرت
 .نمآ يذلاو :تلاقف ! هيلع جورخلاب مهنيرمأت سانلا ىلإ تبتك ,كلمع اذه :اهل تلقف

 يف تسلج ىتح .ضايب يف داوسب مهيلإ تبتك ام ,نورفاكلا هب رفكو نونمؤملا هب

 . اذه يسلجم

 ناسل ىلع ًاضيأ بتك امك ءاهناسل ىلعو ؛ِّلع ناسل ىلع بتك هنأ نوري اوناكف
 . ةنتفلل ًاببس اهلك بتكلا هذه قالتخا ناكف ؛رصم لماع ىلإ دوُسألا عم نارثع

 لهأو «يولبلا سيدع نب نمحرلا دبع مهيلع رصم لهأ لبقأ :نسحلا وبأ لاقو
 نب كلام همساو  رتشألا مهيلع ةفوكلا لهأو ,يدبعلا ةلبج نب مكح مهيلع ةرصبلا

 . ةنيدملا اومدق ىتح «نامثع رمأ يف  يعخنلا ثراحلا

 انيف تبتك :اولاقف نامثع ىلع اولخد ءرصم لهأ دفو مدق امل :نسحلا وبأ لاق

 يذلا هللاب ينيمب وأ ,نيملسملا نم نيلجر اوميقت نأ :ناتنثا امه امنإ :لاق ؟اذكو اذكب

 «لجرلا ناسل ىلع باتكلا بتكُي دقو ؛تملع الو تيلمأ الو تبتك ام وه الإ هلإ ال

 لسرأف ءرادلا يف هورصحو !كمد هللا لحأ دق :اولاق .متاخلا ىلع متاخلا شقنُيو

 . دب اهنع سيل ثالث نم ةدحاو :لاق ؟ ينم سانلا ديري ام :لاقف رتشألا ىلإ نامثع

 هودّلقف مكرمأ اذه :لوقتف .مهرمأ مهل علخت نأ نيب كنوريخي :لاق ؟ يه ام :لاق

 امأ :لاق . كولتاق موقلاف [ نيتاه ] تيبأ نإف ؛كسفن نم صتقت نأ امإو ؛متئش نم

 املك .يدعب نم ةنس نوكتف هللا هينلبرس ًالابرس علخأل تنك امف مهرمأ مهل علخأ نأ
 نيب يبحاص نأ تملع دقل هللاوف يسفن نم صتقأ نأ امأو :هوعلخ مهمامإ موقلا هرك

 . ديلاب كلدلاو ,نيل لسغ : صوملا )١(
 . لوسغملا :ضيخرلا (؟)
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 نئلف .ينولتقت نأ امأو ؛صاصقلا ىلع يندب ىوقي امو .نابقاعي اناك دق يدي

 . ةفلتخم مهولق نإو ًاعيمج '”ىونلا ىلع اولازي نل هللاوف :نسحلا وبأ لاقو

 الإ ماسم ءيرما مد كفس لحي ال هنإ :لاقو نارثع مهيلع فرشأ :نسحلا وبأ لاقو

 ؛ سفن ريغب سفن لتق وأ ,.ناصحإ دعب انز وأ ,ناميإ دعب ٌرفك :ثالث ىدحإ يف

 له ءهللا مكدشنأ :لاق م . ًاباوج هل موقلا دجو ايف ؟نهنم ةدحاو يف انأ لهف

 لزلزتف مهدحأ انأ هباحصأ نم ةعست هعمو دحأ ىلع ناك را هللا لوسر نأ نوملعت

 قيدص وأ يبن الإ كيلع امف دحأ نكسا :لاقف ,طقاستت نأ هراجحأ تمه ىتح لبجلا

 . ةبعكلا برو يل اودهش :لاق . معن مهللا : اولاق ؟ ديهش وأ

 هيلع دحأ در اف .مكيلع مالسلا :لاقف نامثع مهيلع فرشأ :نسحلا وبأ لاق

 |مف اهوعضف ربقلا يف ىلجر اوعضت نأ قحلا يف متدجو نإ «سانلا اهيأ :لاقف «مالسلا

 تنك نإ ترفغ دقو تملظ تنك نإ هللا رفغتسأ :لاق مث ؛ًاباوج هل موقلا دجو

 !تملظ

 ءرادلا يف ناثع عم تنك :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع ديعس نب ىبحي
 . هحالس يِّقْلُيو هدي فكي نأ ةعاطو ًاعمس هيلع يل نأ ىأر نم لك ىلع مزعأ :لاقف

 . مهتحلسأ موقلا ىقلأف

 نإ :لاقف ءرادلا موي نامثع ىلع لخد تباث نب ديز نأ « ةداتق نع ةبورع يبأ نبا

 يف يل ةجاح ال :لاق !نيترم هللا ٌراصنأ انك تئش نإ :لوقتو بابلاب راصنألا هذه

 .اوفك ؛كلذ

 دلقتو هعرد' سبل رمع نب هللا دبع نأ عفان نع مكح نب ىلعي نع ةبورع يبأ نبا

 . لعفف هدي فكيو هحالس عضيو جرخي نأ نامثع هيلع مزعف ءرادلا موي هفيس

 . دعبلا : ىونلا )١(
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 مهيف نامثع انل نذأ ولو .مهنع نايثع اناهت :طيلس لاق :لاق نيريس نب دمج

 . انراطقأ نم مهجرخت ىتح مهانبرضل

 نامثع ةلتق يف اولاق ام

 ؟ كلاب ام هللا دبع ابأ :تلقف .ًامداق ريبزلا تيقل :ثيل ينب نم لجر لاق : ىبتعلا

 نب دعس تيقلف ةئيدملا تمدقف :لاق !يبنذ ينبلطيو ينبا ينيلغي «بولغم بولطم :لاق

 هذحشو .ةشئاع هتلس فيس هلتق :لاق ؟نامثع لتق نم ,قحسإ ابأ :تلقف «صاقو يأ

 . هناسلب تمصو .هديب راشأ :لاق ؟ ريبزلا لاح |مف :تلق ! ىلع هّمسو .ةحلط

 مد قرهأو  اهاخأ ادم ديرت  نامثع ىلع هيعسب ّاََمَذُم هللا لتق :ةشئاع تلاقو

 نم مهسب رتشألا ىمرو «هتيب يف اناوه ممت ينب نّيْعَأ ىلإ قاسو «هتلالض ىلع ليدب نبا
 . ةشئاع ةوعد هتكردأ الإ دحأ مهنم ام :لاق : ىوشي ال هماهس

 نابضع كارأ يلام ,ةشئاع ابأ :هل لاقف ًاقورسم رتشألا يقل :لاق يروثلا نايفس ش

 لجع باحصأك نحنو رادلا موي انتيأر ول ؟نافع نب نامثع لتق موي نم كبر ىلع

 . ليئارسإ ينب

 باحصأ لضافأ نم اندنع تنك دقل :رساي نب رابعل صاقو يبأ نب دعس لاقو

 لتقب هل ضرعي !تلعفو تلعف رامحلا ''ءمظالإ كرمع نم قبي مل [ اذإ ] ىتح ءدمح

 رجه :لاق ليمج ْرْجَه وأ لَخَد ىلع ةدوم :كيلإ بحأ ءيش يأ :رابع لاق «ناهثع
 ! ًادبأ كمّلكأ ال نأ لع للف :لاق ! ليج

 دق لمجلا موي ينتيأر ول هللا دبع ابأ اي :تلاقف ةشئاع ىلع ةبعش نب ةريغملا لخد

 نأ هللاو تددو :ةريغملا اهل لاق ! يدلج ىلإ اهضعب لصو ىتح يِجّدوَه لاصنلا تذفن

 يف ةرافك نوكت اهلعل :لاق ؟اذه لوقت ملو !هللا كمح ري تلاق !كلتق ناك اهضعب

 نكلو «هلتق تدرأ ينأ هللا ملع امل كلذ تلق نئل هللاو امأ :تلاق !نامثع ىلع كيعس

 دل



 ىصعُي نأ تدرأو « تيمرف ىمرُي نأ تدرأو .«تلتوقف لتاقي نأ تدرأ ىنأ أ هللا ماع

 . تلتقل هلتق تدرأ ينأ ينم مع ولو ؛تيصعف

 هب رمآ ملو هتلذخ نكلو نارثع تلتق ام :لوقت كنإ : ىلعل تباث نب ناسح لاقو

 ش . لئاقلا كيرش تكاسلاو «لتاقلا كيرش لذاخلاف . هنع هنأ مل نكلو

 يف لاقف «نيفص موي ةيواعم عم ناكو يبلغتلا ليعُج نب بعك ىنعملا اذه ذخأ

 :بلاط يبأ نب ىلع

 | انيثدحملا ةمصع ىوس لاقم ثدحتسمل يلع يف امو

 انيلتاقلا نع صاصقلا عفدو بونذلا يلاهأل هراثإو

 0١7 انيلئاسلا ىلع باوجلا ىَّمَعِ» ههجو ىَرَر هنع ليس اذإ

 انيرمآلا الو ةاهنلا يف الو طخاس الو ضارب سيلف

 انوكي نأ اذ ضعب نمآ الو هّدَس الو هاسّوُم الو

 : هنع ىلاعت هللا يضر نامثع ةلتق يف ماشلا لهأ نم لجر لاقو

 راصنألا هتاقث تناكو تا وملا رضح ذإ ٌراصنألا ٌةَتَلذَخ

 راع ةيربلل كاذ يفو س  اَنلا عم هيف ءالبلاب اوبرض

 راجو ةالولا نم لاوو هللا ةمرح نم ءالبلاب ٌةَمْرُح
 راصبألاو ٌعامسألا هَتدف 2 ىلا عينم ذإ ءايحلا لهأ نيأ

 "'راصعإ هل ًارمأ اجاه ةحسلَط نمو ريزلا نم يريذع نم

 ران ةنيدملا طّسو تبشف ل لجبعلا َُض مهتود سانلا اوكرت

 رابحألا ا تفرخَر اب يق حلا نع ُدوهَيلا تغاز اذكه

 راََّمَع ةفلخو ًاراهج ركب يبأ نب دمع ىفاو ُم

 !رابخألا هذنعو ٌءادتبا س انلالأسي هيب يف يلعو

 )١( ينرذعي نم :يريذع نم (؟) .هاحنو هفرص :ههجو ىوز .
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 هيلإ فري نأّرمألا بقري

 ًاحبق مالكلا ةرثك ىرأ دق

 راقوو ٌةنكس هيلعو

 رادقألا هل تس يذلاب

 راثكإ هئيشي لوق لك

 هل حازم ال ًافرص توملا هرس نم

 تدلوامو يَمأ ْمُكل ىّدف ًاريص

 ةظيغمب ًاموي اًورت نأ مكلعل

 اا وم ع ادهش نإو اوبلغ نإو مهنمل ينإ

 () انامثع راد يف ةدسأم تأيلف

 انايحأ هوركملا يف ٌربصلا ٌعفني دق

 اناك يذلاك مكيف هللا ةفيلخ

 (9 اناَّح تيّمس امو ًاّبح تمد ام

 اناّمع نباولع ُنأش ناك ام

 اناتغ تاراث اي ربكأ هللا

 انآرقو ًاحيبست َلْبِللا عّطقُي

 نافع نب نامثع لتقم يف

 مهيف «ةثاعبس ناثع رصن نمم ناك :لاق نوع نبا نع ةملسم نع نسحلا وبأ

 نم مهوجرخي ىتح مهوبرضل نامثع مهكرت ولو ؛ ريبزلا نب هللا دبعو « يلع نب نسحلا
 ش . اهراطقأ

 «فيس هديبو نامثع ىلع ليدب نبا لخد :لاق نيريس نب ريبج نع نسحلا وبأ

 لوأ اهنإ امأ :لاقف ءاهعطقف ءهديب هاقتاف ,فيسلاب هبرضف ,'") ءانحش امههنيب تناكو

 : لتقلا نم ثالث ىلع قلغأو .رادلا موي هل لاقي نامثع لتق موي :لاق نسحلا وبأ

 . نامثعو ءرشب نب ةنانكو «نامثعل ناك دوسأ مالغ

 . هفلأتو دوسألا هيف رثكت ناكملا :ةدسألا(١)

 . ءاضغبلاو ةوادعلاو دقحلا :ءانحشلا (* ) .. ءيرب مهنمل ينإ يأ (؟)
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 نيبو مكنيب ناك :صاعلا نب ورمعل يعازخلا حور نب ةمالس لاق :لاق نسحلا وبأ

 ةريفح نم قحلا جرخن نأ اندرأ :لاق ؟كلذ ىلع مكلمح اف .هوترسكف باب ةنتفلا

 . ءاوس قحلا يف سانلا نوكي نأو «لطابلا

 فاللآ ةعبرأب هدمأف . ينددما نأ :ةيواعم ىلإ ناثع بتك :لاق ىبعشلا نع دلاجم

 ول :لاقف «فرصناف ؛نامثع لتقب سانلا هاقلتف . ىلجبلا زرك نب دسأ نب ديزي عم

 . ءاوس لتاقلاو لذاخلا نأل ؛هتلتق الإ ًافلتخم اهب تكرت ام ىح ناهثعو ةنيدملا تلخد

 . تلقف ,دجسملا يف ًاعجطضم ًاّيلع تيأر :تباث نب ديز لاق :لاق عفار نب سيق

 :لاق مث سلجف . نامثع نع سانلا تددر تئش ول كنأ نوري سانلا نإ .نسحلا ابأ

 ,هتربخأف نايثع تيتأف :لاق . مهنأث نم ءيش يف تلخد الو ءيشب مهترمأ ام هللاو

 :لامف

 "'"امّدْجَأ تمرطضآ اذإ ىتح 3 البلا يلع سيق قرحو

 لاق «,ءاملا هوعنمو ناثع اورصح امل .لاق يربقملا ديعس نع ريثك نع لضفلا

0) 
 ! "'" «لْبق نم ْمهعاَيشَأب لِعُف ارك َنوهتشي ام َنيبو مهيب ليحوإ : ريبزلا

 دبع لاق «ةّرحلا موي ةنيدملا لهأ ةبقع نب مسم لتق امل :لاق يرهزلا ثيدح نمو

 !ةبعكلا برو نايثع يف مهلعفب :رمع نب هللا |
 !هل ًاليلق ناكل نامثع لتقل ًامد ءامملا ترطمأ ول :لاق سابع نبا نع نيريس نبا 0

 ينبلاطي ناك نم :ةفوكلا لهأ .ىلإ نامثع ثعب :لاق ةفيذُح يبأ لوم ديعس و بأ

 . نيقدصتملا يزحي هللا اا نإف .قدصتي وأ هقح ذخأي تأيف ةمطل وأ مهردب وأ رانيدب .: ..

 ! انقّدصت : اولاقو ءموقلا ضعب ب ىكبف :لاق

 نامثع ىلع دشأ هِي ينلا باحصأ نم دحأ نكي مل: لاف نيريس نبا نع نوع نبا 3

 1 ١ ! ةحلط نم ..
- 

 . 06 ةيآلا أبس ةروس (؟)٠ ...عارسإلاماذجإلا ْ ١)1(
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 ًايلع هّباحصأو ٌةيواعم َنيلغَيل :لوقي سابع نب هللا دبع ناك :لاق نسحلا وبأ
 . "9 ©ًاناَطْلُس هّيلول انْلعَج دَّقف ًامولظَم لتُق نَمو# :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛هباحصأو

 :لاقو ىكب هّلّتق هاتأ الف «نامثعل ًالماع يراصنألا ةمامث ناك :لاق نسحلا وبأ
 ءيش ىلع بلغ نمف «فيسلاب كلملا راصو .دمحخ ةّمأ نم ةّربنلا ةفالخ تعزتنا مويلا

 . هلكأ

 ةصفارفلا تنب ةلئان نأ «يبعشلا نع ةلعو نب ريمن نع فنخم يبأ نع :نسحلا وبأ

 صيمقب هيلإ تثعبو « ريشب نب نامعنلا.عم ًاباتك ةيواعم ىلإ تبتك نافع نب نامثع ةأرما
 : اهباتك يف ناكو , ءامدلاب ًابوضخم نامثع

 ىلإ مكوعدأ ينإف .دعب امأ ؛نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ ةصفارفلا تنب ةلئان نم ١

 نم مكذقنأو ,ةلالضلا نم مكادهو «مالسإلا مكملعو ءمكيلع معنأ يذلا هللا
 «هللا مكدشنأو ؛ ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو .ودعلا ىلع مكر صنو رفكلا

 نإوإ» :لاق هنإف ؛مكيلع هللا مزعب هورصنت نأ هتفيلخ قحو هَّقح مكركذأو
 اولتاقف ىرخألا ىلع (ًمادحإ َتَعِب ْنإف امهنيب اوحلصأف اولتتقآ َنينمؤملا نم ناتفئاط

 نكي مل ولو هيلع يغُب نينمؤملا ريمأ نإو . ''' «دهللا رْمُأ ىلإ ةيفت ىتح يبت يتلا
 هتمامإ وجري ملسم لك ىلع قحل [ يِتأ ام هيلإ نأ م] .ةالولا قح الإ مكيلع نامنعل امثعل
 [ يعاد ] باجأ هنأو .هئالب نسَُحو ؛مالسإلا يف همدق متملع دقو ف فيكف هرصني نأ
 فرشو ايندلا فرش هاطعأف هبختنا ذإ هب ماع هللاو ,هلوسر عبتاو هباتك قّدصو هللا

 . ةرخآلا

 يف هورصح ةنيدملا لهأ نإ .هّلك هّرمأ ةدهاش ينإ ؛هربخ مكيلع صقأ ينإو
 اوردق ءيش لك هنوعنمي ,حالسلاب هباوبأ ىلع ًامايق مهراهنو مهليل هنوسرحيو ءهراد
 اودنسأ دق رصم لهأو .ةليل نيسمخ هعم نمو وه ثكمف ؛ءاملا هوعنم ىتح .هيلع

 )١( ةيآلا ءارسالا ةروس #” ,

 و ةيآلا تارجحلا ةروس (؟) .



 ؛ هلتقب مهورمأف « ريبزلاو ةحلطو .رساي نب رابعو ءركب يبأ نب دمحخو ء يلع ىلإ مهرمأ

 ةنيزمو ةنيهج نم فئاوطو «ليذهو ركب نب دعسو ,ةعازخ :لئابقلا نم مهعم ناكو

 . هيلع سانلا ّدشأ اوناك ءالؤهف ؛ برثي طابنأو

 عهعم رفن ةثالث رادلا يف ناك نمم حرجف ,ةراجحلاو لبَّثلاب قشُرف رصُح هنإ م

 , مهلبن مهيلإ اودري نأ مهرمأو مهاهنف لاتقلا يف مهل نذأيل هيلإ نوخرصي سانلا هاتأف

 اوقرحف ؛اقارغإ الإ رمألا ينو «ةأرج الإ لتقلا يف كلذ مهداز اف «مهيلع اهوّدرف

 نوديري اسان [ دجسملا يف ] نإ :اولاقف هباحصأ نم رفن [ ةثالث ] ءاج مث ؛رادلا باب

 ةعاس هيف سلجف قلطناف . كوتأي دجسسملا ىلإ جرخاف «لدعلاب سانلا رمأ اوذخأي نأ

 لخدف !لدعي ًادحأ مويلا ى ىرأ ام :لاقف « ةيحان لك نم هيلع ةلظم موقلا ةحلسأو

 منأ الول : هباحصأل لاقو هعرد سبلف حالس مهتماع ىلع سيل رفن هعم ناكو ءرادلا

 8 يف ًاقاثيم مهيلع ذخأو «ريبزلا نبآ مهملكف موقلا هيلع بثوف . يعرد مويلا تسبل ام

 ىتح ءوسب هوبرقت ال نأ هقاثيمو هللا دهع مكيلع :نامثع ىلإ اهب ثعبو ةفيحص

 دمخ مهمدقي موقلا هيلع لخدو هعضو الإ نكي ملو ,حالسلا عضوف . اوجرختو هوملكت

 .نامثع هتفيلخو هللا دبع ابأ :لاقف ؛بقللاب هوعدو هتيحلب اوذخأف ءركب يبأ نبا

 ىلع هوبرضو «تانعط ثالث هردص يف هونعطو «تابرض ثالث هسأر ىلع هوبرضف

 هبو هونخثأ دقو هيلع تطقسف ؛مظعلا يف تعرسأ ةبرض فنألا قوف نيبجلا مدقم

 تقلاف ةعيبر نب ةبيش ةنبا ينتتأف ءهب اوبهذيف هسأر اوعطقي نأ نوديري مهو ؛ةايح

 نينمؤملا ريمأ ةمرحو ءانيلح نم انيَرْعو «ًاديدش أطو انئطّوف ,[ هيلع ] يعم اهسفنب

 هبوثب مكيلإ تلسرأ دقو .هشارف ىلع ًاروهقم هتيب يف نينمؤملا ريمأ اولتقف ؛مظعأ
 نم متنأ نيأ اورظناف «هلذخ نَم ماس اَمَل هلتق نَم َمثأ ناك نإ هللاو هنإو ءهّمد هيلع

 محرف ؛هدابع يحلاصب خرصتسأو «لجو زع هللا ىلإ انسم ام ىلع يكتشأ انأو ءهللا

 مهنم ىفشو ,ةلذملاو يزخلا عراصم ايندلا يف مهعرصو هتلتق نعلو نامثع هللا

 .«رودصلا

 مهحاورأ ىنفت وأ ًايلع اولتقي ىتح ًالسغ اوسمي الأ ماشلا لهأ نم لاجر فلحف
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 :ناهثع لتق يف قدزرفلا لاقو

 تنعظ تنعظأ ا ةفالخلا نإ

 اهثراوو مهنم اهلهأ ىلإ تراص
 ةيصعمو َّظ ةمد يكفاّسلا

 :ناسح لاقو

 ةيواخ نامثُع ينب راد سمت نإ

 هتجاح ريخلا يغاب فداصُي دقف

 مكسفنأ تاذ اودبأ سانلا رشعم اي

 ("”اوكلس ىدهلا ريغ ذإ برثي لهأ نع
 اوكهتنا ام نامثع يف هللا ىأر امل

 اوكفس مهيغ نم اوُدُه ال مد يأ

 ا"”ْبرَخ َقَرْحُم تّيِبو عيرص باب

 ُبسحلاو ٌدجملا اهيلإ يوأيو اهيف
 بذكلاو هللا دنع ّقحلا يوتسي ال

 نايثع مد نم يلع ٌؤربت

 ال نامثع لتق نّم الإ ةنجلا لخدي مل نئل هللاو : ربنملا ىلع بلاط يبأ نب , يلع لاق

 . ًادبأ اهتلخد ال نامثع لتق نم الإ رانلا لخدي مل نئلو .ًادبأ اهتلخد

 اهلسرأ يذلاو :لاقف ةلجد يف ةنيفس ىلإ رظنف ,ةفوكلاب هل رصق نم لع فرشأو
 ةيمأ ونب تءاش نئلو .ءيشب ناهثع رمأ يف تأدب ام .هرمأب ةرخسم هرحب يف

 ثيدحلا اذه غلبف . ءيشب ناثع قح يف ثأدب ام ًانيمي نيس ةبعكلا دنع '"' مُهتلهابأل

 . ًاقداص هبسحأل يلإ :لاقف ءناورم نب كلملا دبع

 ةلأسم نع كلئاس ينإ هل تلقف .لمجلا دعب ًايلع تيقل :يعازخلا دبعم لاقو

 ادب امع لس :لاق . هللا ءاش نإ ًادغ توجن مويلا توجن نإف ؛نامثع نمو كنم تناك
 ناك ناهثع نإ : :لاق ؟هرصنت مو نارثع لق ذإ كتعسو ةلزنم ينأ «ينربخأ : :تلق.كل :

 . انيصع هنود انلتاق ولف ! ينم سيلف هفيس لس نم : :لاقو لاتقلا نع ئبن هثإو ,لمافإب
 ءمدآ نبا تعسو يتلا ةلزنملا :لاق ؟ لتق ىتح ملستسآ ذإ تاثع تعسو ةلزنم يأف ؛لاق 5

 .قورحم :قرحم (؟) .تلحر :تنعظ )١(
 . انم ملاظلا ىلع هللا ةنعل : اولوقيف ءيش يف اوفلتخا اذإ موقلا عمتجي نأ :ةلهابملا (ع)
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 ينإ كلتقأل كيلإ يدي طسابب انأ ام ينلّتقتل كدي لإ تْطسَب نئلإ» :هيخأل لاق ذإ
 انإ :لاق ؟ لمجلا موي ةلزنملا هذه كْنعسو الهف :تلق . "7 4نيملاعلا بر هللا فاخأ
 مِهيلَع ام كئلوأف همْلُظ دعب ٌرصتنآ نمو :هللا لاق ءانمَلَظ نم لمجلا موي انلتاق

 كئلوأ قحلا رْيغب ضرألا يف نوغّبيو سانلا نوملظَي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ليبس نم
 نم نحن انلتاقف . "' «رومألا مزع نمل كلذ َنِإ رَّمَغو رّبَص ْنِمَلَو ملأ ُباذع مهل

 . رومألا مزع نم كلذو ؛نامثع ربصو .انمّلظ

 موي بلاط يبأ نب لع لأس ءاوكلا نب هللا دبع نأ :دامح نب ركب ثيدح نمو

 هدهع ٌدَهَعَأ .ضعبب مهضعب سانلا برضت اذه كجرخم نع ينْربخأ :هل لاقف ,نيفص
 ؟ هتيأترا يأر مأ . ِهلِلَع هللا لوسر كيلإ

 نكي مل ؛ هيلع بذك نم لوأ نوكأ الف ءهب نمآ نم لوأ تنك يفإ مهللا : لع لاق

 امل هَدييَع هللا لوسر نم دهع هيف يدنع ناك ولو « هِيَ هللا لوسر نم دهع هيف يدنع

 ًامايأ ضرم .ةمحر ين ناك ِهتَِم انيبن نكلو ءاهربانم ىلع يدعو ميت اخأ تكرت

 هللا لوسر يفوت املف .يناكم ىريو يناري وهو ةالصلا ىلع ركب ابأ مدقف :ّيلايلو

 «تعيابو هل تملسف ءاننيد رمأل هللا لوسر هيضر ذإ انايند رمأل هانيضر . هلع

 نيب دودحلا يقأو .ينازغأ اذإ وزغأو .يناطعأ اذإ ذخآ تنكف ؛تعطأو تعمسو

 هب دارأ ام هللاوو ء.هريغ نم رمألا اذهل ' قوطأ رمع نأ ىأرف «هتينم هتتأ مث ؛ هيدي

 ؛تعمسو تعطأو ,«تعيابو هل تملسف .هيدلو دحأ يف اهلعجل اهدارأ ولو ةاباحملا

  «هّئينم هتنأ مث : هيدي نيب دودحلا يقأو «ينازغأ اذإ وزغأو .يناطعأ اذإ ذخآ تنكف

 اهلعجف .هربق يف هب هللا هبذع هللا ةعاط ريغب لمعف ًالجر فلختسا نم هنأ ىأرف

 دبع ذخأف ,.مهدحأ تنكو « هلي هللا لوسر باحصأ نم رفن ةتس نيب ىروش

 ىلإ هدي طسبف ؛نيملسملا ةّماعل رظنيو هسفن علخي نأ ىلع اندوهعو انقيثاوم نمحرلا

 )١( 5م ةيآلا ةدئاملا ةروس .

 )١( ةيآلا ىروشلا ةروس 49 4١و .

 .ردقأ :قوطأ (؟)
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 يف ترظن يننكلو ,تبذك دقف يسفن يف ّدجأ مل ينإ تلق نإ مهللا ؛هعيابف نامثع

 راص دق يديب ناك يذلا رمألا تدجوو « يتيصعم تمدقت دق يتعاط تدجوف يرمأ

 اذإ اورغأو  يناطعأ اذإ ذخآ تنكف :تعمسو تعطأو «تعيابو تملسف ,يريغ ديب

 انأ مويلا تيقب م .هولتقف ًارومأ هيلع سانلا مقن م .ةيدب نيب دودحلا مقأو «ينازغأ

 مع نبا انأو يبارعأ وهو يرجاهم ينأل ؛ةيواعم نم اهب قحأ يسفن ىرأف «ةيواعمو
 . "" قيلط نبا قيلط وهو .هٌرهصو هللا لوسر

 اذه يف امل ناك امأ ءريبزلاو ةحلط نكلو .تقدص :ءاوكلا نب هللا دبع هل لاق

 ؟كل يذلا لثم رمألا

 . تقدص :لاق . اههتلتاق اك امههثكن ىلع اههالتاقل رمعو ركب يبأ ةعيب اثكن ولو امههثكن

 . هيلإ عجرو

 تاذ.بطخف « ,ةكم ىلع ناوفص نب ةمقلع نب عفان ناورم نب كلملا دبع لمعتساو

 لاق لزن (لف «ريبزلاو ةحلط نم لانف «ربنملا لصأ دنع دعاق نامثع نب نابأو موي

 ؟ ىتؤس كنكلو ال :لاق ؟ نينمؤملا ريمأ رمأ ف ا" نينهدملا نم كتيضرأ :نابأل

 . هرمأ نم نيئيرب انوكي نأ يبسح

 نايثع لتق نوكي نأ هللاب ًايلع ذيعأ :ىبسيع نب قاحسإ لاق ىنعملا اذه ىلعو

 ! ىلع هتلق نوكي نأ نامثع ذيعأو

 لجر ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نإ : مقلي يبنلا لوق بهذم ىلع مالكلا اذهو

 . ين هلتق وأ ًاَيبن لتق

 :موقلا نم لجر لاقف «نامثع اوركذ ًالاجر نأ .ءابهصلا يبأ نع ريبُج نب ديعس

 . قرتسي ملو قلطأو ةكم حتف موي هنع ٍلخ يذلا :قيلطلا )١(
 . عادخلاو شاشغلا :نهدملا )١(
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 عد : ىلع لاقف ,نامثع نم لانف لع ىلع لجرلا لخدف هيف لع يأر مكل ْفرعأ ينإ
 .نامرحلا ءاسأف انمرحف ,رثأتساف يلو هنكلو ءانرشأب ناك ام هللاوف « ناثع كنع

 رتشألا كلامو رامعو يلع هيف عمتجا ًادهشم تدهش ينإ :فينُح نب ناهثع لاقو

 ىلع ةجوو ءهموذح اذحف كلام ذخأ مت «رامع هيف عقوف «نابثع اوركذف . ةعصعصو

 يلو نم لوأ هللاو ناك :لوقي لجر ىلع ام :لاقف .ةعصعص ملكت مث : "عمتي

 تقبس دقل . ناظقيلا ابأ يلإ : : ىلع لاقف !ةمألا هذه هنع تقرفت نم لوأو «رثأتساف

 . ًادبأ اهب هللا هبذعي ال قباوس نامثع

 يبتك مهغلبأف كموق ىلإ قلطنآ ,لمجلا موي لع يل لاق :لاق بطاح نب دم

 :لاقف ؟ناثع يف كبحاص لوق ام :نولوقي مهتيتأ اذإ يموق نإ تلقف .يلوقو'
 اولمعو اونمآ نيذلا نم ناك نامثع نإ ؛لوقلا ْنسحأ نامثع يف يلوق نأ مهربخأ

 . نينسحملا بحي هللاو ءاونسحأو اَوَقَثآ مث ءاونمآو اوقتا مم ,تاحلاصلا

 ..ىتح نامثع مد يف مهتآ ًايلع نأ تملع ام :لاق نيريس نب دم نع مزاح نب ريرج

 . سانلا همهتا عيوب [لف .عيوب

 ذإ «هراسي نع سابع نباو .لمجلا موي يلع نيمي نع يفإ : :لاق ةيفنح لا نب دمعي

 ةلتق هللا نعل : لع لاقف . نامثع ةلتق نعلت ةشئاع : اولاق ؟ اذه ام :لاقف « ًاتوص عمس

 ش . ربلاو رحبلاو لبجلاو لهسلا يف نامثع

 نامثع ىلع سانلا مقن ام

 لهأ نم ثادحألا ريمأت نم ,اوركنأ ام نامثع ىلع سانلا ركنأ امل :لاق بأد نبا

 اذه :فوع نب نحرلا دبعل .اولاق , مثلَ دمحم باحصأ نم رباكألا ةّلجلا ىلع هتيب .

 امنإ ينإ :هل لاقف نامثع ىلع لخدو !هب اذه نظأ مل :لاق ! دم ةمأل كرايتخاو كّلمع

 ناك رمع :لاقف . اههتفلاخ دقو ءرمعو ركب يبأ ةريسب انيف ريست نأ ىلع َكَتْمَدَق

 . ًاظيغ ريغتي :رمعتي )١(
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 ! ًادبأ كَمّلَكأ ال نأ ّيلَع هلل :هل لاقف هللا يف يتبارق لصأ انأو هللا يف هتبارق عطقي

 . نايثع ملكي ال وهو نمحرلا دبع تامف

 ىلإ رمعو ركب يبأ ديرطو هَ ينلا ديرط صاعلا يبأ نب مكحلا َنامثع در امو

 احر تلصو يف ؟ ينم سانلا مقني ام :نامثع لاقف «كلذ يف سانلا ملكت ,ةنيدملا .

 . ةبارق تبّرقو ا

 :لاقف ءهلزنم نع هانلأسف ةذبّرلاب ّرذ يبأب انررم :لاق بهو نب ديز نب نيصخ

 يف اهتوقفنُي الو ةضفلاو َبَهَلا َنوُرْنَكَي نيذلاوإ» ةيآلا هذه تأرقف ماشلاب تنك
 :تلقف . باتكلا لهأ يف يه امنإ :ةيواعم لاقف ١4" ملأ باذعب ْمُهّرِشبف هللا ليبس

 ينوري مل مهمنأك سائلا ينتبكر تمدق الف . لبقأ :نامثع ّيلِإ بتكف مهيفو انيفك اهنإ
 «لزنملا اذه ٌتلزنف !ًابيرق تنكف تلزتعا ول :لاقف «نارثع ىلإ كلذ توكشف .طق

 . تعطأل ًايشبح ًادبع لع اورَّمَأ ولو ع يلوق عدأ الف

 نييصت ال ةئتف اوقّناو» :ةيآلا هذه يف ماوعلا نب ريبزلا نع نسحلا يبأ نب نسحلا
 لاقف . اهل فلتخي نم يردن امو تلزن دقل :لاق . "' «ةّصاخ مكنم اوُملظ َنيذلا

 !رصبن الو رظنن اننإ كحيو :لاق ؟ةرصبلا ىلإ تئج ملف «هللا دبع ابأ اي :مهضعب

 انأو ةشئاع ' طاطسف دنع اوناك ًاسان نإ :لاق يردُخلا ديعس يبأ نع ةرضن وبأ

 لجر مهيف ناكف ؛يريغ هنعل الإ موقلا نم دحأ يقب |مف .نامثع انب ٌّرمف .ةكمب مهعم
 ءيفوك اي :لاقف .هريغ ىلع هنم أرجأ ينوكلا ىلع نامثع ناكف .ةفوكلا لهأ نم

 قلطناف :لاق . ةحلطب كيلع :هل ليقف : لاق ؛هددهتي ناك ةنيدملا مدق املف ؟ ينمتشتأ

 ال هللاو :ةحملط لاق ! طوس ةئام هندلجأل هللاو :ناثع لاقف «نامثع ىلع لخد ىتح هعم

 . هقزري ُهَللا :لاق !هءاطع هّنَمرَحأل هللاو :لاق . ًايناز نوكي نأ الإ ةئام هدلحت

 نبا انيلع جرخ :لاق نانس نب هللا دبع نع شمعألا نع ةبيتق ينأ نبا ثيدح نمو

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 71 .

 . رعشلا نم ذختي تيب :اطاطسفلا (؟) . "6 ةبآلا لافنألا ةروس (؟)

0 



 ةبقع نب ديلولا ةفوكلا [ ريمأ ]و ,ةفوكلا لام تيب ىلع ناكو دجسملا يف نحنو دوعسم

 ينتأي مل فلأ ةئام ةليللا مكلام تيب نم تدقف .ةفوكلا لهأ اي :لاقف .طيعم يبأ نبا

 ىلإ ةبقع نب ديلولا بتكف :لاق .ةءارب اهب يل بتكي ملو نينمؤملا ريمأ نم باتك اهب

 . لاملا تيب نع هعزنف «كلذ يف نامثع

 هبيع ناثع باحصأ بتك :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ هيوري شمعألا ثيدح نمو

 بهذف . انأ :رامع لاق ؟هيلإ اهب بهذي نم :اولاقف «ةفيحص يف هيلع سانلا مقني امو

 ماقف :لاق .رمعو ركب يبأ فنأبو :لاق «كفنأ هللا مغرأ :لاق اهأرق (لف .هيلإ اهب

 رتخا :هل نالوقي ريبزلاو ةحلط هيلإ ثعبو .نامثع مدن مث ,هيلع يبشع ىتح هئطوف هيلإ

 هللاو :لاقف . صتقت نأ امإو ,"" شّرألا ذخأت نأ امإو ءوفعت نأ امإ :ثالث ىدحإ

 نب نسحلل ثيدحلا اذه تركذف :ركب وبأ لاق ! هللا ىقلأ ىتح اهنم ةدحاو تلبق ال

 . عنص امم ٌرثكأ نامثع ىلع ناك ام :لاقف .حلاص

 . لجرلا اذه ادع ام .هنيد نم ىطعأ الإ دحأ مهنم اف .مهيبن دعب سانلا

 هيلع اوركنأف يلو مث هللا ليبس يف ًةقفن انَّمَّظعَأو .هللا باتكل انالتأو .ةالص اًنلّوطأو

 . اوركنأ امم مظعأ هيلإ اوتأف «ًائيش

 تنك ينإف دعب امأ :صاعلا نب ديعس مهالو نيح ةفوكلا لهأ ىلإ نامثع بتكو

 ملو مكب هتيصوأو :هملح باثو ههرش بهذ نيح ًامالغ ةبقع نب ديلولا مكتيلو

 . ًاريخ هب اوصوتساف «ًاريخ هب مكيصوأو هتريشع ريخ وهو

 حبصلا مهب ىلصف :ةفوكلا ىلع هلماع ناكو .همأل نافع اخأ ةبقع نب يلولا ناكو

 ..ةيّدلا :شرألا )١(
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 هيلع تماقف !مكتدز متئش ناو :لاقف مهيلإ تفتلا مث ,ناركس وهو تاعكر ثالث

 هيلإ ماقف . نيدلاجلا نم نكأ مل لاق . هدلجاف مق :ةحلطل لاقف «ناهمثع دنع كلذب ةنيبلا

 . هدلجف لع

 : ةئيطحلا لوقي هيفو

 رذُعلاب ّقَحأ َدِيلولا نأ ُهَّبر ىقلي موي ٌةقيطحلا دهش
 06( د ف 17 ”2 ا 5-- 007 0086# ها وم -
 'رفولاو عمفشلا نيب تعمجل اولبق ولو اريخ مهديزيل

 يرخت لّرت مل كنانع اوكرت ولو تّيَرَج ذإ كنانع اوكَسَم

 نأ هولأسو ىلع ىلإ اوعمتجا ,اوركنأ ام نامثع ىلع سانلا ركنأ امل :لاق بأد نبا

 نأ ينوملك دق يئارو سانلا نإ :لاقف هيلع لخد ىتح لبقأف «نامثع مهل ىقلي

 ًائيش كّملَعُأ الو هركنُت ًائيش فرعأ ام ؛كل لوقأ ام يردأ ام هللاو ؛كملكأ

 نم ءيشب ىلوأب باطخلا نبا الو ,كنم قحلا لمعب ىّلوأب ةفاحق يبأ نبا امو .هلهحت

 ,حضاو يبل قيرطلا نإو «لهَج نم كُمّلعُت امو : ىَمَع نم كّرصَبَن امو ؛كنم ريخلا

 ,ةمولعم ةنُس ايحأف ,ىَدَهو يِدُه لدع مامإ هللا دنع سانلا لضفأ نأ نامثع اي ملعت

 ةعدب ايحأف ,لضأو لض ةلالض ُمامإ هللا دنع سانلا رش نأو ؛ةلوهجم ةعدب تامأو

 رئاجلا مامإلاب قؤي :لوقي ملم هللا لوسر تعمس ينإو ؛ةمولعم ةنْس تامأو . ةلوهجم

 ,"'ىحرلا رود روديف منهج يف ىقليف ءرذاع هل الو ٌرصان هعم سيل ةمايقلا موي نر

 ةّمألا هذه مامإ نوكت نأ كرذحأ انأو .دبألا رخآ ىلإ رانلا ةرمغ يف مطتري

 موي ىلإ لاتقلاو لتقلا باب هب حّتْفُي [مامإ ةمألا هذه يف لَتْقُي :لاقي هنإف ] ,لوتقملا
 اهيف رهظأ يتلا هتبطخ بطخ مث «نامثع جرخف .نوجرميو مهرمأ مهب جرمي ةمايقلا

 . ةبوتلا

 رثكأ الف ءهيلإ نسحلا هنبا لسرأ «نامثع رّْمَأ هيلإ ٌسانلا ىكتشا املك لع ناكو

 . درفملا :رتولاو «جودزم ا : عفشلا (١ ش

 . نحطلا رجح : ىحرلا (؟)

 0م



 !انع فكف «لعفن امب ملعأ نحنو معي ام ماعي ال ًادحأ نأ ىري كابأ نإ :هل لاق هيلع

 . كلذ دعب ءيش يف هنبا لع ثعبي ماف

 هآرف ,هعم ناورمو هضرم يف هدوعي لع ىلإ جرخ مث رصعلا ىلص ناهثع نأ اوركذو

 هللاو ءهب ماكتأ نأ ديرأ امب مكتأ تنك ام كنم ىرأ ام الول هللاو امأ :لاقف ؛ًاليقث

 نئل هللاو امأ !كتوم موي وأ كتايح مويأ .ضغبأ وأ ّلِإ بحأ كيموي يأ يردأ ام

 ؛كب نعجفأل تم نئلو ؛ ")ًادضع كذختيو « '')ًافَنُك َكّدعَي ًاتماش مدعأ ال تيقب

 !هعجف تام نإو .هقع شاع نإ :قاعلا دلولا نم قفشملا دلاولا ظح كنم يظحف

 ودع اّمإو ءملاسم قيدص اّمإ هفرعنو هيلع فقن ًايلع كرمأ نم انل تلعج كتيلف

 امأ !لجرب طبجي الو ءديب ىقري ال ءضرألاو ءامسلا نيب قنتخلاك ينلعحت ملو « ناعُم
 نأ بحأ امو : افلخ ينم بيصت ال ينتلتق نئلو « افلح كنم بيصأ ال كتلتق نئل هللاو

 ىتح انروهظ ءارو ام لاني ال هنإ ء.ىرخأو ء.هللاو يإ :ناورم لاق .!كدعب ىقبأ

 هردص يف ناثع برضف ؟اذه دعب شيعلا ريخ اف ؛انفويس عطقتو انحامر رسكت

 ينكلو .امكباوج نع لغش يف هللاو ينإ : لع لاقف ؟انمالك يف كلخدُي ام :لاقو

 . "! «َنوفصت ام ىلع ُناعتسملا ُهللاو ليمج ٌريصف# فسوي وبأ لاق امك لوقأ

 نإ :تلقف !كّمع نبا ينفكا : يل لاقف نامثع ّيلإ لسرأ :سابعلا نب هللا دبع لاقو

 لق :لاق . تببحأ امب هيلإ ينّلسرأف ,هسفنل ىرَي هنكلو هل ىَرُي لجرلاب سيل يمع نبا
 ام :لاقف هتربخأف ًايلع تيتأف يب متغي الو هب متغأ الف .عّبنيب هلام ىلإ جرخيلف هل

 :لوقي دشنا مث . احصان الإ ناثع ينذختا

 ءادلا الو ًءاودلا لم الف ىَودِيف هحارج يوادأ ينأ هب افيكف

 يذلا تيبلا الإ هلك ثيدحلا هتثدحف «نامثع تيتأف .موقلا ربتخيل هنإ هللاو امأ

 :نامثع دشنأف ؛موقلا ربتخيل هنإ هلوقو هدشنأ

 )١( هلامشو هنيمب نع هانصح لجرلا افنكو .لظلاو حانجلا :فنكلا .

 )١( ةيآلا فسوي ةروس (؟0) . نيعملا : دضعلا م١ .
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 ءادلا الو ةاودلا لم الف ىَوديف هحارج يوادأ ىنأ هب فيكف

 :رمألا ّدتشا نيح نامثع هيلإ بتكف .عبني ىلإ ىلع

 ناك نم يف عمطو «نييبّطلا مازحلا زواجو (")ىّبّرلا ليسلا غلب دقف ءدعب اَمأ
 : هسفن نع فعضي

 .٠ لغم لثم 2. : هي مو م 1 3" : رخافك ُ -. د هي ١ كنإو

 . اًودع وأ تنك ًاقيدص لع وأ يل نكو .,تببحأ كيرمأ يأ ىلع ّيلإ لبقأف

 ظ قّرمأ هلو ينئرذأن الو لكآ ريخ نكف ًالوكأم تنك نإف

 بلاط يبأ نب يلع ةفالخ

 هنع هللا يضر

 ءبلاط يبأ نب ىلع ىلإ نوعربي سانلا لبقأ نافع نب نامثع لتق امل :لاق
 ردب لهأل كلذ امنإ .مكيلإ كلذ سيل :لاقف «ةعيبلا يف ةعارجلا هيلع تمكارتف

 نورجاهملا هعياب مث ءاوعيابف اولبقأف ؟دعسو ريبزلاو ةحلط نيأ :لاقف . اوعيابيل

 ةنس ةجحلا يذ نم تلخ ةرشع ثالثل ةعمجلا موي كلذو .سانلا هعياب مث ءراصنألاو

 لع اهنم ريطتف .'"”ءآلش هعبصأ تناكو .ةحلط هعياب نم لوأ ناكو ,نيثالثو سمخ
 ١ . هنع هللا يضر لع لاق امك ناكف !ثكني نأ هقلخأ ام :لاقو

 تنب ةمطاف همأو ؛فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع وه

 . فانم دبع نب مشاه نب دسأ

 دتشا اذإ رمألل «ىبزلا ليسلا غلب ..لثملا اذه برضيو .ءاملا اهولعي ال ةيبارلا يهو .ةيبز عمج :ىبّزلا )١(

 . دحلا زواج ىتح

 .تفعض وأ اهتكرح تلطبو تسبي :ءالش عبصأ 2(
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 هتفص

 . ""نيقاسلا شمح ًانيطب علصأ ناك

 . يعوبريلا بيبح نب كلامو « يحايرلا سيق نب لقعم : هتطرش بحاص

 . هالوم ربنق :هبجاحو «نارمن نب ديعس هبتاكو

 نم نيقب عبسل ,حبصلا ةالصل دجسملا ىلإ جراخ وهو ,ةفوكلاب ةعمجلا موي لتقو

 «نسحلا هدلو هيلع ىلصو ءرهشأ ةعستو نينس عبرأ هتفالخ تناكف «ناضمر رهش

 .هربق ىمعو ,ةريحلا "”فحل يف :لاقيو .ةفوكلا ةبحرب نفدو

 . ةئس نيسمخو نامث نبا وهو هللا همجحر ىلع لتق : يبعشلا لاقو ةهئس يف فلتخاو ْ

 بلاط يبأ نب يلع لئاضف

 ههجو هللا مرك

 هلإ ال نأ دهش نم لوأ وهو ءةنس ةرشع سمخ نبا وهو لع ماسأ .:لاق نسحلا وبأ

 . هللا لوسر ًادمحع َّنأو هللا الإ

 نم لاو مهللا هالوم للعف هالوم تنك نم :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ : هلع يبنلا هل لاقو .هاداع نم داعو .هالاو

 . يدعب ين ال هنأ ريغ ؟ ىسوم نم

 هفلختسا هنأ هيف اولوأتو ؛يصولا بلاط يبأ نب يلع ةعيشلا تمس ثيدحلا اذهبو
 ىلع ىسوم ةفيلخ ناك نوراه َنأل ؛ ىبموم نم نوراه ةلزنمب هنم هلعج ذإ ؛هتمأ ىلع

 . مهنع باغ اذا هموق

 : ىلاعت هللا همحر يريمحلا ديسلا لاقو
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 53 ِ و 71 8 <راشو 4 1 ىصولا ناد امب نيدأ ينإ

 ىلإ مهمضو هءاسك مهيلع ىقلأف ,نيسحلاو نسحلاو ايلعو ةمطاف هلع ينلا عمجو

 تيبلا لهأ َسْجّرلا مكنع بهذي هللا ديري امنإإ# ةيآلا هذه الت مث ؛هسفن

 ايندلا ةرمغ يف ضوخلاب انه سجرلا ةعيشلا تلوأتف . ''! «ًاريهطت مكرهطيو
 . اترودكو

 هبحيو ؛هّلوسرو هللا بحي ًالجر ًادغ ةيارلا َنّيطعأل :رييخ موي مَع ينل لاقو
 هينيع يف "7لفتف ءدمرأ ناكو .ًايلع اعدف .هل هللا ّحتفي ىتح يسمي ال ,هلوسرو هللا

 ءاتشلا ةوسكو ءءاتشلا يف فيصلا ًةوسك سبلي ناكف .دربلاو ّرحلا ءاد هق مهللا :لاقو

 . هّرضي الو .فيصلا يف

 لوسر ىلإ ّبحأ ًالجر تيأر ام :تلاقف ةشئاع دنع لع ركذ :لاق نسحلا وبأ
 . هتأرما نم هيلإ ًبحأ تناك ةأرما تيأر الو .هنم منكم هللا

 الإ يدعب اهلوقي ال .هّمع نباو مقلم هللا لوسر وخأ انأ :بلاط يبأ نب لع لاقو

 .باذك

 يف ميرم نب حيسملا لثم ةمألا هذه يف بلاط يبأ نب لع ناك :لاق يبعشلا

 . امهنم ٌريخ (هوبأو ,ةنجلا لهأ بابش ادّيس نيسحلاو نسحلا : مَع يبنلا لاقو

 لك يف لاملا تيب مِسَقي هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناك :لاق نسحلا وبأ

 :تيبلا اذهب لثمتيو ؛ هيف 0 رقيو هل شرفي مث ؛ائيش هنم يقبُي ال ىتح ةعج

 هيف ىلإ هذي ناج لك ذإ هيف هرايخو يانج اذه

 )١( ةيآلا بازحألا ةروس 6" .

 )( .راهنلا طسو ماني :ليقي ١



 2 ةضفلاو بهذلا نم هيف ام ىلإ رظنو لاملا تيب لخد اذإ بلاط يبأ نب ىلع ناك

 ريخ لكب هللا نم يفإ يرْيغ يّرُعو يّرفصآو يضيبآ

 نومعزي مهنأ «ديعس ابأ اي :لاقف يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا ىلع لجر لخدو
 يبأ نب يلع ناك :لاق مث «هّئيحل تًّلضخآ ىتح نسحلا ىكبف :لاق ؟ ًابلع ضغبُت كنأ

 ٠ «يتياسو اهلضف او ةمألا هذج برو ءهودع ىلع هلا ىمارم نم ًابئاص ًارهس بلاط

 يف ةلولملا الو ,هللا لوسر نع '"' 'ةّموُنلا نكي مل . هك © هللا لوسر نم ةبيرق ةبارق اذو

 ةقنوم ضايرب هنم زافف همئازع نآرقلا ىطعأ ؛هللا لام ""ةق ورّسسلا الو ءهللا تاذ

 . عكل اي بلاط يبأ نب لع كلذ «ةنيب مالعأو

 لمجلا موي

 نينمؤملا مأ ةشئاعو : ماوعلا نب ريبزلاو ءهللا ديبع نب ةحلط مدق :لاق ناظقيلا وبأ

 سأر ىلع الإ عقو ام رجحب اومر ول ىتح «دبرملا ىلعأب سانلا مهاقلتف ؛ةرصبلا

 «سانلا اهيأ : لوقي وقيب ةحلط لعجف ؛طغللا رثكو «ةشئاع تملكتو «ةحلط ماكتف ؛ناسنإ

 ! عمط ٌبابُذو ران شارف !فأ!فأ :لاقف « نوتصني الو نوجهرُي اولعجو ! اوتصنأ

 جرخف «ةرصبلا ىلع بلاط يبأ نب يلع لماع يراصنألا فينح نب نامثع ناكو

 مهنيب اوبتكو .اوحلطصا مث - « سمشلا تلاز ىح اومقاوتف ؛هعم نمو هلاجر يف

 راد فينح نب ناهثعلو « بلاط يبأ نب لع مدقي ىتح لاتقلا نع اوفكي نأ :

 . اوُمكف ؛لاملا تيبو , عماجلا دجسملاو ,ةرامالا

 ملعأل ينإ هللاو امأ :رارع لاقف ؛ةفوكلا لهأ نم فالآ ةعبس امهعم رفنف « مهئارفنتسي

 . اهوعبتت وأ هوعبتتل اهب مكالتبا هللا نكلو ؛ةرخآلاو ايندلا يف هّتجوز اهنأ

 )١( ًاريثك قرسي يذلا : ةقورسلا (؟) . مونلا ريثكلا : ةمّونلا .
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 ةئامعبرأو ءراصنألا نم ةئامئامث مهيف «ةنيدملا لهأ نم فالآ ةعبرأ يف يلع جرخو

 ىلعو «ةيفنحلا نب دم هنبا عم لع ةيارو . ِهُدِيَع يبنلا عم ناوضرلا ةعيب دهش نمم
 دمع ةلاجّرلا ىلعو ءرساي نب رابع ليخلا ىلعو ,نيسحلا هترسيم ىلعو «نسحلا هتنميم

 نب هللا دبع عم ريبزلاو ةحلط ءاولو ؛« سابع نب هللا دبع ةمدقملا ىلعو ءركب يبأ نبا

 ؛ريبزلا نب هللا دبع ةلاجرلا ىلعو هللا ديبع نب ةحلط ليخلا ىلعو .مازح نب ميكح

 «سيمخلا موي ةرخآلا يدامج نم فصنلا يف دايز نب هللا ديبع رصق عضومب اوقتلاف
 . ةعمجلا موي ةعقولا تناكو

 تأت الو ريبزلا تئآ : سابع نبال لاق «.ةرصبلا بلاط يبأ نب يلع مدق َّل : اولاقو

 ("7ةبوعصلا بكري هنرقب '''ًاصقاع روثلاك ةحلط دجت تنأو «نيلأ ريبزلا نإف ؛ ةحلط

 زاجحلاب ينتفرع :كلاخ نبا كل لوقي :هل لقو مالسلا هئرقأف ؛لهسأ يه لوقيو
 . ؟ ادب ام ادع ايف !قارعلاب ينتركنأو

 ؛ ةفيلخ مدو ةفيلخ دهع كنيبو اننيب : هل لق :لاقف « هتغلبأف هتيتأف : :سابع نبا لاق

 لحن «فحاصملا رشنو .ةريشعلا ةرواشمو «ةروربم مو ءدحاو دارفناو ةثالث عاتجاد

 . تَمّرَح ام مزحتو ؛تلخأ ام

 " . الع هتفلف هللا دبع

 مث شَح يف يِنولَخْدَأ :لاقف ىلع ةعيب نع هولأسو ةرصبلا لهأل ةحلط لاقو

 : يفق هلوقو .فيسلا ديري :جللا هلوق . كانلتق الإو عياب اولاقف يفق ىلع ّجللا اوعضو

 ةيئاط همأ تناكو «ىط ةغل

 !هص هص «سانلا اهيأ :تلاقف لمجلا موي ةرصبلا لهأ ةشئاع تبطخو

 )١( هقلخ ءاس : لجرلا صقعو . فلخلا ىلا هينذأ ىلع هانرق ىوتلا :هنرقب صقع .

 ) ةبعصلا ةقانلا : ةبوعصلا (؟ .
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 ؛ يرحنو يرحس نيب ِهِيَع هللا لوسر تامو ؛ِهّبر ىصع نم الإ ينمهتي ال ؛ ةظعوملا

 نيب زيم يبو .'"' عضُب لك نم ينمّلسو بر ينرخدا [هل ] «ةنجلا يف هئاسن ىدحإ انأف
 نم ةثالث ثلاث يبأ مث ؛ءاوبألا ديعص يف مكل صخرأ يبو ,.مكنمؤمو مكقفانم

 ًايضار هَ هللا لوسر ىفم ؛ًاقيّدص يمس نم لوأو ءراغلا يف نينثا يناثو «نينمؤملا
 ا" قّترو «هيفرطب بأ كسمف نيدلا لبح برطضا مث ؛ةمامإلا َقّوَط هقّوطو ءهنع
 متنأو ؛دوهي *”تّشح ام أفطأو «ةدرلا ّمبن ضاغأو ,قافنلا " مقوف ىهءانثأ مكل

 00 مّدوُأَو ,” يأتلا بأرف ,ةحيصلا نوعمستو «نورظنت .نويعلا ظحج ذئموي

 دروأو «دراولا '"”نطعأ ىتح «ءادلا َنيفد '” ىحتجآو ,ةّوها نم '” شاتناو « ةلطّعلا
 برحلا ران ًايكذم قافنلا تاماه ىلع ًائطاو هللا هضبقف ,لهانلا ّلعو ءرداصلا

 ,هيلإ نكُر اذإ ًايعرُم ًالجر مكرمأ ىَّلو مث ؛هلبحب مكتعاط تمظتناف ,نيكرشملل
 ؛ مالسإلا ةرصن يف ليللا ناظقي ,هبنجب ةاذألل '"5 رع أ" ”تيتباللا نيب ام ديعب

 بّْصُن انأو «نآرقلا عمج ام داضعأ عمجو ةنتفلا لمش قرفف .ةقباسلا كلسم كلسف

 يلوق لوقأ . اهومكئطوأ ةنتف '''"ْثَرَوَأ لو ءًامثِإ سمتلأ مل ءاذه يريسم نع ةلئسملا
 هفلخي هنأو ءدمحم ىلع ىلصُي نأ هللا لأسأو .ًاراذنإو ًاراذعإو ًالدعو ًاقدص اذه

 . نيلسرملا ةفالخ لضفأب مكيف

 ىلإ جورخلا ىلع تمزع ذإ نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ ِهَقِلَي يبنلا جوز ةملس ٌّمأ تبتكو

 :لمجلا

( 

 )١( حاكن لك نم يأ :عضب .
 . هأوق : ءيشلا ءانثاو قتفلا دض :قترلا (؟)

 . لذأو رهق :مقو يفز
 .داسفإلا :يأثلا ( 8 ) .اهدقوأ :رانلا شح (ع)

 . اهمذو عطقنا يتلا :ءالدلا نم ةلطعلا (1)

 . لصأتسا : ىحتجا (م4) . جرخأ :شاتنا (07)

 . ءاملا نع هلبإ سبح :دراولا نطعأ (9)

 . كلدلا : كرعلا )١١( . ةرحلا :ةباللا ىثم(١٠)

 .دقوأو لعشأ :ثرفأ )١١(
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 ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف :نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ . ِهتِلَع يبنلا جوز ةملس

 ىلع بورضم باجحو .هتمأو ٍهّقِليَي هللا لوسر نيب َةَدس كنإ دعب امأ ؛وه الإ هلإ

 نم هللاف . اهيلذتبت الف كترافخ رّكسو ('' هيحّدنت الف كلْيَد نآرقلا عمج دق .هتمرح
 امأ ءكيلإ دهع داهجلا نلمتحي ءاسنلا نأ مي هللا لوسر ملع ولو .ةمألا هذه ءارو

 نإ ءاسنلاب تبثي ال نيدلا دومع نإف دالبلا يف "7 ةطارقلا نع كاهن دق هنأ تملع

 .لويذلا مضو «فارطألا نضغ ؛ءاسنلا داهج ؟عدصنا نإ نبع بأرُي الو .لام

 تاولفلا هذه ضعبب كضراع ول مَتَع هللا لوسرل ةلئاق تنك ام .ةزاهولا رصقو

 ول مسقأو ؛ هُم هللا لوسر ىلع نيدرت ًادغو ؟ لهنم ىلإ لهنم نم ًادوعق '" ةّصان

 ًاباجح ةكتاه هلم هللا لوسر ىقلأ نأ تييحتسال ةنجلا يلخدأ ةملس أ اي : يل ليق

 ةمآلا هذهل نينوكت ام ٌحصنأ كنإف ؛كتصح تيبلا ةعاقوو «كرتس هيلعجاف لع هبرض

 ينتءثهنل هلع هللا لوسر نم هتعمس ثيدحب كتثدح ينأ ولو ؛مهترصن نع تذعق ام

 . مالسلاو ةقرطملا ' ' ءاشقرلا شبن

 :ةشئاع اهتباجأف

 "”ةرمتعم انأ امو ؛كتحيصن قحل يقرعأو :كظغول يتب اف اف .دعب امأ ؛وه الأ

 نإف .نيملسملا نم نيترجاشتم نيتئف نيب هيف تقرف علطم ٌعلطملا معنلو « جيرعت دعب

 . مالسلاو ,هنم دايدزالا نع يب ىنغ ال ام ىلإف ضمأ نإو «جرح ريغ يفف ْدْعَقأ

 :ةرصبلا تمدق اذإ ناحوص نب ديز ىلإ ةشئاع تبتكو

 دعب امأ ؛كيلع مالس :ناحوص نب ديز صلاخلا اهنبا ىلإ نينمؤملا مأ ةشئاع نم

 يّلصملا ةلزنمب كيبأ نم كنإو مالسإلا يف ًاديسو ,ةيلهاجلا يف ًاسأر ناك كابأ نإف

 . ةرصبلا ىلإ كجورخب هيعسوت ال يأ :هيحدنت الفإ(١)
 . مدقتلا : ةطارفلا!( ؟ )
 . اهريس ىصقأ ةقانلا نم جرختست نأ يأ (؟)
 . ةرايزلا :رامعالا (0) .اهدلج ةشقرل ةيحلا :ءاشقرلا (5)
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 نامثع باصم نم مالسإلا يف ناك يذلا كغلب دقو ؛قحل وأ داك :لاقي «قباسلا نم

 اذه يباتك كاتأ اذإف . ربخلا نم كل ىفشأ نايعلاو ,كيلع نومداق نحنو. ؛نافعنبا

 . مالسلاو ,يرمأ كيتأي ىتح كناكم نكو ,بلاط يبأ نب يلع نع سانلا '"' طبشف

 : اهيلإ بتكف

 ترمأ كنإف ,دعب امأ ؛كيلع مالس ؛نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ ناحوص نب ديز نم
 َنوكت ال ىتح سانلا لتاقن نأ انرمأو «كتيب يف يّرقت نأ ترمأ :هريغب انرمأو رمأب

 . مالسلاو هب انرمأ امع اننيهنت تبتكو ؛هب ترمأ ام تكرتف ؛ةنتف

 نب نسحلا عم هيلإ اولبقأ اذإ لمجلا موي ةفوكلا لهأب هنع هللا يضر يلع بطخو

 :لاقف ًابيطخ مهيف ماقف « يلع
 ؛دعب امأ ؛نيلسرملا رخآو نييبنلا متاخ دم ىلع هللا ىلصو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ٌرشب برعلاو «فالتخا يف ٌسانلاو ,ةفاك نيلقثلا ىلإ هَ ًادمحم ثعب هللا نإف

 .قتفلا هب قترو .عدصلا هب مألو « يأثلا هب هللا بأرف .مهب امل نوفعضتسم «لزانملا
 نئاغضلاو ,بولقلل ةرغوملا ةوادعلا هب عطقو ءءامدلا هب نقحو .ليبسلا هب نّمأو

 هُبنذ ًاروفغم هلمع ًايضرم . هّيعس ًاروكشم ىلاعت هللا هضبق مث ؛رودصلل '"' ةنحشملا
 وبأ َيلوو «نيبرقألا تصخو ؛نيملسملا تمع ةبيصم اهل ايف ؛هلْزَن هللا دنع ًاميرك
 ركب يبأ ةريسب راسف ءرمع لو مث ؛نوملسملا اهب يضر ءاضر ةريسب انيف راسف ركب
 ءناك ام هرمأ نم ناك مث ؛هنم متلنو مكنم لانف .نارثع يلو مث ؛امهنع هللا يضر

 يدي تضبقو «لعفأ ال :تلقف !انتعياب ول :ملقف ينومتيتأ مث ىهومتلتقف هومتيتأف
 الإ عمتجن الو ءكب الإ ىضرن ال :متلقو ءاهومتبذجف يفك مكتعزانو ءاهومتطسبف
 ىتح ءاهدورو موي اهضايح ىلع «' يملا لبإلا "' ككادت يلع مككادتو .كيلع

 .أطَبو قّوع :طّبت )١(

 . ةرغوملا : ةنحشملا (؟)

 . ناشطعلا وهو ,يهألا عمج :ميْطا (5) .ماحدزالا :ككادتلا مف
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 ام مث «ريبزلاو ةحلط ينعيابو , ينومتعيابف ًاضعب لتاق مكضعب نأو ّلتاق مكنأ' تننظ
 اهب العفو .نيملسملا اهب التاقف ةرصبلا ىلإ اراسف «ةرمعلا ىلإ ينانذأتسا نأ ائبل

 مهللا ؛تلقل لوقأ نأ ءاشأ ولو «ىضم نم نودب تسل ينأ هللاو نالعي امهو ليعافألا

 ءامربأ ام امل مكحَت الف مهللا ؛ يودع يلع اَلأو يتعيب اثكنو «يتبارق اعطق امنإ

 ! ًالَّمأو المع امف ةءاسملا امهرأو

 «برح يبأ نع ,دنه يبأ نب دواد نع ,براحم نب ةملسَم نع دم نب ىلع لمأو

 ىلإ فينح نب نامثعو نيصح نب نارمع عم تجرخ :لاق ءهيبأ نع دوسألا يبأ نع
 هللا لوسر كيلإ هَدِهَع ّدهع :اذه كريسم نع انيربخأ ,نينمؤملا َّمأ اي :انلقف ةشئاع

 انمقن انإ ,نافع نب نامثع لتق نيح هئيأر ّيأر لب :تلاق ؟هيتيأر ىأر مأ . هَل
 هيلع متودعف ءديلولا ديعس ةرمإو ءاهامح ىمحلا نم عضاومو .طوسلاب هبرض هيلع
 دعب ؛مارحلا رهشلا ةمرحو ءةفالخلا ةمرحو .دلبلا ةمرح :مّرحلا ثالثلا هنم متللحتساف

 نم نامثعل بضغن الو ؛نامثع طوس نم مكل انبضغف ءانإلا "صا امك هومتصُم نأ

 ؟ ِهَنَِع هللا لوسر سيبح تنأو ,نامثع طوسو انفيسو تنأ ام :انلق !؟مكفيس

 دحأ لهو :تلاق !ضعبب مهضعب سانلا نيبرضت تئجف .كتيب يف يَرَقَت نأ كرمأ

 اي ينع غلبم تنأ له ؟كلذ لعفي نمو :تلاق . معن :انلق ؟اذه ريغ لوقي وأ ينلتاقي

 ام تاهف .كنع ْعْلِبُم ينكل :تلق . ًادحاو ًافرح كنع ًاغلبم تسل :لاق ؟نارمع

 ال كماهس نم مهسب رتشألا مرآو .نامثعب ًاصاصق ًايمذم لتقا مهللا :تلاق تئش

 .نامثعب "!هرْفَحب ًارااع كردأو ءىوشي

 نب فنحألا نع نيصح نع سيردإ نب هللا دبع انثدح :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 :تلقف ءريبزلاو ةحلط تيتأف تقلطناف ,جحلا ديرن نحنو ةنيدملا انمدق :لاق « سيق

 .لعب كرمأن :الاق ؟ يل هنايضرت امك هب ينارمأت نمف .ًالوتقم الإ اذه ىرأ ال يفإ

 ائيبف ءةكم تيتأ ىتح تقلطنا مث :لاق . معن :الاق ؟ يل هنايضرتو هب ينارمأتف :تلق

 )١( ديلاب كلدلاو نّيل لسغ :صوملا .

 .هردغو هدهع ضقن اذإ ,.هبرفخ :لاقي (؟)
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 ينيرمأت نم :تلقف اهيلإ تقلطناف نينمؤملا مأ ةشئاع اهبو ,نامثع لتق اناتأ ذإ اهب نحن
 . معن :تلاق ؟ يل هنيضرتو هب ينيرمأتأ :تلق . بلاط يبأ نب يلع :تلاق «عيابأ نأ

 دق رمالا نأ ىرأ انأو ةرصبلا .ىلإ تعجر مث . هتعيابف ةنيدملاب يلع ىلع تررمف :لاق

 بناج اولزن دق ءريبزلاو ةحلطو .نينمؤملا مأ ةشئاع مودق الإ انعار امف «ماقتسا

 . ىلع كنورصنتسي كيلإ اولسرأ دق :[ اولاق ] ؟مهب ءاج ام :تلقف :لاق , '''ةبيرخلا

 نالذخ نإ :تلق طق يتتأي مل رمأ عظفأ يناتأف :لاق .ًالوظم لتق هنإ ؛نامثع مد

 لوسر مع نبا لاتق نإو !ديدشل ِهَدِليَع هللا لوسر يراوحو نينمؤملا مأ مهعمو ءالؤه

 كخرصتسن كانئج :اولاق مهتيتأ الف :لاق ,ديدشل هتعيبب ينورمأ نأ دعب مالم هللا

 نم :كل تلقأ هللا كدشنأ ,نينمؤملا مأ اي :تلقف :لاق ! ًامولظم لتق «نامثع مد ىلع

 اي «ريبز اي :تلق .لدب هنكلو «ىلب تلاق !ّلع :تلقف ؟يل هنّيضرتو هب ينيرمأت

 هنايضرتو هب ينارمأت نم اكل تلقأ ؛هللاب امكتدشن ءةحلط ايو هللا لوسر يراوح
 «نينمؤملا ٌّمأ مكعمو مكلتاقأ ال هللاو :لاق . لَّدب هنكلو .ىلب :الاق ! لع : اهلقف ؟ يل

 امإ :لاصخ ثالث ىدحإ ينم اوراتخا نكلو ِهَتَِم هللا لوسر مع نبا الع لتاقأ الو

 « يضقي ام هرمأ نم هللا يضقي ىتح مجاعألا ضرأب قحلأف رسجلا باب يل اوحتفت نأ

 كيلإ لسرن مث رمتأن :اولاقت . ًابيرق نوكأف لزتعأ وأ ءاهب نوكأف ةكمب قحلأ نأ امإو

 قحلي وأ !لذاخلاو قرافملا هب قحليف رسجلا باب هل حتفن :اولاقو . اورّمتئاف :لاق

 نورظنت ثيح ًابيرق انهه هولعجا !ىرابخأب مهربخيو شيرق يف مكشحفيف ةكمب

 ينب نم فالآ ةتس ءاهز هعم لزتعاو .نيخسرف ىلع ةرصبلا نم ءاحلجلاب لزتعاف . هيلإ

 .ممم

 . ,ةرخآلا يدامج نم فصنلا يف ةعمجلا موي لمجلا ةعقو تناك :لاق نسحلا وبأ

 هتبكر باصأف "7 بّرَغ مهس هاتأ ءهللا ديبع نب ةحلط انيف عورصم لوأ ناكف اوقتلا

 . هيمار يردي ال يأ :برغ مهس (؟) .ةرصبلاب عضوم :ةبيرخلا.(١)
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 مهس وه امنإف ,هوكرتا :مه لاقف ؛رجفنا هوكرت اذإو .مدلا رتف هوكسمأ اذإ ناكف

 : لمجلا موي ةحلط لاق :لاق ديعس نب ىبحي نع ديز نب دامح

 ""يمغرب مْرَح ينب اضر تبلط ال ّيِعَسُكلا ةّمادن َتّنِدن

 ! ىضري ىتح نامثعل ينم ذخ مهللا

 لمجملا موي مكحلا نب ناورم ىأر امل :لاق ةبيش يبأ نب ركب يبأ ثيدح نمو

 اههس هل "”عزتناف !نامثع يف يرأثب مويلا دعب رظتنأ ال :لاق .هللا ديبع نب ةحلط

 يف بلاط يبأ نب ىلع جرخ لمجلا موي ىضقنا امل :لاق يروثلا نايفس ثيدح نمو

 ةحلط ىلع فقو ىتح .ىلتقلا هوجو حفصتي ةعمش هديبو مالوم هعمو مويلا كلذ ةليل

 اي ىلع ززغأ :لوقيو ههجو نع رابغلا حسمي لعجف ءارفعتم داو نطب يف هللا ديبع نبا
 هيلإ انإو هلل انإ .ةيدوألا نوطب يفو ءامسلا موجن تحت ًارفعتم كارأ نأ دمع ابأ

0 
 يرجُبو يرَجُع وكشأ هللا ىلإ !يرشعم تلتقو .يسفن تيقشأ !نوعجار 6م 0 م!

 :مهيف هللا لاق نيذلا نم ريبزلاو ةحلطو نامثعو انأ نوكأ نأ وجرأل يفإ هللاو :لاق

 نحن نكن مل اذإو . '*" 4نيلباقتُم ٍررس ىلع ًاناوخإ لغ نم ْمِهرودص يف ام انْغزتوإل
 ؟مه نمف

 ! هيلع ىكبو ههجو نع رابغلا حسمو لمجلاموي

 دعب كلذو «ةحلط اهمون يف ىرت تناك ةحلط ةنبا ةشئاع نأ ,نايفس ثيدح نمو

 |ملف ! ينيذؤي يذلا ءاملا اذه نم ينيجرخأ ,ةّينُب اي : اه لوقي ناكف ؛اموي نيرشعب هتوم

. 
 نازحألاو بويعلا :رجبلاو رجعلا (؟) . ةمادنلا يف لثملا هب برضي : يعسكلا

)١( 

. 
 ال ةيآلا رجحلا ةروس (4) . هب هامر :ًارهس هل عزتنا

)*( 
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 مل نفد اك ًاحيحص هتدجوف .هتشبنف تضبن مث اهناوعأ تعج اهمون نم تهبتنآ
 يف هتفلف «هيلع ليسي ناك يذلا ءاملا نم قلسلاك هبنج رضخا دقو «ةرعش هل رسحنت

 دقلف :لاق . ادجسم هلوح تنبو اهيف هتنفدف ةرصبلاب ةصرع هل ترتشاو فحاللملا

 ,اهغرفت ىتح هربق ىلع اهبصتف نابلا نم ةروراقلاب لبَقُت ةرصبلا لهأ نم ةأرملا تيأر

 .رفذأ اكسم هربق بارت راص ىتح كلذ نلعفي نلزي ملف

 يف اودجو .لمجلا موي هللا ديبع نب ةحلط لتق امل :لاق ىنْسُحلا ثيدح نمو

 . لجع دلج نم دوزم راهبلاو  ةضفو بهذ نم '7راهب ةئاثلث هتكرت

 امكل هنإ هيف متلق نئل هللاو امأ :لاقف «بلاط يبأ نب لع دنع ةحلط يف موق عقو

 :رعاشلا لاق

 ٌرقفلا ُهُدَعِبِيو ,ىتختسآ وه ام اذإ 2 هقيدص نم َىنغلا هيندُي ناك ف

 "ديلا رخآلا يفو ىَرْعَشلا هّدخ يفو هني يف ْتَقّلُع اَبرَّثلا َنأك

 ماوعلا نب ريبزلا لتقم

 ليخلا صعقي لمجلا موي ريبزلا ىأر نم ينثدح :لاق سيق نب دوسألا نع كيرش

 كيجانأ انأو هلع يبنلا اناتأ ًاموي ركذتأ ,هللا دبع ابأ : لع هب هّونف ءاصعق حمرلاب

 هتباد هجو ريبزلا فرصف :لاق !كل ملاظ وهو كتلتاقيل هللاو .هيجانتأ :لاقف

 نب .فنحألل ليقف ؛ممت ىنبل ءامب ّرم ءلمجلا موي ريبزلا زاحنلا امل :نيسحلا وبأ لاق

 نيب عَمَج نأ هب عنصأ امو :لاق . لبقأ دق ريبزلا اذه : : سيق
 كرتو '"'َنْييزَعلا نيذه

 زومرج نب ورمع هسلجم يفو ,.- نيركسعملا :نيّيزغلاب ديري - ؟ لبقأو سانلا
 ًامئان عابسلا يداوب هدجو ىح هعبتاو هسلجم نم ماق همالك عممس (لف ؛ يعشاجملا

 )١( هب نزوي ءيش :راهبلا .

 .زاغ عمج :يزغلا (*) .رحلا ةدش دنع علطي رين بكوك :ىرعشلا (؟)

 ا



 هللا لوسر تعمس !رانلاب رِشبأ :ٍّلع لاقف ءبلاط نب ىلع ىلإ هسأرب لبقأو هلتقف

 :لوقي وهو زومرج نب ورمع جرخف !رانلاب ريبزلا لتاق اورشب : لوقي هلع

 هفلز اهّبسحأ تلكو رِئبْرلا سأرب اًّيلع تِتأ

 هققختلا يذ ٌةَراشب َسْببف نايعلا َلِبق راّنلاب َرِّمِبف

 :لاقف يلع نب نسحلا ىلإ ريبزلا فيسب لجر لبقأ :لاق ةبيش يبأ نبا ثيدح نمو
 اذه :لاقو َهآيإ هلوانف لع ىلإ هب لخدف .نينمؤملا ريمأ ىلإ هلخدأ .هب يل ةجاح ال

 هب هللا َجّرفاملاطل ! ريبزلا هللا محر :لاق مث ءايلم هيلإ رظنف . يلع هذخأف . ريبزلا فيس

 . ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو نع بركلا

 : هيثرت. ريبزلا ةأرما تلاقو

 "'ِدَّرَعُم ريغ ناكو جايملا موي ةمُهُب سرافب زومُرُج نبا َردغ

 ديلا الو نانجلا شعر ًاشئاط ال ٌهَتْدَجول ُهَتْهَّبن ول ٌورمع اي

 :هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا لتق عشاجُم نب ىلع يعني ريرج لاقو
 ًاليده نييداولا نطَبِب وعدت ةقمامح َريبزلا ٍنُرِكَذَت يفإ
 ًاليتق ليتقلا اذ مركأو ًاراج ًاعشاجُم َلذأ ام شيرق تلاق

 اليم وأ ًاخسرف كَمْيض تعيش -|ْعِشاجُم نيق نبا اي اَرَح تنك ول

 ا"”ةليبس لوسرلا عَم نويقلا وجرت دمحم ليلخ مكلتق َدْعِبفَأ

 تمقف لمجلا موي يبأ يناعد :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه

 ءامولظم لتقأس الإ ينارأ امو «مولظم وأ ملاظ الإ مويلا لتقي ال هنإ :لاقف «هنيمب نع
 نإو «كدلول هثلثف ءيش لضف نإف ؛ينيد ضقا مث يلام ٌعبف ,ينّيد يمه ربكأ نإو

0 

 )١( هدارأ ءيش نع ينثني ال : ةمهب سراف .

 هنبدني متاحلا تلاز الف ًاشطع تام مالسلا هيلع حون دهع يف ناك هنأ بارعألا معزت خرف : :ليدهملا (؟) .

 )( ةلصوو اببس يأ :اليبس .

 ىف



3 
 ! هللا :لاق ؟تبأ اي كالوم نمو :تلق . يالوم نعتساف يب اي ءيش نع تزجع .٠

 الإ ةرسع وأ هنيد نم ةبرك يف كلذ دعب تيقب ام هللاوف :ريبزلا نب هللا ٌدبع لاق
 ءهنيد يف ترظنو ريبزلا لتقف :لاق ,هيضقيف !هنيد هنع ضقأ «ريبزلا ىلوم اي :تلق

 ةئاتسو فلأ فلأب 27ةباغلاب هل ةعيض ثعبف :لاق .فلأ ةئامو فلأ فلأ وه اذإف

 يناتأ هنيد تيضق الف . هضقن انتأيلف ءيش ريبزلا لبق هل ناك نم :تيدان مث .فلأ

 نينس عبرأ يدانأ ىتح مسقأ ال هللاو :تلق .انثاريم انئيب ُمسقآ :اولاقف يتوخإ

 تذخأ نينس ٌعبرألا تضم املف . هضقن انتأيلف *يش ريبزلا ىلع هل ناك نم : مساوملاب

 - ةوسن عبرأ هل ناكو - هئاسن نم ةأرما لكل راصف «يقابلا تمسق مث ؛يدلول ثلثلا

 فلأ ةئامعبسو فلأ فلأ ةئام كرت ام عيمجف .فلأ ةئامو فلأ فلأ نمثلا عبر يف

 . فلأ

 نبَلسُي ال :لوقي لمجلا موي هيدانم جرخي لع ناك :لاق ةبيش يبأ نبا ثيدح نمو تاحو او
 . حيرج ىلع ْرَهِجُي الو ءربدُم عبتُي الو «ليتق

 هرشني لعجف ؛هقنع يف فحصملا دلقت دق ةرصبلا نم روث نب بعك جرخو :لاق
 يردي ال ,لاحلا كلت يف وهو هلتقف مهس هاتأ ذإ ,مهئامد يف سانلا دشانيو نيفصلا نيب
 . هلتق نم

 ىلع ناكو - ثرحلا نب كلام وهو - رتشألل لمجلا موي بلاط يبأ نب ىلع لاقو
 نب ةرهز ينب دحأ ةبقع نب مشاه لاقو «هئازإب نَم فشكف لمحف .لمحآ :ةنميملا
 :هباحصأل ىلع لاقف ؛هئازإب نم فشكف لمحف . لمحأ «ةرسيملا ىلع ناكو «بالك

 ا. يتنميمو يقرسيم ميأر فيك

 0" لمجلا ثيدح نمو

 لمجلا دهش لجر نع يعمصألا يندشنأ :لاق يناتسجسلا متاخ يبأ نع ينشخلا
 :لوقي

 . ماشلا ةيحان نم ةنيدملا برق عضوم :ةباغلا ( )١

 ا



 لمجلا مويك ينيع رت مم ينتبيشو بورحلا تدهش

 "لطب قّرحل ُهنم كتْفأ»و ةنف نِمْوُم ىلع ّرفأ
 لحترت مل ٌرَكْسع كّتّيو اهي يف ةئيعظلا تلف

 س60 رم

 هل لعجو ةشئاعل هبهو «ةينُم نب ىَلْعَي هيلع اهلمح ءاركسع ىَعْدُي اهلمج ناكو

 رثكأ ناكو مهتدوزأو مهتحلسأب سراف ةئامسح هلام نم زهجو' ءديدح نم اجدوه

 سانلا قطنأو ,سانلا ""ضنأب تيلُب :لوقي بلاط يبأ نب ناكو . الام ةرصبلا لهأ

 ءاضان سانلا رثكأ ناكو « ةينم نب يلعي : : سائلا ضنأب ديري «سانلا يف سانلا عوطأو

 . نينمؤملا مأ ةشئاع : : سانلا يف سانلا عوطأو , هللا ديبع نب ةحلط : سانلا قطنأب ديريو

 موي لع ةيار تناك :لاق يميمتلا نع ديبع نب دلخم نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . لمجلاك ةرصبلا لهأ ةيارو ءءادوس لمجلا

 هفيسب برضيف لمحي لمجلا موي ايلع ىرأ تنك :لاق هامم لجر نع شمعألا

 . هموقيو دوعي مث ! اذه اومولو ينومولت ال :لوقيف عجري مث «ينثني ىتح

 تيقتلا ؛ ريبزلا نب هللا دبع لاق : :لاق ةبيش يبأ نب ركب يبأ ثيدح نمو
 رتشألا عم

 يف يناقلأف يلجرب رج مث ءةتس وأ ةسخ ينبرض ىتح ةبرض هتبرض |مىف «لمجلا موي

 .رخآ ىلإ وضع كيف عمتجا ام تلي هللا لوسر نم َكّبْرُق الول هللاو :لاقو «قدنخلا

 عم ىقتلا ذإ ريبزلا نبا ةايحب اهرشب يذلا ةشئاع تطعأ :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . فالآ ةعبرأ «لمجلا موي رتشألا

 ينب نم ةئامنامث مهنم .ًافلأ نورشع ةشئاع عم لمجلا موي لتق :لاق ةداتق نع ديعس

 . ةبض

 . يدع ينب تاوصأ تدقف ىتح يلمج سأر تركنأ ام : ةشئاع تلاقو

 مم سا اسال

 . ةقيلخلا مركلا نسحلا ىتفلاو « يخسلا : قرخلا(١)

 . انيع وأ ًاقرو لوحت ام : ضنلاو . ًاضن مهرثكأ يأ : :سانلا ضنأ (؟)

 / ق,ى”]

1/ 
 أ



 دنهو مثيلا نب ءابلع الإ مهنم فعري مل ءلجر ةئامسخ لع باحصأ نم لتقو

 :لوقي أشنأو ,يبرثيلا نبا (هلتق . لمجلا

 ٍلَمجلا دنهو ءابلع تلتق ّيبرنتلا نبآ ينلهَجَي نمل ينإ

 ذفنقلا رهظك وهو ذئنيح لمجلا تيأر دقل :لاق ءاجر يبأ نع نوع نب هللا دبع

 :لوقي وهو '”هماطُحب ذخآ ةبض ينب نم لجرو «لبنلا نم
 لَسعلا نم اندنع ىَلْخأ توملا لّمجلا باحصأ ةّبض ونَب ْنْحَن

 لّسألا فارطأب ناَّمع نبآ يعنن

 ناكو - ةملس نب هللا دبع تعمس :لاق ةرم نب ورمع نب ةبعش انثدح :لاق رّدنغ

 - ريبزلاو ةحلط عم ناكو ديوس نب ثراحلاو - لمجلا موي بلاط يبأ نب يلع عم
 دقل لمجلا موي لثم تيأر ام هللاو :ديوس نب ثراحلا لاقف ؛لمجلا ةعقو اركاذتو

 نأ لاجرلا تءاش ولو ,مهرودص يف انحامر انعرشأو ءانرودص يف مهحامر اوعرشأ

 الإ هلإ ال :ءالؤه لوقيو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :ءالؤه لوقي ؛تشمل اهيلع يثمت
 نيديلا ٌعوطقم ىمعأ ينأو مويلا كلذ دهشأ مل ينأ تددول هللاوف ىربكأ هللاو هللا

 . نيلجرلاو

 دهشم نع الو «مويلا كلذ نع تبغ ينأ ينرسي ام هللاو :ةلمس نب هللا دبع لاقو

 . معنلا رمح ,بلاط يبأ نب لع هدهش

 عم فصلا يف ينإ :لاق ءاكبلا ةليمُج وبأ ينثدح :لاق نيصح نع مصاع نب يلع

 نب رامعو ركب يبأ نب دم تيأرف ؛اهلمج نينمؤملا مأب رقع ذإ . بلاط يبأ نب يلع
 يف اهالمتحاو لحرلا ةضراع اعطقف ءاهيلإ قبسي امهيأ نيفصلا نيب نادتشي رساي

 . اهجدوه

 : هّبَذكف ةعبرأ الإ ردب لهأ نم لمجلا دهش هنأ معز نم :لاق يبعشلا ثيدح نمو

 )١( مامزلا :ماطخلا .
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 . ةيحان يف ريبزلاو ةحلطو «ةيحان يف رامعو لع ناك

 يبأ نب رفعج نع بوقعي نع دلخم نب دلاخ ينثدح :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 ؛لاقف «جدوهم لا يف يهو ةشئاع ىلإ ليدب نب هللا دبع ىهتنا :لاق ىَرْبَأ نبا نع ةريغملا

 نإ :كل تلقف .نامثع لتق موي كتيتأ ينأ نيملعتأ ,هللاب كدشنأ «نينمؤملا مأ اي

 مث ,تتكسف .لدب الو ريغ ام هللاوف !ايلع ْمْرلَآ يل تلقف ؟ يننيرمأت اف لتق دق نامثع

 انأ تلزنف .هورقعف !لمجلا اورقعا :لاقف ؛تارم ثالث «تتكسف اهيلع داعأ

 لخدأف هب ٌرْسف لع يدي نيب هانعضو ىتح جدوملا انلمتحاف ركب يبأ نب دم اهوخأو
 . ليدب نب هللا دبع لزنم يف

 جدوه نم اند ىتح بلاط يبأ نب ىلع رفظو ناك ام لمجلا َموي ناك امل :اولاقو

 ءزاهجلا نسحأب لع اهزهجف !''حخجْسَأَف َتْكَلَم :هتباجأف ,مالكب اهملك .ةشئاع

 . ةنيدملا تمدق ىتح «ةأرما نيعبس :مهضعب لاقو ؛ةأرما نيعبرأ اهعم ثعبو

 نيترجاب بلاط يبأ نب ىلع اعد ,لمجلا ٌرمأ ىضقنا امل :لاق سابع نبا نع ةمركع

 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ءارهالعف

 ءدالب رش متلزن «متبرهف رقُعو «متثجف اغر ةميهبلا باحصأو «ةأرملا راصنأ اي

 يه ءءامسأ رش اهلو ءءام لك ''ضيغم اهب ,ءامسلا نم اهدعبأو [ءاملا نم اهبرقأ ]

 لك نم هل تيعدف :لاق ؟سابع نبا نيأ .رمدتو ,ةكفتؤملاو «ةريصبلاو «ةرصبلا

 ّرقت نأ هللا اهرمأ يتلا اهتيب ىلإ عجرتلف ةأرملا هذه تيإ :لاقف ءهيلإ تلبقأف .ةيحان

 ىلإ يدي تددمو «نذإ الب تلخدف يل نذأت مف ءاهيلع تنذأتساف تئجف :لاق . هيف

 لخدت .كلثم تيأر ام سابع نب اي هللات :تلاقف ءاهيلع تسلجف تببلا يف ةداسو

 كتيب امو «كثيب وه ام هللاو :تلقف !انرمأ ريغب انتداسو ىلع سلجتو ءاننذإ الب انتبب

 ىلإ يعجرت نأ كرُمأي نينمؤملا ريمأ نإ !ىلعفت ملف هيف يّرقت نأ هللا كوَمأ يذلا الإ

 )١( وفعلا نسحأ يأ :حجساف تكلم اذإ :لاقي :حجس .

 ءاملا هيف ضيغي يذلا ناكملا :ضيغملا (؟) .
 ىلا



 !باطخلا نب ٌرمع :كاذ نيئمؤملا ريمأ هللا محر :تلاق .هنم تجرخ يذلا كدلب

 ناك ام : تلق !تيبأ تيبأ :تلاق . بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ اذهو ,معن :تلق

 الو نيرمأت الو ءَنيّرمُت الو نيلحُت ام ترص مث ,"”ةئيكب ةقان '"قاوف الإ كؤابإ

 لإ نادلبلا ضغبأ َنإف .عجرأ معن :تلاق مث ءاهجيشن الع ىتح تكبف :لاق !نيهنت

 .آمأ نينمؤملل كانلعج ذإ كنم انؤازج كلذ ناك ام هللاو امأ :تلقف !هيف ممنأ ّدلب

 نمن معن :تلق ؟سابع نب اي هللا لوسرب ىلع نمتأ :تلاق . اقيّدص مه كابأ انلعجو

 ! انيلع هب تننمل انم هتلزنمب كنم ناك ول نمب كيلع

 نم اهضعب ةّيَرَد يبأب :لاقو ينيع نيب لّيقف «هتربخأف ايلع تيتأف : سابع نبا لاق

 . يلع عيمس هللاو ضعب

 ةاضق نم ايضاق نأ :بئاسلا نب ءاطع نع ليضف نبا نع ةبيش يبأ نبا ثيدح نمو
 :لاق . ينتعظفأ ايؤر تيأر .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف باطخلا نب َرمع ىتأ ماشلا لهأ

 عمف :لاق .نيفصن امهعم موجنلاو نالتتقي رمقلاو سمشلا تيأر :لاق ؟تيأر امو

 ليللا انلعجو إف باطخلا نب رمع لاق . سمشلا ىلع رمقلا عم :لاق ؟تنك امأ
 ال هللاوف «قلطناف . ' #«ةرصْبُم راهنلا ةيآ انلعجو ليلا ةيآ انوحمف ٍنيتيآ راهتلاو

 . نيفصب ةيواعم عم لتق هنأ ينغلبف : :لاق . ادبأ المع يل لمعت

 يبنلا عم ةيحص هل تناكو ءدرص نب نايلس لبقأ :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 تزحزتو '”تأنأنت :ل لاقف ؛لمجلا ةعقو دعب بلاط يبأ نب لع ىلإ ٠ هلع

 دقو « ” نيطَب طْوّشلا نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ عنص هللا تيأر فيكف ءتصبرتو
 . كقيدص نم كّودع هب فرعت ام رومألا نم يقب

 . تقولا نم نيتبلحلا نيب ام :قاوفلا ) ١(

 . اهنبل لق يتلا :قونلا نم ةئيكبلا (؟)
 . ١١ ةيآلا ءارسالا ةروس (؟)
 . تزجعو. ترصق : :تأنأنت (؟)

 نيطب (6)

 اا



 ىلع نامثعل ًايلاو ناكو « لمجلا دعب سيق نب ثعشألا ىلإ بلاط يبأ نب لع بتكو
 :ناجيبرذأ

 رمألا اذه يف مّدقملا تنأ تنكل كنم نك تانه الولف دعب امأ ؛كيلع مالس

 سانلا ةعيب نم ناك دقو .هللا تيقتا نإ اضعب هضعب لمحي كرمأ لعلو «سانلا لّبق

 ريغ نم يتعيب اثكن مث ينعياب نم لوأ ريبزلاو ةحلط ناك دقو .كغلب دق ام يايإ

 ينعياب نميف مهيلإ ترسو ةرصبلا ىلإ اوراسف نينمؤملا َّمَأ اجرخأو «ببس الو ثدح
 ءاوبأف هنم اوجرخ ام ىلإ اوعجري نأ ىلإ مهتوعدف انيقتلاف ءراصنألاو نيرجاهملا نم

 عَبتُي الو ,حيرج ىلع '”َفَدُي ال نأ ترمأو ءايَقّبلا يف تنسحأو ءاعدلا يف تغلبأف

 كلمع نأ ماعاو ,نمآ وهف هباب قلغأو هحالس ىقلأ نمو «ليتق ِبَلُسُي الو .مزهنم

 ٍناّرَخ نم تنأو هللا لام نم لام وهو ,كقنع يف ةنامأ وه امنإ ,ةمعطب كل سيل

 . هللاب الإ ةّوق الو هللا ءاش نإ يلإ هيذؤت ىتح هيلع

 :لاقف ماق لع باتك ثعشألا غلب ملف

 دقو ؛يدي يف تيَقب دقو كلهف ,ناجيبرذأ ينألو نافع نب نامثع نإ ؛ سانلا اهيأ
 وهو .ناك ام هودع رمأو هرمأ نم ناك دقو .ةبجاو هل انتعاطو «ايلع سانلا عياب

 . سلج مث « سلجملا كلذ نع باغ ام ىلع نومأملا

 لمجلا باحصأ يف مهلوق

 :لاق ؟مه نوكرشمأ :لمجلا باحصأ نع لع لئس :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . اليلق الإ هللا نوركذي ال نيقفانملا َنِإ :لاق ؟مه نوقفانمف :لاق . اوّرف كرشلا نم

 !انيلع اًوَغِب انثاوخإ :لاق ؟مه اف :لاق

 نب رامعو وكب يبأ نب دم هعمو . مهلو انل رفغا مهللا :لاقف لمجلا ىلتقب يلع ّرمو
 . كديزي ال تكسأ :لاق ؟لوقي ام عمست امأ :هبحاصل (ههدحأ لاقف ؛رساي

 )١( هيلع زهجأ :حيرجلا ىلع فذ .
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 ؛ماشلا لهأ رّفك :اولوقت ال :لاق راع نع حابر نب هللا دبع نع دعم نع عيكو

 . اومّلظو اوقّسف : اولوق نكلو
 هتجوز اهنأ ماعنل انإ هللاو امأ :لاقف لمجلا موي ةشئاع نع رساي نب رامع لئسو

 . ! اهنوعبتت مأ هنوعبتتأ ماعيل اهب مكالتبا هللا نكلو .ةرخآلاو ايندلا يف

 ,مهيلع انم ناك يغبلا نأ اومعز اموق نإ :لمجلا موي بلاط يبأ نب لع لاقو
 . ريفكتلا ىلع لتتقن ملو يغبلا ىلع انلتتقا امنإو ؛انيلع مهنم هنأ انمعزو

 لحأ ام :اولاق لمجلا موي جراوخلا هب تملكت ام لوأ :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 يردن ام : اولاق . ةلبقلا لهأ يف ةنّسلا يه :ّىلع لاقف !مهلاومأ انيلع مّرحو مهءامد انل
0 : 0 

 . انمأ !هللا ناحبس :اولاق ؟ اهيلع نومهاستتأ .موقلا سأر ةشئاع هذهف :لاق ؟ اذه ام

 . اهنم مرحي ام اهئانبأ نم مرحي هنإف :لاق . معن :اولاق ؟مارح يهف :لاق

 مأ اي :امل تلاقف لمجلا ةعقو دعب ةشئاع ىلع ةيدابعلا ىفوأ مَ تلخدو :لاق

 :تلاق !رانلا اه تبجو :تلاق ؟ ًاريغص اهل ًانبا تلتق ةأرما يف نيلوقت ام ,نينمؤملا

 :تلاق ؟دحاو ديعص يف ًافلأ نيرشع رباكالا اهدالوأ نم تلتق ةأرما يف نيلوقت اف

 ! هللا ةودع دنب اوذخ

 لوسر عم نيِنَقْدُت : اه ليقو ؛نيعبسلا تبراق دقو ةيواعم مايأ يف ةشئاع تتامو

 . عيقبلاب يتوخإ عم ينوئفداف ءاثدح هدعب تثدحأ ينإ ءال :تلاق ؟ مني هللا

 «بأوحلا بالك كحبني كب ينأك .ءاريمُح اي :اهل لاق مَنِ يبا ناك دقو

 . ةملاظ هل تنأو ايلع نيلتاقت

 مفب بولا اهنومسي سانلا ضعبو «ةرصبلا ىلإ ةنيدملا قيرط يف ةيرق :بأوحلاو
 كلذ يف لاق .ةرضبلا قيرط يف ءام :بأوحلا نأ اومعز دقو ؛واولا ليقثتو ءاخلا

 ٠ : ةعيشلا ضعب

 ٍبّيفلاو مهدوهش ّيصولا ينبو دمج لآ بح ينإ
 بأوحلا بالك تحبت يتلا نمو ةحّلطو ربيزلا نم ةيربلا انأو
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 ةيواعمو يلع رابخأ

 ذخأ يف ةيواعم ىلإ ههّجو ناكو هللا دبع نب ريرج ىلإ بلاط يبأ نب ىلع بتك

 : لع هيلإ بتكف «ةعيبلاب هلطامي رهشأ ةثالث هدنع ماقأف ؛ هتعبب

 برح نيب هريخو , لصفلا ىلع ةيواعم لمحاف اذه يباتك كاتأ اذإف ؛كيلع ٌمالس

 ٌّبحُي ال هللا َّنِإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف برحلا راتخا نإف ةيزخُم ماس وأ ةيلْجُم

 . لإ لبقأو هَتعّيب ذخف َملَسلا راتخا نإو «نينئاخلا

 :لمجلا ةعقو دعب ةيواعم ىلإ ىلع بتكو

 ينعياب هنأل ؛ماشلاب تنأو كتمزل ةنيدملاب يتعب َنإف ,دعب اَمأ ؛كيلع ٌمالس

 نكي مف ؛هيلع اوعيوب ام ىلع ءَناثعو .رمعو ءركب ابأ اوعياب نيذلا [موقلا ]
 اذإف ءراصنألاو نيرجاهملل ىروشلا امنإو ءَدّرَي نأ بئاغلل الو َراتخي نأ دهاشلل

 جراخ مهرمأ نع جرخ نإو ءاضر هلل كلذ ناك ًامامإ ُهوَِّمسو لُّجر ىلع اوعمتجا

 ام هللا هالوو «نينمؤملا ليبس ريغ هعابتا ىلع هولتاق ىبأ نإف «هنع جرخ ام ىلإ ُهوّدَر

 . اريصَم تةاسو َمَنِهَج ةالصأو «ىّلوت

 دعب |هتدهاجف امهتدرك [هضقن ناكو ءامهتعيب اضقن مث يناعياب ريبزلاو ةحلط نإو

 هيف لخد اهف لْخْدَآَف ؛نوهراك مهو هللا ٌرمأ رهظو ّقحلا ءاج ىتح ءامهيلإ ترذعأام
 نإف «نامثع ةلتق يف ترثكأ دقو .ةيفاعلا كّلوبق لإ رومألا بحأ نإف ؛نوملسملا

 موقلا تمكاح مث ,نوملسملا هيف لخد ايف تلخدو كفالخو كيأر نع تعجر تنأ

 نع يبصلا ةعدخ يهف اهديرت يتلا كلت امأو ؛هللا باتك ىلع مهايإو كتلمح ءْيلِإ

 . نامثع مد نم شيرق أربأ يتدجتل ءكاوه نود كلقعب ترظن نكل يرمعلو . نبللا

 دقو ؛ىروشلا يف نولخدي الو .ةفالخلا مهل لحت ال نيذلا (7ءاقلطلا نم كنأ ماعآو

 « هعيابف ؛ةرجهلاو ناميإلا لهأ نم وهو هللا دبع نب ريرج كلبق نم يلاو كيلإ تثعب

 . هللاب الا ةوق الو

 . اوقرتسي ملو اوقلطاو ةكم حتف موي مهنع يلخ نيذلا :ءاقلطلا )١(

 ٠م



 :ةيواعم هيلا بتكف

 [نيرجاهملا ] نامثع مدب تيرغأ كنكلو «نامثعو رمعو ركب يبأك تنكل «نامثع

 ماشلا لهأ ىبأ دقو ,فيعضلا كب ّيوقو ٌلهاجلا كعاطأف ,راصنألا [ هنع ]1 تلّدخو

 امنإو ,نيملسملا نيب ىروش تناك تلعف نإف .نامثع ةلتق مهيلإ عفدت ىتح كّلاتق الإ

 ىلع ماكحلا ناك هوقراف الف .مهيف قحلاو سانلا ىلع ماكحلا مه نويزاجحلا ناك

 ةرصبلا لهأ ىلع كتجحك ماشلا لهأ ىلع كتجح ام يرمعلو ءماشلا لهأ سانلا

 ىلع كتجحك يلع كتجح الو ؛[ماشلا لهأ كّعطي ملو كوعاطأ ةرصبلا لهأ نأل ]

 نم كتبارقو .مالسإلا يف كلضف امأف ءانأ كعيابأ ملو كاعياب امهنأل «ريبزلاو ةحلط

 : لع هيلإ بتكف

 «هدشرُي دئاق الو ,هيدبي ٌرصب هل سيل ٍءيرما باتك ,كّباتك اناتأ دقف .دعب امأ

 ("'يِروُفُخ يتعيب كيلع دسفأ امنإ كنأ تمعز ؛هعبتاف هداقو ,هباجأف ىوحلا هاعد

 امك تردصأو اودروأ امك تدروأ ,نيرجاهملا نم الجر الإ تنك ام يرمعلو نامثعل

 يتمزلف ترمأامو ىمعلاب مهبرضيل الو «ةلالض لع مهعمجيل هللا ناك امو ؛اوردصأ

 . لتاقلا صاصق يسفن ىلع فاخأف تلتق الو .رمألا ةئيطخ

 ماشلا لهأ نم الجر تاهف ءزاجحلا لهأ ٌماكح مه ماشلا لهأ نإ كلوق امأو

 نحنو ءراصنألاو نورجاهملا كبّذك تيَّمس نإف «ةفالخلا هل لحت وأ ىروشلا يف لبقُي

 . زاجحلا شيرق نم هب كيتأن

 ىلوأ مهو «نارثع ونب انههو ؟كاذو تنأ امف ,نامثع ةلتق لإ عفدآ كلوق امأو

 يتلا ةعيبلا ىلإ عجراف مهنم نامثع مد بلط ىلع ىوقأ كنأ تمعز نإف ,كنم كلذب
 . لإ موقلا ىاحو كتمزل

 )١( اب في مل اذإ ؛ةمذلا رفخأ :لاقي .
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 اف يرمعلف ءريبزلاو ةحلط نيبو كنيبو ,ةرصبلاو ماشلا لهأ نيب كزييمت امأو

 اهيف فنأتسُي الو ءرظنلا اهيف ىنأتي ال ,ةماع ةعيب اهنأل ءدحاو الإ كانه رمألا

 هعفد تعطتسا ولف ؛مالسإلا يف يمدقو متلي هللا لوسر نم يتبارق امأو .رايخلا

 ! ةتعفدل

 : لع ىلإ ةيواعم بتكو

 باهشب كّيمرأل هللا ماو « '”كرتاو ترصنتساو ,«كّرصان تلتق كنإف :دعب امأ

 ينبسحت الف ءبقث ّسَم اذإو ,"بّقو عقو اذإف ؛ءاملا هئفطي الو حيرلا هيكذت

 . نهاكلا ناولح وأ .سيقلا دبع وأ ,محسك

 : ىلع هباجأف

 هبنذ لثم ىلع هب كّقحلأ نأ وجرأ ينإو «كّريغ كمع َنبا لتق ام هللاوف ءدعب امأ

 ام هللاو ؛مثاد يعمل َكَلْمأ هب تبرض يذلا فيسلا نإو ؛هتئيطخ نم مظعأو

 ممَلَخْدَأو ,نيعئاط هومتكرت يذلا جاهنملا ىلع ينإو ءايبن تلدبتسا الو ءانيد تثدحتسا

 ىلإ هريسم لبق ] بلاط يبأ نب ىلع ىلإ [ينالوخلا مسم يبأ عم ] ةيواعم بتكو
 .[ نيفص

 .هقلخ ىلإ لوسرلاو .هيحو ىلع نيمألا هلعجو ًادمح ىفطصا هللا نإف .دحب امأ

 يف مهلئاضف ردق ىلع هدنع مهزانم يف اوناكو مهب هديأ ًاناوعأ نيملسملا نم هل راتخاو

 ةفيلخو «ةفيلخلا .هلوسرلو هلل مهحصنأو مالسإلا يف مهلضفأ ناكف .مالسإلا
 ١ كرظن يف كلذ انفرع ؛تّيْعِب مهلك ىلعو ,تدسح مهّلكف ؛ثلاثلا ةفيلخلاو .ةفيلخلا

 داقي امك داقت كلذ لك يف تنأو ؛ءافلخلا نع كئاطبإو ,ءادعصلا كسفنتو ءرْرَشلا

 )١( هعزفأو ءهوركمب هكردأو .هميمح لتق يأ :ًانالف رتو :لاقي .
 ذفنو لخد :بقو (؟) .
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 كنم ًادسح دشأ مهنم دحأل نكت ملو ؛هراك تنأو عيابت ىتح ' ٠١ شوشخملا ريعبلا

 تعطقف هرهصو ؛هتبارق يف ءهب كلذ لعفت ال نأ مهقحأ ناكو .نامثع كمع نبال

 رهشو «لبإلا "'طابآ هيلإ تّيرض ىتح .سانلا هيلع َتْبَلاو .هنساحم تْحبقو همحر
 ؛ "7 ةعئاطلا هراد يف عمست تنأو ةلحملا يف كعم ليتٌقف ,لوسرلا مرح يف حالسلا هيلع

 يف تمق ول :اقداص امسق مسقأو ءّرب لْغِف الو .لوقب هرمأ يف كسفن نع يّدؤت ل
 كلذ احلو ءادحأ سانلا نم انلبق نم كب لدَع ام ,هنع سانلا هنهنت ًادحاو اماقم هرمأ

 دنع اهب تنأ ىرخأو ؛هيلع يغبلاو نامثعل ةبناجملا نم .هب كنوفرعي اوناك ام كنع
 دقو ؛كراصنأو كدضعو كتناطب مهف «نامثع ةلتق كؤاويإ :نينظ نافع نبا ءايلوأ

 ٌعرسأ نحن مث هب مهلتقن هتلتق انيلإ عفداف اقداص تنك نإف ,همد نم يفتنت كنأ ينغلب

 ةيواعم سفن يذلاو ,فيسلا الإ اندنع كباحصأل الو كل سيلف الإو «كيلإ سانلا

 قحلت وأ مهلتقت ىتح ءرحبلاو ربلاو لامرلاو لابجلا يف نامثع ةلتق َنَبْلطأل ,هديب
 . ! هللاب انُحاورأ

 : يلع هباجأف

 معنأ امو « ِهَنيَع ًادمج هيف ركذت كنم باتكب ّللع مدق نالوَح اخأ نإف .دعب امأ

 هنكمو ءرصنلا هل ممتو دعولا هقدص يذلا هلل دمحلاف ؛ ىحولاو ىدهملا نم هيلع اهب هللا

 هوذبانو «بيذكتلا هل اورهظأ نيذلا هموق نم يداعألا ىلع هرهظأو .دالبلا يف

 اوبّرحو .برعلا هيلع اوبَّلأو ,هباحصأ جارخإو هجارخإ ىلع اورهاظو «ةوادعلاب

 . نوهراك مهو هللا ٌرمأ رهظو قحلا ءاج ىتح ,بازحألا

 مهزانم يف اوناكف مهب هديأ ًاناوعأ نيملسملا نم [هل] راتخا هللا نأ تركذو

 هلل مهحصنأو ,مالسإلا يف مهلضفأ ناكف .مالسإلا يف مهلئاضف ردق ىلع هدنع

 .هدعب نم ةفيلخلا ةفيلخو ,ةفيلخلا ,هلوسرلو

 )١( بشخ نم ريعبلا فنأ مظع يف لخدي ام وهو .ًاشاشخ هفنأ يف لعج يذلا :ش شوشخملا ريعبلا .
 . حانجلاو بكنملا نطاب وهو : :طبإ عمج : :طابا (؟)

 . هنم عزفت ديدشلا توصلا : :ةعئاطا ( 8)
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 يف ًاحرجل (مب باصملا ناك نإو ءايظعل مالسإلا يف اهئاكم ناك نإ يرمعلو
 نإف ؛ايلات لضفلا يف ناك نارثع نأ تركذو . امل رفغو هللا اهمحرف ,ًاديدش مالسإلا
 كي نإو ؛ مظعلا باوثلا هيزجيو «تانسحلا هل فعاضي ًاروكش ابر يقليسف انسحم ناك

 :هرفغي [ نأ ] بنذ همظاعتي ال ًاروفغ ابر ىقليسف ائيسم .

 مالسإلا [ يف مهلئاضف ردق ىلع سانلا] ىطعأ هللا اذإ وجرأل ينإ يرمعلو

 ام هللا أو : بيصن َرفوأ تيبلا لهأ انمهس نوكي نأ [ هلوسرلو هلل مهتحيصنو ]

 هللا لوسرل حصنأ الو .هلوسرو هللا ةعاط يف هلل حصنأ ناك دحأب تعمس الو تيأر

 نم رفنلا ءالؤه نم  فونلا نطاوم يف ىذألاو ءالبلا ىلع ربصأ الو ءهللا ةعاط يف
 دبع نب ةزمحو ءردب موي ثرحلا نب ةديبع :هللا ةعاط يف اولتق نيذلا ؛هتيب لهأ

 هللا مهازج ءريثك ريخ نيرجاهملا يفو ؛ةتؤم موي ديزو رفعجو .دحأ موي بلطملا

 . مهامعأ نسحأب

 هللا ذاعمف يغبلا امأف ؛مهيلع يغبلاو مهايإ يدسحو ءافلخلا نع يئاطبإ تركذو

 ىلع يبغب تركذو ؛كلذ نم سانلل رذتعأ ام هللاوف محل ةهاركلا امأو .نوكي نأ

 ,كغّلب دق ام ُسانلا هب لمعو تملع دق امب نامثع لمع دقف .همحر يعطقو نامثع
 كّركذ امأو ؛تئش ام نجتف ينجَت نأ الإ ِةلْرع يف هرمأ نم تنك ينأ تملع دقو

 هّقنأ تبرضو رمألا اذه يف ترظن ينإف .كيلإ مهعفد نم تلأس امو نامثع ةلتق

 . كريغ ىلإ الو كيلإ مهعفد ينعسي ملف هنيعو

 يف مهَبلطت نأ كنوفّلكي الو كنوبلطي ليلق ارع مهّتفرعتل كّيغ نع غزنت مل نإو
 لوسر ضبق نيح يناتأ نايفس وبأ كوبأ ناك دقو ؛رحب الو ّرب الو ,لبج الو لهس
 يذلا انأ تنكف .رمألا اذهب سانلا قحأ تنأف «كْعيابَأ كدي ْطُسْبأ :لاقف , ِةَِلَع هللا

 معأ ناك كوبأف ؛رفكلاب سانلا دهع برقل نيملسملا نيب ةقرفلا ةفاخم ؛ هيلع َتَْبَأ

 نيعتسنف الإو كَدْشُر ْبِصُت هفرعي كوبأ ناك ام يقح نم فرعت نإف ؛كنم يقحب

 . كيلع هللا
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 :ةيواعم ىلإ مكحلا نب نمحرلا دبع بتكو

 مولي ةقث يخأ نم ًاباتك بّرح نب َةيواعُم غلبأ آلأ

 "7 بدألا ملح دقو ةغبادك ىلع ىلإ باتكلاو كنإف

 نيفص موي

 ةسمخ يف ةيواعم ىلإ ةفوكلا نم بلاط يبأ نب لع جرخ :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 ناكو ؛ نيفصب اوقتلاف .ًافلأ نينامثو ةعضب يف ماشلا نم ةيواعم جرخو .ًافلأ نيعستو

 .ةيرضخلا ىمسي ةيواعم ركسعو ؛ هتكرح ةدشل « ةحزحزلا ىمسي يلع ركسع

 . عوردلاو حالسلاب هدادوسال

 الإ نيقيرفلا نيب ةميره نكت ملو ةقفاوم اهلك نيفص مايأ تناك :لاق نسحلا وبأ

 .نوركي مث ةيماح ىلع

 - 1 د. 0 تل ()< < 7 هلو تساي نس

 . نما وهف هحالس ىقلأ نمو ءاليتق نّبلسَت الو ,''"ًايلَوُم َنْعبَتَت الو .حيرج ىلع

 ,ةفالخلاب ماشلا لهأ هعيابي ملو ,نيفص موي ّلع ىلإ ةيواعم جرخ :لاق نسحلا وبأ

 .ناك ام نيمكحلا رمأ نم ناك املف ؛همدب بلطلاو ناثع ةرصن ىلع هوعياب امنإو

 مد يف هعم مايقلا ىلإ هوعدي صاقو يبأ نب دعس ىلإ ةيواعم بتكف ؛ ةفالخلاب هوعياب

 : نامثع

 شيرق نم ىروشلا لهأ نامثع ةرصنب سانلا قحأ نإف .دعب امأ ؛كيلع مالس

 كاكيرش امهو «ريبزلاو ةحلط هرصن [ دق ] و ؛هريغ ىلع هوراتخاو ,هقح اوتبثأ نيذلا

 هركت الف «نينمؤملا ٌّمأ كلذل تَّفخو ؛مالسإلا يف كاريظنو ء[ ىروشلاو ] رمألا يف

 . مالسلاو نيملسملا نيب ىروش اهدرن نأ ديرن امنإو ءاولبق ام درت الو ءاوضر ام

 )١( ًابراه :ًايلوم (؟) . بقثنيف دود هيف عقي نأ :ميدألا مح .
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 : ذعس هباجأف

 ملف ,ةفالخلا هل لحت نم الإ ىروشلا يف لخدُي مل هنع هللا يضر رمع نإف دعب امأ
 ملو ءانيف ام هيف ناك ايلع نأ ريغ .هيلع انعاتجاب الإ هبحاص نم اهب ىلوأ دحأ نكي

 اذهو ؛نميلا ىصقأب ولو برعلا هتبلطل هتيب مزلو اهبلطي مل ولو هيف ام انيف نكي
 ًاريخ ناكل اههتويب امزل ولف ريبزلاو ةحلط امأو ؛هرخآ انهركو .هلوأ انهرك دق رمألا
 . تتأ ام نينمؤملا مأل رفغي هللاو ءامهل

 :ةدابع نب دعس نب سيق ىلإ ةيواعم بتكو

 كلَّرَع كيلإ نيقيرفلا ّبحأ رفظ نإ «يدوبي نب يدوهي تنأ امنإف دعب امأ
 كوبأ ناك دقو ؛كب لّكنو كَّلتَق كيلإ نيقيرفلا ضغبأ رفظ نإو ؛كب لدبتساو

 هكردأو .هموق هلذخف .لصفملا أطخأو زحلا رثكأف ,.هضرغ ىمرو هّسْوق ''”رتوأ

 . ناروحب ًاديرط تام مث .هموي

 : سيق هباجأف

 مل «اعوط هنم تجرخو ءاهرك مالسإلا يف تلخد ينثو نبا «ينثو تنأف ىدعب امأ

 نيدلا ءادعأو هنم تجرخ يذلا نيدلا راصنأ نحنو ؛كقافن رذحت ملو ,كناميإ مدقي

 . مالسلاو !هيف تلخد يذلا

 :لاقف .نيفص موي هباحصأ بلاط يبأ نب لع بطخو

 الو اومدقأ ؛ مقم هتوفي الو « براه هزجعب وِ ٌبلاظ توملا نإ « سانلا اهيأ

 ةبرض نإ :هديب بلاط يبأ نبا سفن يذلاو ,""صيحم توملا نع سيلف « '''اولكنت

 . شارفلا توم نم نوهأ فيس

 )١( اهرتو دشو .ًارتو اه لعج :سوقلا رتوأ .
 صكنو نبج :رمألا نع لكن (؟) .

 برهم :صيحم (؟) .

 1١م



 ةيارلا مايإو يدعومو .كرودصب حامرلاو .مكهوجوب فويسلا اوقتا «سانلا اهيأ

 , "7ءارمجلا

 يقتن نأ انرمأي ءانبطخي ًاببطخ مويلاك تيأر ام :قارعلا لهأ نم لجر لاقف

 . فيس فلأ ةئام اهنيبو اننيب ةيار اندعيو «انرودصب حامرلاو ءانهوجوب فويسلا

 نيفص موي اهلك ركب ةساير بلاط يبأ نب ىلع عج :جاتلا يف ةديبُع وبأ لاق

 ةيار هل تناكو .هئاول تحت اهتيولأ لعجو .ةلعو نب ثراحلا نب رذنملا نب نيضحل

 يبأ نب يلع هيف لاقف ؛هءانغ نيفص يف دحأ نْفُي مف .لبقأ اذإ اهّلظ قفخي ءادوس

 :هنع هللا يضر بلاط

 امّدقت ْنْيضُح اهْمَّدق ليق اذإ اهّلظ ٌقْفْحَي ءادؤوس ةيار نَمل

 امّدلاو ّمّسلا رطقت ايانملا ضايح اهريزُي ىتح فصلا يف اهُمَّدقُي

 امركأو َفَعَأ ام ءًارْيخ ةعيبر هنكب ءارجلاو ىنع هللآ ىزج

 يضر بلاط يبأ نب ىلع مهيف لاقف «ْنَسح [#الب ] نيفص يف نادمه نم ناكو
 ا : هنع هللا

 مالك ْنّسُحو اًوقال اذإ ٌسأبو مُهنيِزَي نيدو قالخأ َنادْمَهل

 مالسب اولخدآ نادم تلقل  ةَّنَج باب ىلع ًاباَروِب تنك ولف

 ناعرس يف نيفصل ةادغ لك جرخي بلاط يبأ نب لع ناك :لاق نسحلا وبأ
 وأ يلا زّربآ ؟سانلا لتتقي مالع , ةيواعم اي : يداني مث نيفصلا نيب فقيف . "0ليخلا

 لاقف ! لجرلا كَفّصْنَأ :صاعلا نب ورمع هل لاقف . بلغ نمل رمألا نوكيف .«كيلإ زربأ

 هيلإ زربف . اًيلع زرابت ىتح كنع تيضر ال هللاو !ورمع اي اهتدرأ :ةيواعم هل
 ا

 يلع برضف هتءوس هل ىدبأو ضرألا ىلإ هسفنب ىمر فيسلاب ىلع هيشغ (ملف ؛ ًاركنتم

 همس سسك سسسسسسسسسسسسسسسسالِا

 . اهلئاوأ :ليخلا ناعرس (؟) .ةيواعم ةيار ديري )١(
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 ذإ ًايلع تزراب موي كنهذ روضح نم :لاق ؟ككحضأ يذلا ام ؛كنس هللا كحضأ

 ("7كيغَقَر مرخل كلذ .الولو ؛ًايرك ًاناّنم تفداص دقل هللاو امأ ؛كتروعب هتيقتا

 تلَوْحاف «زاربلا ىلإ كاعد ذإ كنيمي نع يفإ هللاو امأ :صاعلا نب ورمع لاق . حمرلاب

 . كل هركذ هركأ ام كنم ادبو "7 كّرْحَس ابرو «كانيع

 ةغبانلا نبال ًابجع : يلع هيف لاقف ؛بلاط يبأ نب يلع دنع صاعلا نب ورمع ركذو
 فحليف لأسَي هنإ .هبذكأ لوقلا ٌرشو امأ . سرامأو 'سفاعأ هئاقلب ينأ معزي

 ماه نم اهذخأم فويسلا تذخأو سيطولا ىمحو سأبلا رمحا اذإف ؛لخبيف لأسُيو

 رساي نب رامع لتقم

 هل لاقي يذلا «ةبتُع نب مثاه ىلإ ةيواعم رظن «نيفصب سانلا ىقتلا امل :لاق يبتعلا .

 :لوقي وهو هديب ةيارلاو ءروعأ ناكو ,نوميل لقرأ ِهَْليَع يبنلا لوقل لاقرملا

 الم ىتح ةايحلا جلاع دق الحم هّسفن يشبَي ٌروغأ
00 

 هب وأ َلْفَي نأ دب ال

 ةيارلاب فحز نكل هللاو ؛لاقرملا اذه ءورمع اي :صاعلا نب ورمعل ةيواعم لاف

 - اراّمع ينعي - هبنج ىلإ ءادوسلا نبا ىرأ ينكلو ,لوطألا ماشلا لهأ مويل هنإ ًافحز

 . ةكلهلا ىلإ همدقت نأ وجرأو .برحلا يف ةلجع هيفو

 «كنم برحلاب ملعأ انأ ,ناظقيلا ابأ اي :لوقيف «مّدقت ةبتع ابأ :لوقي راع لعجو

 اوفطتخاف اليخ ةيواعم لسرأ .مدقتو هرجضأ اللف . ًافحز ةيارلاب فحزأ ينعد

 . ذخفلا لصأ : غفرلا )١(

 . ةئرلا :رحسلا (؟)

 . ةبعادملا :ةسرامملاو . ةجلاعملا :ةسناعملا ()
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 نب دوسأ نع بشوح نب ماّوعلا نع نوراه نب ديزي نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 يف نامصتخي نالجر هاتأ ذإ ةيواعم دنع سلاجل ينإ :لاق دليوخ نب ةلظنح نع دوعسم

 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع امل لاقف !هتلتق انأ :لوقي |ههنم دحاو لك رابع سأر
 ةئفلا َكّلتَقَت :٠ هل لوقي هِي هللا لوسر تعمس ينإف ,هبحاصل ًاسفن اكّدحأ هب ْبطَيِل

 . ! ( ةيغابلا

 :تلاق ةملس مأ نع نسحلا نع نوع نبا نع ةيلع نبا نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 . « ةيغابلا ٌةعفلا ًاراّمع لتقت » :لوقي متم هللا لوسر تعمس

 ام :لاق ةرارع نب دم نع رشعم يلأ نع صفَح نب ىلع انثدح :لاق ركب وبأ

 لس لتُق |ملف «رامع لتق ىتح ,نيفص موي هحالس اًقاك تباث نب ةميرخ يّدج لاز

 لاز (مف .«ةيغابلا ةئفلا ًاراّمع ٌلّثقت» :لوقي ٍمَتِلَي هللا لوسر تعمس :لاقو هّقيس

 ش . لتق ىتح لتاقي

 تيأر :لاق ةملس نب هللا دبع نع ةرّم نب ورمع نع ةبعش نع ردنُغ نع ركب وبأ

 :لوقي وهو ءدعرت هديو هديب ةبرحلا ذخأ ءالاوط 'مدآ ًاخيش نيفص موي ًارابع
 هذهو «تارم ثالث ِمُيَِع هللا لوسر عم ةبرحلا هذهب تلتاق دقل هديب يسفن يذلاو

 اَنأ تفرعل ءرجه 'تافعس انب اوغلبي ىتح انوبرض ول هديب يسفن يذلاو ؛ ةعبارلا

 . فويسلا لالظ تحت نجلا ,هللا َدابع ًاربص :لوقي لعج مم . لطاب ىلع مهنأو قح ىلع

 امل :لاق ّيرتخبلا يبأ نع بيبح نع نايفس نع عبكو نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 هللا لوسر نإ :لاقو ءاهبرشو نبل ةبرشب راع اعد ,برحلا تّدتشاو نيفص موي ناك

 . نبل ةبرش ايندلا نم اهبرشت ةبرش ٌرخآ نإ : يل لاق منع |

 جوز ةملس مأ هتدج نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب دم نع ىبحي نب دم نع َرْذ وبأ
 امو برضُي نبللاب رمأ ةنيدملاب هدجسم لَم هللا لوسر ىنب امل :تلاق هِي يبنلا

 . ةرمسلا ديدش :مدآ )١(

 .عضوم مسا :رجه تافعس (؟)
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 نورجاهملا كلذ ىأر املف ؛هءادر عضوف . هلع هللا لوسر ماق ُ ؛هيلإ جاتحي

 :نولوقيو نوزجتريو نولمعي مهتّيسكأو مهتيدرأ اوعضو راصنألاو

 للفم لعل ًاذإ كاذ  ُلَمْعَي ٌيَئلاو انذعق نكل

 اهب يفاجيو ةنبللا لمحي ناكف ,ًافظنتم ًافيظن الجر نافع نب نامثع ناكو :تلاق
 .بارتلا نم ءيش هباصأ اذإف ,هبوث ىلإ رظنو هيفك ضفن اهعضو اذإف ءهبوث نع
 :هدشنأف هنع هللا يضر لع هيلإ رظنف ؛هضفن

 ادجاسو ًاعكار اهيف ْبْأدَي ادجاسملا ٌرُمْي نَم يوتسي ال
 ادئاح بارتلا نع ىرُي نمو اًدعاق ًاروطو ًاروط ًامئاقو
 نامثع هعمسف ؛ ينعي نم يردي ال وهو اهزجتري لعجف ءرساي نب راع اهعمسف

 نضرتعأل وأ َنَمْكَتل :لاقف ,ةديرج هعمو . ضّرعت نمب ينفرعأ ام «ةيمس نب اي :لاقف

 نيب ام ةدلج ٌراَّمع :لاقف «طئاح لظ يف سلاج وهو مقلم يبنلا هعمسف !كهجو اهب
 نع سانلا فكف .هينيع نيب اهعضوف هديب راشأو ؟هنم كلذ غلب نمف ,يفنأو ينبع
 انيف لزني نأ فاخنو .كيف بضغ دق ِمَتِِي هللا لوسر نإ :رابعل اولاقو كلذ
 يلام .هللا لوسر اي لاقف هيلع لبقأف .بضغ اك هيضرأ انأ لاقف .نآرق

 نولمحيو [ ةنبل ] ةنبل نولمحي . يلتق نوديري :لاق ؟مهلو كلامو :لاق ؟كباحصألو

 اي :لوقيو بارتلا نم ههجو حسمب لعجو دجسملا يف هب فاطو هب ذخأف . نيتنبل ىلع
 . ةيغابلا ٌةئفلا كلتقت نكلو ؛ يباحصأ كلتقي ال .ةيمس نبا

 : ةيواعم لاق «ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدحلا اذه ىورو نيفصب لتق املف
 «ةزمح اضيأ انلتق نحنو :لاق ايلع كلذ غلب ا|ملف !لتقلا ىلإ هوجرخأ مهنأل ؛هولتق مه

 . هانجرخأ انأل

(00) 

 نيفص برح نم

 نيقيرفلا دحأ يف ةميره نكت ملو «ةقفاوم اهلك نيفص مايأ تناك :لاق نسحلا وبأ

 .نوركي مث ةيماح ىلع الإ

 )١( روتف ريغ نم هداتعاو همزال :ءىشلا بأد .



 افلأ نيس :ليتق فلأ نيعبس نع نيفص ةعقو تضقنا :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . قارعلا لهأ نم افلأ نيرشعو .ماشلا لهأ نم

 :صاعلا نب ورمع لاق نيفص نم سانلا فرصنا املو

 اذإف رقب ّيشلا لبي

 هترفُج ُهُمُظععأ عشْرُج

 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 يدّهشمو يماقم لْمُج تدهش نإف .
 منأك قارعلا لهأ اج ةّيشع

 انفوفص َنأك ىّرتت مُهانْتِجو

 انل تدب ًاعارس اًوَّلو دق تلق اذإ

 مُهاحر تَرادتساو اناحر ترادف

 اوعيابت نأ ىرن انإ :انل اولاقو

 ,ةعيشلا سأر وهو يريمحلا ديسلا لاقو

 :ةفوكلا دجسمب ًاداسو

 هب ُّيِصولا َناد امب نيدأ ينإ

 اورضتحا اذإ اهنم تكفس ام كْفَس يف

 يقنع يف بر اي ًاعم ءامدلا كلت

 مهلاح لثم يف مهلثم نم !َنيمآ
 مهر هللا ريغ نوديرُي اويل

 )١( طسولا :جبشلا .
 . ريسلا ةعرس :جعملا (؟ )

 . سرفلا طسو . ةرفجلاو .ردصلا ميظع :عشرج (؟)

 . ةراحلا حيرلا يهو «بونج عمج :بئانجلا ( 5 )

0١ 

 عمل كوبحم كراحلا َفّرْشُم
 ديرك جشم رشلا نِم , لبخا بو

 م -

 ُبئاوّذلا اهنم باش ًاموي نيفصب

 (4)يئانجلا هّتعَفص فيرخ ٌباحس

 بكارتم ةجوم دم رحبلا نم ْ

 بئاتك تّدَحَج راف مهنم ٌبئاتك

 بكانملا ىلَوتام راهنلا ةارَس

 براضُن نأ ىرن لب : انلقف ايلع

 هل ىقلت هل اهميظعت نم ةعيشلا تناكو

 انيزاوملا طشسقلل هللا َرَرْبأو
 اييمأ نيمآ اهلثم ينقسا مث

 انيراش هللا يف اورجاه ةيتف يف
 انوديرملا هاًخوت ٌدارملا معن



 :ةيواعم ىلإ اهب بتكو ؛نيفص موي يشاجنلا لاقو
 ٌرِمَتَأت رمألا يأ كسفنل ٌرظنآأ هتوادع يدُبملا ُكلملا اهنأي

 ردتبم َرِيخلا ّنإف كيدي طّسبآف مُهَدْجَم ماوقألا ىلع تسفن نإف
 "ٌرَهب ْمُموُلعي ال نينارعلا مش رفن نم رّيخلا يلع َنأب معاو
 رمقلاو سّمشلا ًوض لّضافت اك اكديب نأ الإ تنأ ىقفلا معن
 ٌرَفَظ هرافظأ نم كّلاني ىتح ًايهتنُم تسل آلإ كلاخإ امو

 صاعلا نب ورمع ربخ

 مع :لاق نسحلا ينربخأ :لاق يرعشألا ىسوم وبأ ينربخأ :لاق ةنييع نب نايفس
 ؟ اذامل لاق . ينعبتا ءورمعاي هل لاقف ءرمأ هل متي مل ٌورمع هعيابي مل نإ .هللاو ةيواعم

 !اهيف ككيرش نوكأ ىتح ناك ال هللاوف ؟ايندلل مأ ؛ةرخآ كعم ام هللاوف ؟ةرخآلل

 رصم هل بتكف .'"!اهروكو ّرصم يل بتكاف :لاق .اهيف يكيرش تنأف :لاق

 :بتكاو :ورمع لاق . ةعاطلاو عمسلا ورمع ىلعو :باتكلا رخآ يف بتكو اهروكو

 . اذه ىلإ سانلا ٌرظني ال :ةيواعم لاق . ًائيش هطّرش نم ناّصّقني ال ةعاطلاو عمسلا نإ

 ! اهتباتك نم ادب دجي ام هللاو ءبتكف :لاق . بتكت ىتح :ورمع لاق

 دمج باحصأ نم بحاص هنإف ,هنيدب لُجرلا نمتئا :ةبتع لاقف ! ىنيد اهب كعيابأ امإ

 . ماسو هيلع هللا ىلص

 :ةيواعم ىلإ ورمع بتكو

 ؟ ٌعنصت فيك نرظْاف ءاينُد كنم هب لنأ مو ينيد كيطعأ ال يواعُم
 ُعَنَقُم يسأرو ىطعُت ام ذُخآل يَّنإو ءاوس اينّدلاو ٌنيدلا امو

 . ةابأ ةزعأ :نينارعلا مش )١(

 . لاحمو ىرق اهيف عمتجي يتلا ةعقبلاو . عقصلا :ةروكلا (؟)
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 هل لعج نأ دعب ىلع نأش يف هعم ماقو ةيواعم ىلع صاعلا نب نب ورمع مدق امل : اولاقو

 تيوهتسا كعم ماق نإ هللاو ,مسآو فرش هل الجر كضرأب نإ :هل لاق . ةمعط رصم
 هنيب هل عّسو هاتأ الف ,ةيواعم هيلإ لسرأف . تماصلا نب ةدابع وهو ؛لاجرلا بولق هب
 لضف ركذو .هيلع ىنثأو ةيواعم هللا دمحف ءامهنيب سلجف .صاعلا نب ورمع نيبو
 دق :ةدابع لاقف ؛هعم مايقلا ىلع هضحو «هلان امو ناهثع لضف ركذو .هتقباسو ةدابع
 كتقباسو كلضفل .معن : :الاق ؟ مكناكم يف كنيب تسلج مل نايردتأ ,تلق ام تعمس
 يف (ىكنيب .سلجأل تنك امو ,؛كلذل امكنيب تسلج ام .هللاو ال :لاق . . كفرشو

 امكيلإ رظن ذإ «كوبت ةازغ يف لَم هللا لوسر عم ريسن نحن انيب نكلو ؛[مكناكم
 اهنإف ؛ اههنيب اوقّرفف اعمتجا (هومتيأر اذإ :لاقف انيلإ تفتلاف ,ناثدحتت اتنأو ناريست
 مايقلا نم هيلإ ينامتوعد ام اَمأف ؛ اهكعاتجا نع ايكاجنأ انأو ! ًادبأ ريخ ىلع ناعمتجي ال
 كلذ يف مكئارو نم نماك انأو ءامركيلع (مكئادعأ ظلغأ وه اًودع امكل َنِإف امكعم
 . هيف تلخد ءيش ىلع متعمتجا نإ ؛ودعلا

 نيمكحلا رمأ

 قارعلا لهأ فحز .نيفصب موي مظعأ وهو ءريرحلا موي ناك امل :لاق نسحلا وبأ
 اعدف ,ةيواعم "7 قدارس ىلإ اوهتنا ىتح .مهزكارم نع مهولازأف ماشلا لهأ ىلع
 رمأت :لاق ؟كدنع ام :هل لاقو صاعلا نب ورمع ىلإ تفتلا مث ,ةميزهلاب مهو سرْفلاب
 . . مكنيبو انئيب مكحي هللا باتك اذه :لاقيو ؛حامرلا فارطأ يف عقرتف فحاصملاب

 مهمكاحن :مهضعب لاق : اوفلتخاو اوعدترا ,فحاصملا ىلإ قارعلا لهأ رظن املف
 . كش ىلع انسلو انرمأ نم نيقي ىلع انأل ,مهمكاحن ال :مهضعب لاقو هللا باتك ىلإ

 سانلا ىبأف .يلؤدلا دوسألا ابأ مدقي نأ لع ّمهف .مكحتلا ىلع مهيأر عمجأ مث
 عطقني ال البح كل َنلتفأل هللاوف ,نيمكحلا دحأ ىناعجا : سابع نبا هل لاقف ؛ هيلع

 متأم وأ سرعل سانلا هيف عمتجي طاطسفلاو . ْبّرضم وأ طئاح نم ءيشب طاحأ ام لك :قدارسلا )١(
 . امهريغو
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 ؛ءيش يف ةيواعم ديك نم الو كديك نم تسل :ىلع لاقف «هافرط رشني الو .هطسو

 ىتح فيسلا الإ كيطعي ال هللاو وهو :لاق .قحلا هبلغي ىتح فيسلا الإ هيطعأ ال

 عاطي هنإو ءادغ ىصعتو مويلا عاطت كنأل :لاق ؟كلذ فيكو :لاق . لطابلا كبلغي

 . ! ىصعي الو

 رتسب بيغلا ىلإ رظنيل هنإ «.سابع نبا الب هلل :لاق هباحصأ ىلع نع رشتنا الف

 اومدقي نأ ىلع - يلع باحصأ هوجو مهو - ("!سناربلا باحصأ عمتجا مث :لاق

 مّدقو «ٍلع همّدقف .هريغب ىضرن ال :اولاقو - اسّنربم ناكو - يرعشألا ىبسوم ابأ

 ناسللا ليوط لجرب تيمز دق كنإ :ورمعل ةيواعم لاقف ,صاعلا نب ورمع ةيواعم

 . هلك كلقعب همرت الف «يأرلا ريصق

 هيلإ لبقأ مث ,مايأ ةثالث صاعلا نب ورمع هلهمأف . هيف ناعمتجي ناكم امل يلخأف

 ابأ اي :هل لاقف ورمع هاجان ىبسوم وبأ نطبتسا اذإ ىتح ءابب هيهشي ماعطلا نم عاونأب

 تعقو ام ىرت دقو ؛ اهتقباس وذو اهلضف وذو « ْمَْللَم دمحم باحصأ خيش كنإ ءىسوم

 هذه نوميم نوكت نأ كل لهف ؛اهعم ءاقب ال ىتلا ءايمعلا ةنتفلا نم ةّمألا هذه هيف

 ايحأ امنأكف اهايحأ نمو ةدحاو سفن يف لوقي هنإف ءاهءامد كب هللا نقحيف ةّمألا

 ؟هلك قلخلا اذه سُفنأ ايحأ نمب فيكف . 7 «اعيمج َسانلا

 ؟ كلذ فيكو :هل لاق

 هذهل راتخنو ؛نايفس يبأ نب ةيواعم انأ علخأو «بلاط يبأ نب لع تنأ علخت :لاق

 . اهيف هدي سمغي ملو ةنتفلا نم ءيش يف رضحي مل الجر ةّمألا

 ؟كلذ نوكي نمو :هل لاق

 . ”؟ ةيآلا ةدئاملا ةروس (؟)
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 ةقيثولاب يل فيك نكلو «تركذ امكل هنإ :لاقف

 دوهعلا نم ذخ ؛ '” «بولقلا نِئمّْطت هللا ركذب الأ .ىبوم ابأ اي :هل لاقف

 . ىضرت ىتح قيثاوملاو

 ىتح ءاهب فلح ىتح ةدكؤم انيمي الو ًاقثوم الو ًادهع صاعلا نب ٌؤورمع قّبُي مل مم

 !تبِجَأ دق : هل لاقو , اتوهبم خيشلا يقب

 . اوعمتجاف امهيلإ عاتجالاب سانلا يف ىدونف

 :لاقف . مهبطخا تنأ مق :لاقف ,ىسوم ابأ اي سانلا بطخاف مق :ورمع هل لاقف

 وأ :لاق . ادبأ تلعف ال هللاو !دمم باحصأ خيش تنأو كمّقتأ انأ !هللا ناحبس

 دمحف «سانلا بطخف خيشلا ماق ىتح .اديكوتو اناميأ هدازف  !رما كسفن يف ىبسع

 «بلاط يبأ نب يلع انأ علخأ نأ ىلع يبحاصو انأ تعمتجا دق ينإ «سانلا اهيأ

 رضحي مل هنإف ؛رمع نب هللا دبعل رمألا اذه لعجنو ؛نايفس يبأ نب ةيواعم وه لزعيو
 بلاط يبأ نب ؛ لع تعلخ دق ينإو الأ . ماسم ءيرما مد يف هدي سمغي ملو «ةنتف يف

 !اذه يفيس علتخا امك

 دمحف .صاعلا نب ورمع ماقف . مق :ورمعل لاقو . سلجو هقتاع نم هفيس علخ مث
 :لاقو هيلع ىنثأو هللا ٠

 [ك نايفس يبأ نب ةيواعم ٌتبنأ دق ينأ دهشأ انأو ؛هفيس علخي [ك بلاط يأ نب لع

 ! اذه ىفيس تبثأ

 )١( ؟م/ ةيآلا دعرلا ةروس .
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 سانلا برطضاف ؛هسفن ىلع هداعأف « ةبطخلا ىلإ َموقي نأ لبق هفيس علخ دق ناكو

 . جراوخلا تجرخو

 هيلع لمحت نإ :بلكلا لثمك كلثم ْنِإف !هللا كنعل :ًورمعل ىبسوم وبأ لاقو

 لمحي رامحلا لثمك كلم نإف !هللا كنعل :ورمع لاقف !ثهلي هكرتت نإو ثهلي

 . ارافسأ

 ال نأ فلحو لع نم اهب ًاذيعتسم ةكم ىلإ كلذ هروف نم ىسوم وبأ جرخو

 :ةيواعم هيلإ بتك ىتح انيح ةكمب ماقأف ؛ ادبأ هملكي

 رذعأو دهتجملا اجنل .أطخلا عفدت ةينلا تناك ولف .دعب امأ ؛كيلع مالس

 ناك دقو ؛هأطخأف هل ضرع نمل سيلو .هباصأف هل "7بصَت نمل قحلاو ؛بلاطلا

 هركاف «كيلع موقلا هراتخا دقو « |هيلع رايخلا هل نكي مل ىلع ىلع امكح اذإ ناكحلا

 . هللاب الإ ةّوق الو ؛ يلع نم كل ريخ ينإف ,ماشلا ىلإ لبقأو .كنم اوهرك ام مهنم

 : ىسوم وبأ هيلإ بتكف

 ريغ .كيف ورمع نم ناك ام الإ , يلع يف ينم نكي مل ينإف .دعب امأ ؛كيلع مالس

 هلبو نقيب ناك دقو ؛كدنع ام ورمع هب دارأو هللا دنع ام تعنص امب تدرأ ينأ

 رانيدلاو ريعبلاو ١ ةاشلا يف كلذ امنإف ؛|مهيلع رايخلا هل نكي مل لجر ىلع امكح

 زجع ّقحلا بهذي نلو ءمكح هركت اهف دحأل سيلف ةمألا هذه رمأ امأف . مهردلاو

 . يهاربإ مرح نع ةبغر يل سيلف ماشلا ىلإ يايإ كؤاعد امأو ءرجاف ةعدخ الو زجاع

 هناف ] «.رورغلا كجردتساو . ىوه لا كلّلض ؤرما كناف دعب امأ ؛كلع كلع مالس

 الو جاح ريغ مارحلا هللا تيب كٌموزل نظلا نسح كب ققح 2[ هلاقأ هللا لاقتسا نم

 )١( هب هدصقو هرهظأ : ًائيش هل بصن .
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 هيلإ هدابع بحأو ,لْفغي الو رفغي هللا نإف [كترثع ] كّلقُي هللا لتساف نطاق

 . برح نب كامس هبتكو . نوباوتلا

 : ىسوم وبأ هيلإ بتكف

 امم مظعأ ىلإ باوجلا عنم ينم كعفري نأ تيشخ > ينأ الول هللاو هنإف ؛كيلع كيلع مالس

 كلوق أو ؛ ينعم ةيق الو قعفني رذع كدنع ل سبل هنأ ؛كبجأ مل ,كسفن يف

 نع تعطقناو ماشلا لهأ تلزتعا ينإف «نطاق الو جاح ريغ مارحلا هللا تيب يموزلو

 ام يقح نم اومّظعو « متمّظع ام يبنذ نم اورّْغص اماوقأ تبصأو «قارعلا لهأ

 . ريصن الو يلو مكنم يل نكي مل ذإ ؛ مترْعص

 هللا باتكب [كانمكح امنإ :امل لاق نيمكحلا هجو ذإ بلاط يبأ نب لع ناكو

 «ىسوم يبأ ككع صاعلا نب ورمع داك الف . تامأ ام اتيمتو «نآرقلا ايحأ ام ايبحّتف

 !هلل الإ مك ال اولاقو «جراوخلا تجرخو ءاوفلتخاو لع ىلع سانلا برطضا

 > : تايبألا هذهب لثمتي يلع لعجف
 "!ْرِيَشْناو اهدعب ُسيكأ فوس رذتأف ٌمكيلإ ةلز يف

 رشتنملا تيتشلا َرمألا ْمَمجَأَ

 هل لاق ,ةعاجلا ماع ةيواعم ىلع يلؤدلا دوسألا وبأ مدق امل :لاق نسحلا وبأ

 اف ؛نيمكحلا دحأ كلعجي نأ دارأ بلاط يبأ نب ىلع نأ دوسألا ابأ اي ينغلب :ةيواعم

 نيرجاهملا ءانبأو نيرجاهملا نم افلأ تعمجل |هّدحأ ينلعج ول : :لاق ؟هب مكحت تنك

 ىلوأ نيرجاهملا ءانبأو نورجاهملا : هللا مهتدشان مث راصنألا ءانبأو راصنألا نم افلأو

 ول ٌنوكت تنك مكح يأ !كوبأ هلل :ةيواعم هل لاق ؟ ءاقلطلا وأ رمألا اذهب

 !تمكُح

 نطفو فرظو .لقع :ًاسيك ساك :لاقي )١(
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 نيمكحلا يف هتيب لهأو يلع جاجتحا

 ضعب لاق «ىلع باحصأ فلتخاو نيمكحلا رمأ ىضقنا امل :لاق نسحلا وبأ
 نم دحأ قبي مل هنإف ؟مكتيف هتيب لهأ ضعب رمأي نأ نينمؤملا َريمأ عنم ام :سانلا

 هنبا نسحلا ىلإ تفتلا ذإ ربنملا ىلع اموي لع ائيبف :لاق . ماكت دقو الإ برعلا ءاسؤر

 - ماقف . صاعلا نبا ورمعو سيق نب هللا دبع :نيلجرلا نيذه يف لقف نسح اي مق :لاقف
 :لاقف ,نسحلا

 نود باتكلاب اكحّيل اثعُب امنإو ,نيلجرلا نيذه يف مترثكأ دق مكنإ ,سانلا اهأو

 موكحم هنكلو .اأّكح مسي مل اذكه ناك نمو ؛باتكلا نود ىوم لاب (كحف .ىوملا
 ثالث يف أطخأف .ءرمع نب هللا دبعل اهلعج ذإ سيق نب هللا دبع أطخأ دقو ؛هيلع

 ؛ ىروشلا لهأ نم هلعج الو اهل هضري مل ذإ ىهابأ فلاخ هنأ «ةدحاو :لاصخ

 نيذلا راصنألاو نورجاهملا هيلع عمتجي مل هنأ ,ةثلاثو ؛ هسفن يف رمأتسي مل هنأ ء«ىرخأو

 ةالصلا هيلع يبنلا مّكح دقف ةموكحلا امأو . سانلا ىلع اهب نومكحيو ةرامإلا نودقعي

 مل فلاخ ولو .كش الو هب هللا يضري امب مكحف .ةظيرق ينب يف ذاعم نب دعس مالسلاو

 . ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هضري

 نأ دعب لاقف «سابع نب هللا دبع ماقف . مق : سابع نب هللا دبعل لاقف ء.سلج مث
 : هيلع ىنثاو هللا دجح

 ءهنع بغارو هب ضار نيب سانلاو «قيفوتلاب هوباصأ الهأ قحلل نإ «سانلا اهيأ
 . ملف ىده ىلإ ةلالضب ورمع ثعبو .ةلالض ىلإ يدهي سيق نب هللا دبع ثعُب هنإف
 اناك نئل هللا أو ؛ةلالض ىلع ورمع تبثو ,هاده نع سيق نب هللا دبع عجر ايقتلا

 دعب |ف .همامإ ةيواعمو ورمع راسو .همامإ ىلعو هللا دبع راس دقل هب اراس امب كح

 1 . رظتني بيغ نم اذه
 هيلع ىنثأو هللا دمحف ماقف .مق :بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبعل لع لاقف

 :لاقو
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 ىلإ ممثجف .هريغ ىلإ اضرلاو يلع ىلإ هيف رظنلا ناك رمألا اذه نإ «سانلا اهيأ

الو ءًارلع هب اندفتسآ ام هللا أو . هب الإ ىضرنال  متلقف ًاسنربم سيق نب هللا دبع
 

 احلصأ امو «قارعلا لهأ العف امب ادسفأ امو ءابحاص هفرعن امو ءايئاغ هنم انرظتنا
00 

 ١ ةيقر قحلا بهذي الو .ةيواعم لطاب اعضو الو « ىلع قح اعفر الو ع ماشلا لهأ

 . سمأ هيلع انك ام ىلع مويلا نحنو «ناطُيش ُةَحفن الو «قار

 ناورهنلا لهأ ىلع لع جاجتحا

 اولزنو «سناربلا باحصأو ىرقلاو ناورهنلا لهأ هيلع فلتخا امل ايلع نإ :اولاق

يلع مهيلإ عجرف ,لمجلا ةعقو دعب كلذو «ءارورح اهل لاقي ةيرق
 لاقف بلاط يبأ نب 

 نبا هيلإ جرخف . يلإ زربيلف :لاق . ءاوكلا نبا :اولاق ؟مكُميعز نم «ءالؤه اي: : مهل

 .نيمكحلاب كاضر دعب انيلع مكجرخأ ام ءءاوكلا نب اي : : ىلع هل لاقف ءءاوكلا

 يف انالتق نأ تمعزف .هداهج يف كشن ال اودع انب تلتاق :لاق ؟ ةفوكلاب مكماقمو

 ًارفاك تمّكحو ءاقفانم تلسرأ ذإ «ءكلذك نحن انيبف ءرانلا يف مهالتقو ةنجلا

 «مكنيبو ينيب وللا ُباتك : :مهتوعد نيح موقلل تلق نأ هللا رمأ يف ككش امم ناكو

 اذه لعفت مل كّكش الولف . . يفومتعياب مكيلع ىضق نإو ,مكتعياب لع ىضق نإف

 تغرفأ ؛ غارفلا دعب باوجلا امنإ .ءاوكلا نب اي : ىلع لاقف .كدي ف قحلاو

 «تقدصف هداهج يف كشت ال اوّدع يعم كلاتق امأ : : ىلع لاق . معن :لاق ؟كّبيِجأف

يف هللا لاق دقف ءمهالتقو انالتق امأو ؛مهلتاقأ مل مهيف تككش ولو
 ىنغتسُي ام كلذ 

 ءاسنربم ىبسوم ابأ تلسرأ تنأف ءرفاكلا يميكحتو قفانملا يلاسرإ امأو ؛ يلوق نع هب

 الهف ! ىموم ابأ الإ ىضرن ال :تلقف « 5 ل ءارعع كح ةيواعو

 يلوق امأو ؟ةلالض انإف ةيندلا هذه طعت ال ءٍلع اي :لاقف مكنم لجر يلإ م

 طغأ مل ينأ تمعز ؛ ىتتعبت ,ت لإ كرج نإو «كتعبت هللا باتك كيلإ ينّرج نإ ؛ واع

ادحف ءرمألا اذه كيدي يف ام قثوأ نأ تملع دقف ءكش نم الإ كلذ
 نع كحيو ينئ

 هوحنو ضيرملا اهب ىقري يتلا ةذوعلا : ةيقرلا ( ) ١
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 لهأو ةيواعم مأ هللا باتك ىلإ برقأ مهأ «برعلا ىكرشمو ينارصنلاو يدوهيلا
 ؟ ماشلا

 . برقأ ماشلا لهأو ةيواعم لب :لاق

 ؟ انأ وأ هللا باتك نم هيدي يف امب قثوأ ناك هَلْ 7+ هللا لوسرفأ : يلع لاق

 . هللا لوسر لب :لاق

 وم هللا دنع نم باتكب اوتأف لق :لوقي نيح ىلاعتو كرابت هللا تيأرفأ :لاق
 ؤي ال هنأ 1 مب هللا لوسر ؛ ناك امأ ؛"' يقام منك نإ ُهْعبنأ اهتم ىَدْهُأ

 لاق . هللا لوسر مهاطعأ ام ةوقلا تيطعأ ينإف :لاق . ةجحو افاصنإ :لاق ؟ هاطعأ
 . يندز .ةدحاو هذه «تأطخأ يلإف : ءاوكلا نبا

 اندجوف انرمأ يف انرظن ؛نيمكحلا ممكحت لاق ؟ يلع متمقن ام مظعأ اف :يلع لاق
 . ًاريذبتو اكش اهمّيكحت

 نيح :لاق ؟مكَح نيح وأ ,لسْرَأ نيح : : امكَح ىسوم وبأ يمس قمف : : ىلع لاق
 . معن : :لاق ؟ هللا لزنأ امب مكحي نأ وجرت تنأو ءراسم وهو راس دق سيلأ : :لاق لسرأ

 مكَح نيح |مكح يمس : :ءاوكلا نبا لاقف . هلاسرإ يف لالضلا ىرأ الف :ّلع لاق
 انمؤم ثعب هللا لوسر نأ ول ءاوكلا نباي تيأرأ ءالدع ناك هلاسرإف ًاذإ معن :لاق

 هللا ين رضي ناك ءارفاك هبقع ىلع دتراف هللا باتك ىلإ مهوعدي نيكرشم موق ىلإ
 ١ تيضر له .لض ىسوم وبأ ناك نإ يبنذ ناك اف :يلع لاق .ال :لاق ؟ ائيش
 ؟لاق ذإ هلوق وأ ءمكح نيح هتموكح

 . هللا باتك يف نامكحي ًارفاكو املسم تلعج كنكلو ال :ءاوكلا نبا لاق

 )١( ع9 ةيآلا صصقلا ةروس .



 همكحأ فيكو ؟ ةيواعم ريغ ًارمع ثعب له !ءاّوكلا نبا اي كليو :ّلع لاق

 دقو «كبحاصب تنأ تيضر اى هّبحاص هب يضر امنإ ؟يقنع برض ىلع همكحو

 وأ ةيدوبي جوزت انمؤم الجر نأ ول تيأرأ ؛ هللا رمأ يف ناكمي ٌرفاكلاو نمؤملا عمتجي

 امكَح اوُتعباف# : هباتك يفو هللا باتك ىلإ سانلا عزفف ءاهنيب قاقش افاخف ةينارصن

 لجرو ىراصنلا نم لجرو دوهيلا نم لجر ءاجف « ا"! «اهلهأ نم امكحو هلُمأ نم

 . يكحف هللا باتك يف اكمي نأ اه زوجي نيذلا نيملسملا

 هل لاقف « يلع مهنع فرصناف .رظنن ىتح انلهمأ ءاضيأ هذهو :ءاوكلا نبا لاق

 طسبت مل ام معن :لاق .موقلا مالك يف يل نذئا ,نينمؤملا ريمأ اي :ناحوص نب ةعصعص

 رشعم اي هللاب ىدشنأ :لاقف هيلإ جرخف ؛ءاوكلا نبا ٌةعصعص ىدانف :لاق .ًادي

 اهب اوَمَسُت ضرأب اوجرخت ال نأو .هريغل وزغي نم ىلع ًاراع اونوكت ال نأ ,نيجراخلا

 نإ :ءاوكلا نبا لاقف . لباق ماع لالض ةيشخ ماعلا لالض اولجعتست الو .مويلا دعب

 . كسمأف «ريغص هيف كلوق رمأب انقل كبحاص

 نبا اي : يلع هل لاقف ءءاوكلا نبا هيلإ جرخف مهيلإ كلذ دعب جرخ ايلع نإ :اولاق

 كلذ نم هانبتتسا اثدح مالسإلا يف نوكي اينذ نيدلا اذه يف بنذأ نم هنإ ءاوكلا

 .هيف تلخد ام لالضو ءهنم تجرخ ام ىده فرعت نأ كتبوت نإو «هنيعب بنذلا

 :زومرج نب ورمع نب هللا دبع هل لاقف . اًنتف دق انأ ركنن ال اننإ : :ءاوكلا نبا لاق

 دل مهو اًنَمآ اوّلوُقَي نأ اوُكرَتُي نأ ُساّنلا بسَحأ ملط ةيآلا هذه هللاو انكردأ

 لع فلخ اولصف اوعجرف ءءارورح لهأ ءارق نم هللادبع ناكو . ")7 «نونتفُي
 مهضعب مالو مهتعجر يف كلذ دعب اوفلتخا مث .ةفوكلا ىلإ هعم اوفرصناو ءرهظلا

 :مهككشي «ءارورح لهأ نم ناكو «يسارلا هللا دبع نب ديز لاقف ءاضعب

 برحلا نع متينثنآ ام اوُكشَت مل ولو هناكم ًاريبَت ىسرأ نمو مككش

 بّطخلا نم ّبْطَخ هللا دبعل ناكو ةبوت ريغ ىلع ًارْمَع مُكميكحتو

 )١( ةيآلا توبكنعلا ةروس (؟) . 56 ةيآلا ءاسنلا ةروس ١ 7و .
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 ")بعص قلاح ىَرُذ نم يوبي حبصأف هب الخ ال بقعلل هّصكنأف

 : يحايرلا لاقو

 نافلتخُم هللادبعو ورمعو همكح لزنأ هللا نأ رت مأ

 :ءارورح دابع نم ناكو . ىفقثلا ديزي نب ماسم لاقو

 حصان رّيغ نم حصنلا ذخأب اياطَخ انّبسُحف ًابْيع هانْبع ام ناك نإو

 حضاو قحلا نم رمأ ىلع اًيلع انكرتب نّمظعاف ابيع ناك نإو
 م هى م ل ٍِء ىلا 5 - هسا < هع ف 0 .

 حلاص ريغ هبغ رماب انررس انلعو نيب نيب سانا نحنو

 . ناورهنلاب مهلتقف ىلع ىلع اوجرخ مث

 يلع ىلع سابع نب هللا دبع جورخ

 نب رمع ىلإ سانلا بحأ نم سابع نب هللا دبع ناك :ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاق

 !ليوأتلا ىلع '”ءىفلا لحتست نأ ىثخأ نكلو ,كلمعتسأ تدك :ًاموي هل

 هللا لوق ليوأت ىلع ءىفلا لحتساف «ةرصبلا ىلع هلمعتسا ىلع ىلإ رمألا راص ايلف

 ىبرقلا يذلو ٍلوسرللو هّسُمْخ هلل َنأف ٍءيش نم متُمنغ اغأ اومّلعاو# : ىلاعت

 . ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتبارق نم هلحتساو

 نبا ّرم :لاق ديبع نب نمحرلا دبع نع دشار يبأ نب ناولس نع فنخم وبأ ىورو
 تنك ولو المج تنكل مئاهبلا نم تنك ول :هل لاقف «يلؤدلا دوسألا يلأ ىلع سابع

 هللا كمحر كانولب دقو .ءالوئسم ًايعارو ءانمتؤم ًآيلاو كلعج هللا َنِإف ءدعب امأ

 )١( هنع مجحأو همزتعا دق ناك امع هعجرأ :بقعلا هصكنأ .



 مهايند نع كسفن فكتو .مهئيف مه رفوت ؛ةمألل ًاحصان ,ةنامألا معظع كاندجوف

 هيدي تحت ام لكأ دق كمع نباو .مهماكحأ يف ءيشب يشترت الو .مهاومأ لكأت الف

 لإ بتكاو «كلانه ايف هللا كمحر رظناف «,كلذ كناقك ينعسي ملف .كملع ريغ نم

 . مالسلاو هللا ءاش نإ هعبتأ تببحأ امف ,كيأرب

 : ىلع هيلإ بتكف

 قرافو .«قحلا ىلع ىلاوو [ ةنامألا ىَّداو ] ,ةمألاو مامإلا حصن كلثمف .دعب امأ

 لإ كباتكب هملْعَأ ملو ,[هرمأ نم ] هيف لإ تبتك اب كبحاصل تبتك دقو رجلا
 ءريدج كلذب كنإف ,حالص ةمألل هيف رظنلا امم .كترضحب نوكي ام يمالعإ ْعَدت الف

 . مالسلاو «كيلع هلل بجاو قح وهو

 : سايع نبا ىلإ يلع بتكو

 تيزخأو هللا تطخسأ دقف هتلعف تنك نإ ءّرمأ كنع ينغلب دق هنإف دعب امأ

 تلكأو ضرألا "7تْدَرَج كنأ ينغلب .نيملسملا تْنُخو ,كمامإ تّيصَعو «كتنامأ

 سانلا باسح نم مظعأ هللا باسح نأ ملعاو .كباسح ّيلإ عفراف .كدي تحت ام

 . مالسلاو

 يدي تحت امل انأو «لطاب كغلب يذلا لك نإف .دعب امأ :سابع نبا هيلإ بتكف
 . مالسلاو «نينّظلا لع قدصت الف ,ظفاح هيلعو «طباض

 نم تذخأ ام ينملعت ىتح ككرت ينعسي ال هنإف .دعب امأ :َللع هيلإ بتكف

 هيلع كتنمتئا ايف هللا قتاف ؟ هتعضو نيأ :اهنم تعضو امو ؟ هتذخأ نيأ نم : ةيزجلا

 . مالسلاو «ديبت ال ةليبو هتعابتو «ليلق "”هٌمزار تنأ امب عاتملا نإف .هايإ كُتيعرتساو

 لع كميظعت ينغلب هنإف دعب امأ :هيلإ بتك هنع علقم ريغ ايلع نأ ىأر |لف

 )١( «اهتابن لكاو ءاهارع :ضرألا درج .
 ) هعماج :همزار ( ؟ .



 نطب يف امب هللا ىقلأ نأل هللا آو ءدالبلا هذه لهأ ''هتأزر ينأ كغلب لام ةئزرم

 لإ بحأ ءابهذ "اهعالط نم اهرهظ ىلع امبو ءاهئبخمو '"'اهنايقع نم ضرألا هذه
 ىلإ ثعبا . ةرمإلاو كلملا كلذب لانأل ةمألا هذه ءامد تكفس دقو هللا ىقلأ نأ نم

 . مالسلاو ,نعاظ ينإف .تببحأ نم كلمع

 ةعصعص نب رماع نب لاله ىنب هلاوخأ اعد ةرصبلا نم ريسملا هللا دبع دارأ (لف

 هللا دبع هل لاقي مهنم ٌّلجر هعمو «هراجأف يللالملا هللا دبع نب كاحضلا ءاجف .هوعنميل

 تلاقف نزاوه نع انب ىنغ ال :لاله ونب تلاقف ؛ ''! اسيكب اعاجش ناكو «نيزر نب

 يف ناك ام لمح هل مهعاتجا ىأر املف .سيق مهتتأ مث . ِمْيَلَس نع انب ىنغ ال :نزاوه
 .رئارغلا يف هلعجف .فلأ فالآ ةتس اومعز اهف ناكو «ةرصبلا لام تيب

 امل : اولاق ةرصبلا لهأ نم انخايشأ تعمس :لاق «يركشيلا قرزألا ينثدحف :لاق

 خسارف ةعبرأ ىلع « ”فطلاب اهلك ساخألا هتعبت ءهب ىضم مث رئارغلا يف لاملا عضو
 لاقف ..فرطت نيع انمو هيلإ نولصت ال هللاو : سيق مهل تلاقف .هوفقاوف «ةرصبلا نم

 انُثاريجو ءمالسإلا يف انتوخإل اسيق نإ هللاو :دزألا سأر ناكو [ناهش نب ] ةربص
 ناكل مكيلع در ول لاملا نم هب نوبهذت يذلا نإو ّودعلا ىلع انناوعأو ءرادلا يف

 :لاق ؟ىرت اف :اولاق .لاملا نم مكل ٌريخ [ًادغ] وهو ,لقألا هنم مكّبيصن

 000 . مهنع اوفرصنا

 . مهولزتعاو ةربص يأر يأرلا معن : سيقلا دبعو لئاو نب ركب لاقف

 متنأ : سيق نب فنحألا لاقف . هيلع مهلتاقن ىتح مهقرافن ال هللاو :ميمت ونب تلاقف

 :اولاق !ًاحر مكنم دعبأ وه نم مهلاتق كرت دقو هيلع مهولتاقت ال نأ قحأ هللاو

 . مهنع فرصناو . مهلاتق ىلع مدعاسأ ال هللاو :لاقف ! مهنلتاقنل هللاو

 . ًائيش هنم باصأ يأ :لاملا أزر(١)

 . هؤلم :ءيشلا عالط () . بهذلا :نايقعلا (؟)
 . هتجاح تدتشا يذلا :سيئبلا ( 4 )

 . قارعلا فير ىلع برعلا ضرأ نم فرشأ ام :فطلا (6)
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احضلا هيلع لمحف «مهلتاقف ةعاجم نبا مهيلع اومدقف
 يف هنعطف هللا دبع نب ك

ثق يغب ضرألا ىلإ طقسف .هعرصف هفتك
 لع يدعسلا بيؤذ نب ةملم لخو ل

 مهومتكرتو مهلاتق ملزتعا ءائيش معنص ام هللاو : اولزتعا نيذلا ساخخألا لاقف

 نإ ! هاد :ممت ينبل اولاقو ء. ضعب نع مهضعب هوجو اوفرص ىتح اؤاجف . نورجاشتي

نلاومأ وانت يح مكنم اسفنأ ىخسأ نحنل ءحببق ّمؤلل اذه
 أو مكمع يبل ا

 . مهنع اوفرصناف . ' ”اوحدف موقلا نإف ,مهحاورأو مهنع اولخ , اهيلع مهنولتاقت

 قح «نيزر نب هللا دبعو هللا دبع نب كاحضلا مهيف «سيق نم سان هعم ىضمو

 قيرطلا يف هل قوسي سابع نب هللا دبعل زجار لعجف 2ةكم لزنف زاجحلا اومدق

 :لوقيو

 ("!بلطملا دبع نب سابع ن نبا عم برخلا رصقلا ةمظاك نم تحّبص

 :لوقيو زجتري سابع نبا لعجو

 بايإلا كل ناح دقف يوآ بار اي كلهأ ىلإ يوآ

 :لوقيو زجتري ًاضيأ لعجو

 ا""اسيمل ْكِبَن ريطلا قُدصَي ْنِإ اسيمَه انب نيشْمَي َّنُمو

 ام ثفرلا امنإ :لاق ؟عضوملا اذه يف (*”ثفري كلئمأ «سابعلا ابأ اي :هل لاقف

 . ءاسنلا دنع لاقي

 ىرتشا ةكم لزن ملف :دمح وبأ لاق
م بعك ينب ىلوم ريبج نب ءاطع نم

 هيراوج ن

 . رائيد فالآ ةثالثب «نوتفو «ءاروحو « نداش :نهل لاقي تايزاجح تادلوم ثالث

 كتم 7ك

 . هلقثأ : لمحلا هحدف :لاقي )١(

 . عضوم مسا :ةمظاك (؟)

 .٠ لبإلا فافخأ لقن توص : :سيمهلا (؟)

 . حيبق مالكب حرص : ثفر(غ)



 نم تنك : :لاق ,دونكلا يبأ نع ديبع نب هللا دبع نع دشار يبأ نب ناهلس لاقو

 لال لاقف هتربخأف ايلع تيتأ ناك ام هرمأ نم ناك اللف ,ةرصبلاب هللا دبع ناوعأ
 © م نيواغلا نم َناكف ُناطْيشلا هعبتأف اهنم َحّلَسناف انتايآ هانينآ يذلا أَبن مهيلع

 :هيلإ يلع بتك مث

 نكي ملو «[ يتناطبد يراعش كتلعجو ] ,يتنامأ يف كتكرشأ تنك ينإف ,دعب امأ
 الف ؛[ يل ] ةنامألا ءادأو ,يترزاومو يتاساومل .كنم يدنع قثوأ لجر يقيب لهأ نم
 يتَيِرَخ دق سانلا ةنامأو ,برح دق ٌردعلاو ,كمع نبا ىلع َبلَك دق نامزلا تيأر
 عم هتقرافف  نجملا رهظ كمع نبال تبلق ؛ [تّرْعشو ] تككندف دق ةمألا هذهو
 الو «تبسآأ كمع نبا الف ,ناخ نم عم هتنخو نالذخ أوسأ هتلذخو .نيقرافملا موقلا
 [ ديكت ] تنك امنإ [كنأك ]و ءكّبر نم ةنيب ىلع نكت مل كنأك ٍءَتْيَدَأ هيلإ ةنامألا
 ةنايخ يف ةصرفلا كتنكمأ |ملف .مهتيف نع مهترغ [ يونت ]و «مهايند نع دمع ةمأ
 , مهلاومأ نم نم هيلع تردق ام تفطتخاف «ةبثولا تلجاعو «ةردغلا تعرسأ ةمألا
 ؛كمأو كيبأ نم كئاريم كلهأ ىلع تزح امنإ كنأك ءزاجحلا ىلإ اب تبلقناو
 ءامارح لكأت كنأ ملعت امأ ؟باسحلا فاخت امأ ؟داعملاب نمؤت 7 امأ !هللا ناحبس
 يف نيدهاجملاو لمارألاو ىماتيلا لاومأب مهحكنتو ءامإلا يرتشتو ءامارح برشتو
 ؟ مهيلع هللا ءافأ يتلا هللا ليبس

 كنم هللا يننكمأو لعفت مل نئل هللاو كنإف :مهلاومأ موقلا ىلإ دأو هللا قتاف
 تناك ام «تلعف يذلا لثم العف نيسحلاو نسحلا نأ ول هللاوف :كيف هللا ىلإ نرذعأل
 . مالسلاو . امهنم قحلا ذخآ ىتح امهتكرت املو ,ةداوه يدنع امل

 : سابع نبا هيلإ بتكف

 لام تيب نم ُتبصأ يذلا لاملا ةنامأ لع مظعت كباتك ينغلب دقف ءدعب امأ

 )١( ةيآلا فارعألا ةروس ١1/60 .

 ةدوم دعب هاداع :نجملا رهظ هل بلق :لاقي .
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 !تذخأ يذلا نم ٌرثكأ هللا لام تيب يف يقح ّنإ يرمعلو . ةرصبلا
 . مالسلاو

 : لع هيلإ بتكف

لام تيب يف كسفنل ىرتذإ كنم بجعلا لك بجعلا إف دعب ا
 م ثكأ هلا 

بلا كيت ناك نإ تحلفأ دق ؛نيملسملا نم لجرل
 كابجني .نوكي ال ام كءاعداو لطا

 يغلب دقو «ديعبلا تنأل كنإ !هللا كرم ؛كيلع هللا مرح ام كل لحيو مثالا نم

نم تادلوملا يرتشت "' 'انطع اهب تبرضو ءانطو ةكم تذختا كنأ
 «فئاطلاو ةنيدملا 

 ام ةزعلا بر كبرو هللاب مسقأ ينإو ؛كريغ لام نبب يطعتو « كنيع ىلع نهراتختو

 هب كطابتغا لاب |مف «يبقعل ًاثاريم هعدأ يل ٌلالح مهلاومأ نم تذخأ ام نأ بحأ

 لخماب كلامعأ كيلع تّضرْعو ءىدملا تغلب دق كنأكف ءاديور حض . امارح هلكأت

 ! ةعجرلا ملاظلاو ةبوتلا عيضملا ىنمتيو «ةرسحلاب رتغملا هيف يداني يذلا

 : سأبع نبا هيلإ بتكف
 . هب كلتاقي ةيواعم ىلإ هتّلحأل كريطاسأ نم ينعدت مل نثل هللاو

 بلاط يبأ نب يلع لتقم
 هنع هللا يضر

هنع هلا يضر بلاط ينأ نب ىلع ناك. :لاق ةئيبع نب نايفس
 ىلإ ليللاب جرخي 

 . هسرخن اولاعت نكلو «هّودع ّضعب هبيصي نأ ىشخت : : هباحصأ نم سانأ لاقف . دجسملا

 «هانربخأف ءانيلع مزعف ,هانمتكف ؟مكنأش ام : :لاقف ءانب وه اذإف ةليل تاذ جرخف

 هنإ : لاق . ضرألا لهأ نم : انلق ؟ ضرألا لهأ نم وأ ءامسلا لهأ نم ينوسرحت :لاقف

 !ءامسلا يف ىضقُي ىتح ضرألا يف ىَّضْقُي سيل

 ورمعو ةيواعمو لع لتقب هابحاصو مجلم نبا دعاوت امل : لاق هل :دانسإب ىميمتلا

. 
ملا ىلع ماقأ مث هلبإ ىّور :نطعب نالف برض :لاقي

 ءا
)١( 
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 «ًاعّوطت ةالصلا يف لخدف لوألا رجفلا غوزب يف دجسملا مجلم نبا لخد « صاعلا نبا
 ءاغتبا هّسفن يرشي نم سانلا َنِمو» :ةيآلا هذه رركي لعجو ةءارقلا يف حتتفا مث ش

 ةالصلل سانلا ظقوي وهو 29 ةقفخم هديب بلاط يبأ نبا لبقأف 27 © هللا ةاضْرَم
 وهو ىلع فرصنا مث (9 © دابعلاب فؤر هللاوإ» ..لاقف هيلع حتفف ءاهيف ىسني هنأ ىلع نظف .ةيآلا هذه ددري وهو مجلُم نباب ّرمف .ةالصلا ًةالصلا , سانلا اهبأ :لوقيو
 أف رادجلا يف فيسلا عقوو 29 هنرق ىلع هبرضف هعبتاف .رادلا لخدي نأ 0

 اهيأ :لوقي لعجف ..هنم فيسلا عقوو .هوذخأف سانلا هردتباف ءهرخآ نم '
 هومعطأو ًاثالث هوسبحا :لاقف « يلع هب يقأف : : لاق ! مومسم هنإف فيسلا اور ء سلا
 كلت نم تاهف .هب اولّثمت الو هولتقاف تّمأ نإو .يبأر هيف رأ شعأ نإف .هوقساو
 هناسل عطق دارأ م . عزفي ماف « .هيلجرو هيدي عطقف رفعج نب هللا دبع هذخأف . ةيرضلا
 ينإ :لاق ؟كناسل عطقل تعزفو كيلجرو كيدي عطقل عزفت م مل : :هل ليقف ؛عزفف
 .هقنع اوبرضو هناسل اوعطق مث !اهيف هللا ركذأ ال ةعاس يل رمت نأ هركأ

 .ًاليبس هيلإ دجي ملف ةيواعم ىلإ رخآلا يجراخلا هجوتو
 مدقو , ةالصلا ىلإ جرخي ملف ةليللا كلت لفغأ دق هدجوف ورمع ىلإ ثلاثلا هجوتو

 2. صاعلا نب ورمع هتظي وهو فيسلاب يجراخلا هيرضف ةجراخ هل لاقي الجر هناكم
 :لاق !ال :هل اولاق ؟ ًارْمَع سيل وأ :لاق !ةجراخ تلتق : : اولاقف سانلا هذخأف ؛ هلتقف
 ! ةجراخ هللا دارأو ًارمع تدرأ

 ؟ ةمايقلا موي ًاياذع سانلا دشأب كربخأ الأ : لعل لاق ُهيَع هام يبنلا نأ ثيدحلا يفو
 ىدومت ةقان رقاع : : ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نإف :لاق . هللا لوسر اي ينريخأ : :لاق
 !كسأر مدب كتيحل بضاخو
 حبب سسس_ ب7

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس ل5٠1 .

 . بشخ نم طوس وأ ةردلا :ةقفخملا (؟)
 . ؟1٠/ ةيآلا ةرقبلا ةروس ()
 . ةعطقلا :ةردفلا ( 6 ) . هنم نرقلا عضومو هبناج :ناسنإلا سأر نم نرقلا ( 4 )
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 .ةزع ريتك لاقو

 شيرق نم ةمنئألا َنِإ الأ

 ربو ناهإ ُطْبِس طيف
 قوذي ال امسسو

- 

 ىتح توملا

 ًانامز مهنع ىري ال بيعت

 ماوس ةعبرأ ٍدهعلا ةالد
 (0) افخ

 ءاوللا اهُمدقَي ليخلا دوقي

 ءامو لسع هدنع ىَوضرب

 :هنع هلا يضر بلاط يأ نب يلع اهف لق يل ليلا ةحيبص يلع نب نسحلا لاق
 مم للا قزرام ةحرابلا تيلص ينإ «ينب اي :لاقف . دجسملا اذه يف ةحراملا يأ ينثدح

 ةلقو يلاحصأ ةفلاخم نم هيف انأ ام هيلإ توكشف « هني هللا لوسر تيأرف ةمون تمن

 !هللا توعدف .مهنم كحيري نأ هللا عدا :يل لاقف .داهجلا يف مهتبغر

 لوسر ناك لجر ةليللا مكيف لتُق هنإ «سانلا اهيأ :ةليللا كلت ةحيبص نسحلا لاق
 هللا حتفي ىتح ينثني الف ,هراسي نع ليئاكيمو هنيمب نع ليربج هفنتكيف هثعبي هيَ هللا
 .مهرد ةثامثلث الإ كرت ام .هل

 يلع نب نسحلا ةفالخ

 هع هللا لوسر تنب ةمطاف همأ - ىلع نب نسحلل عيوب مث

 : سابع نبا هيلإ بتكف .خيراتلا نم نيعبرأ

 ةنس ناضمر رهش يف -

 رتساو .كودع دهاجو كنيمي نع ددشاف ؛ ىلع دعب مهرمأ كولو دق سانلا نإ

 . .مهرئاشع مهب حلصتست , تاتويبلا لهأ لمعتساو , كنيد ماثي ال امب هبنذ نينّظلا نم

 «رابنألا ةيحان نم داوسلا ضرأ نم نكسمب ةيواعمو يلع نب نسحلا عمتجا مث

 ىدحإ ةنس. ىلوألا يدامج رهش يف كلذو .ةيواعم ىلإ رمألا نسحلا ماسو . احلطصاو

 .ةعاجلا ماع ىمسيو «نيعبرأو

 )١( ةنبالاو نبالا دلو :طبسلا .



 .مايأ ةعبسو رهشأ ةعبس نسحلا ةيالو تناكف

 ىلصو ؛ ةنس نيعبرأو تس نبا وهو «نيعبرأو عست ةنس ةنيدملا يف نسحلا تامو

 ,ةشئاع تيب يف هدج عم نفدي نأ ىصوأو .ةنيدملا يلاو وهو صاعلا نب ديعس هيلع

 . عيقبلا ىلإ هودرف .مكحلا نس ناورم هعنمف

 لوسر تعمس يفأ دهشأ دقلف ؟هدج عم نفدُي نأ عنمت مالع :ناورمل ةريره لاقو

 عّيضدقل:ناورمهللاقف«ةنجلا لهأ بابش ادّيس َنّيَسُحلاَو نّسحلا ٠:لوقي كَم هللا

 تفرع ىتح هتبحص دقل :كلذ تلق ذإ كنإ امأ :لاق .كّريغ هوري مل ذإ هيبن ثيدح

 !هيلع اعد نمو هل اعد نمو ّنقأ نمو ىفت نمو ١ ضغبأ نمو ًبحأ نم

 ناكو سابع نبا ىلإ لسرأ مث .هلل ًادجاس ٌرخ لع نب نسحلا توم ةيواعم غلب امو

 :هل لاقف ؟ دم وبأ تام ةنس مك نبا .هل لاقو ءرشبتسم وهو هازعف .ماشلا يف هعم

 .كلثم هلهجي نأ نم بجعلاف .شيرق يف عمسُي ناك هنس

 . ًاراغص ًالافطأ كرت هنأ ىنغلب :لاق

 :لاق مث ! ريبكل انريغص نإو ,لهكل انلفط نإو .ربكي ًاريغص ناك ام لك :لاق

 الو .كلجأ يف أَسْنَي ال هللاوف ؟ ىلع نب نسحلا تومب ًارشبتسم ةيواعم اي كارأ يلام

 !هدعب انءاقب لقأ امو ؛كترفح ٌّدّسي

 ربعتساو هازعف هيدي نيب دعقف .ديزي هنبا ةيواعم هيلإ ثعبف ؛ سابع نبا جرخ مث
 محلا بهذ برح لآ بهذ اذإ :لاقو هّرصب سابع نبا هعبتأ بهذ |ملف . نسحلا توم

 ةيواعم ةفالخ

 لهأ هعيابف ؛ةعاجلا ماع وهو ,نيعبرأو ىدحإ ةنس ةيواعم ىلع سانلا عمتجا مث
 .ًافلأ نيعبرأب هلصوو .ًاطورشو ًاباتك نسحلا نيبو هنيب بتكو .اهلك راصمألا
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 اهب تزجأ ام ةزئاجب كتزيجأل هللاو :هل لاق هنأ , ةبيش يلأ نب ركب يبأ ةياور يفو

 .فلأ ةئاعبرأب هل رمأف !كّدعب ًادحأ اهب زيجأ الو ,كلبق ًادحأ

 فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب نايفس يلأ نب ةيواعم :وه

 .نمحرلا دبع وبأ هتينكو

 .فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع ةنبا دنه همأو

 هيلع ىلصو - نيتس ةنس بجر نم نيقب ناثل سيمخلا موي قشمدب ةيواعم تامو.

 . ةنس نينامث نبا :لاقيو ءةنس نيعبيسو ثالث نبا وهو سيق نب كاحضلا

 . ًاموي نيرشعو ةعبسو رهشأ ةعستو ةنس ةرثشع عست هتيالو تناك

 ذختا نم لّوأ وهو  هسرح ىلعو ,يبسبعلا ثراحلا نب ديزي :هتطرش بحاص

 وبأ ءاضقلا ىلعو ,هالوم دعس هبجاحو ءراتخملا هل لاقي يلاوملا نم ّلجر - ًاسرح

 .ينالوخلا سيردإ

 تايف نمحرلا دبع امأ ؛ةظرق تنب ةتخاف نم هللا دبعو نمحرلا دبع هل دلوو

 ناكو ؛روكذلا نم هل بقع الو ًافيعض ناكو ًاريبك تامهف هللا دبع امأو ًاريغص

 :رعاشلا لوقي اهيفو ءكللملا دبع نب ديزي اهجوزت .ةكتاع اهل لاقي تنب هل

 َلَكَوُم ُداَؤَفلا هبو ادعلا ردح لّرغتأ يذلا ةكتاع تيباي

 ةيبلك .لدحب ةنبا هّمأو ,ةيواعم نب ديزيو

 ةيواعم لئاضف

 نم اهميرك نباو شيرق مرق اورذحأ :لاقف ءةيواعم صاعلا نب وٌرمع ركذ

 .هتحت نم هقوف ام لوانتيو ءاضرلا ىلع الإ ماني الو ءبضغلا دنع كحضي

 ءيشب رهظتساو هَّرَسأ ٍءيشب امس :لاقف «ةيواعم نع سابع نب هللا دبع لئس

 ىلع ًابلاغ هدوجو ,هبضغل ًارهاق هملح ناكو .هلانف نلْعُأ امب رسأ ام لواحف .هّنَلعأ

 .هتدم ىلإ ىرجو هرمأ هل ماقتماف « قّرفُي الو عمجيو , عطقتي الو لصي (هعنم
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 هرمأو ؛ همكحأ دق هوبأ ناكو . هليبس ريخ يف ناك :لاق . هنبآ نع انريخأف : ليق

 .هل ًالّلطم ًاقيرط كلسو كلذب قلعتف .هاهنو

 00 نكأ م
 أ ريغ ,عتمتسم هيف ينم ناك الإ ءيش بابشلا يف نكي مل :ةيواعم لاقو

 .ًابس الو "ةَحَكْن الو (0ةَعَرَص
 .بابسلا ريثك :بسلا :يعمصألا لاق

 عضو نم لوأو ؛ ةيواعم نيتبطخلا نيب سلج نم لوأ ناك :لاق نارهم نب نوميم

 .ةيواعم نيفلأ ءاطعلا فرش

 , ةيواعم اي : هت هللا لوسر يل لاق ذنم ةفالخلا يف عمطأ تلز ال :ةيواعم لاقو

 .نسحأف تكلم اذإ

 .ىلب :اولاق ؟مكنعو ينع مك ربخأ الأ : شيرقل ةيواعم لاق :لاق هيبأ نع يبتعلا

 .ًاعيمج انطقس مكناريط يناريط قفاو ولو , ترط اذإ عقأو ,متعقو اذإ ريطأ انأف :لاق

 فيكو :هل ليق .ًادبأ تعطقنا ام ةرشع سانلا نيبو ينيب نأ ول :ةيواعم لاقو

 .اهتذدم اهوّخرأ اذإو ءاهتيخرأ اهودم اذإ تنك :لاق ؟ كلذ

 نم ًالجر تبلط : دحاو رمأ يف الإ طق ةيواعم نينمؤملا ريمأ ينبلغ ام : دايز لاقو

 .كلمعو يلمع داسف اذه نإ :هيلإ تبتكف .هيلإ أجلف جارخلا لع رسك يلاع

 :يلإ بتكف
 يف سانلا َحرميف ًاعيبج ُنيلن ال ؛ةدحاو ةسايس سانلا سوسن نأ انل يغبني ال هنإ

 ةّدشلل تنأ نوكت نكلو .كلاهملا ىلع سانلا لمحنف ًاعيمج ٌدتشن الو .ةيصعملا

 .ةمحرلاو ةفأرلل انأ نوكأو .ةظلغلاو ةظاظفلاو

 )١( سانلا عرصي نم :ةعرص .

 حاكنلا ريثك :ةحكن (؟) .
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 ةيواعم رابخأ

 ةشئاع تحاصف . نافع نب نامثع راد لخدف .ةعامجلا ماع دعب ةنيدملا ةيواعم مدق

 ةعاط انوطعأ سانلا نإ , يخأ ةنبا اي : :ةيواعم لاقف ؛ اهابأ تدانو تكبو نامثع ةنبا

 لك عمو ء دقح هتحت الذ انل اورهظأو « بضغ هتحت الح مهل انرهظأو ًانامأ مهانيطعأو

 نوكت انيلعأ يردن الو ءانب اوثكن مهانتكت نإف «هباحصأ عضوم ىريو هفيس ناسنإ

 ضرع نم ةأرما ينوكت نأ نم ٌريخ .نينمؤملا ريمأ مع نبا ينوكت نألو ءانل مأ

 ! سانلا

 :لاق ةنيدملا ةيواعم مدق امل :لاق يمذحقلا

 هتدارأف رمع امأو ءهدرُت ملو ايندلا دري مل هنع هللا يضر ركب ابأ نإ «سانلا اهيأ

 ءابب . تليو يف تلاف انأ أ امأو اهتم تلانو و اهنم لانف ناثع طمأو اهو ما ايندلا

 ةيواعم دنع بلاط يأ نب ىلع نم ةأطرأ نب ب رسب لان : ءامسأ نب ةيريوج لاق

 اي :ةيواعم لاقف ؛هجش ىتح ًابرض ًارسب ًالَعف ء سلاج باطخلا نب رمع نب ديزو

 :لاقو رسب ىلع لبقأو ! هتبرضف ماشلا لهأ ديس شيرق [ نم ] خيش ىلإ تدمع « ديز

 متش ىلع ربصي هارت تنكفأ ! سانلا سوءر ىلع ,قورافلا هوبأو .هّدج وهو ًايلع مشت

 ؟ يلع

 .بلاط ينأ نب شلع تنب موثلك َمَأ :ديز َّمُأ تناكو

 تلاقف . دنه همأ ىلع لخد اهيلع هلمعتسا دق رمع ناكو ءةكم ةيواعم مدق املو

 .هقفاو امب لمعاف لجرلا اذه كلمعتسا دقو ,كّلثم ٌةَّرح تّدّلو اَّلق هنإ ىنب اي :هل

 ؟ هتهرك مأ كلذ تببحأ

 نيرجاهملا نم طهرلا ءالؤه نإ ء يب اي : هل لامف « نايفس يبأ هيبأ ىلع لخد مث 2

 ؛؟ةدأق اوراصو ًاعابتأ انرصف «انرُخأت انب رصقو مِهَقْبَس مهعفرف ءانْرْحأتو انوقبس
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 ولو .هغلبت مل دمأ ىلإ يرحت كنإف .مهمأر نَملاخت الف .مهرمأ نم نم ًامسج كودلق دقو

 !هيف تسفنتل هتغلب دق

 .ظفللا يف اهفالتخا ىلع ىنعملا يف (هقافتا نم تبجعف :ةياعم لاق

 نب نمحرلا دبع هعمو رامح ىلع ماشلا مدق باطخلا نب رمع نأ .هيبأ نع يبتعلا
 عجرف .ربخأ ىتح َرمع زواجف .ليبن بكوم يف ةيواعم |مهاقلتف ,راح ىلع فوع
 الجار هبنج ىلإ يثمي لعجف .رمع هنع ضرعأف [هيلإ ] لزن هنم برق املف ءهيلإ
 ,ةيواعم اي :لاقف ءرمع هيلع لبقأف ! لجرلا تبعتأ :فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف
 اي معن : :لاق ؟ كبابب تاجاحلا يوذ فوقو نم ينغلب ام عم ًافنآ بكوملا بحاص تنأ

 ؟ كلذ ملو :لاق .نينمؤملا ريمأ

 نم مهبهري ام مهل دب الف ءودعلا سيساوج نم اهيف عنتمت ال دالب يف انأل :لاق
 .تيهتنا هنع ينتيهن نإو .هيلع تمقأ كلذب ينترمأ نإف .ناطلسلا ةهبيه

 ةعدخ اهمإف ًالطاب ناك نئلو .22 بيرأ ّيأر هنإف ًاقح تلق يذلا ناك نئل :لاق
 .هنع كابنأ الو هب كرمآ امو .بيدأ

 .هيف هتذروأ امع ىتفلا اذه َرَدَص ام نّسحَل :فوع نب نمحرلا دبع لاقف
 .هانمشج ام هانُّمشِج هدراومو هرداصم نسحل :لاق
 يندشنأ :لاق ؟ّيف َكّمّلع ام هللا كدشنأ . ءاوكلا نبا اي / ءاوكلا نبال ةيواعم لاقو

 !ةرخآلا قّيض ايندلا مساو الإ كملعأ ام هللا

 ربنم ىلع ًايلع نعلي نأ دارأو ةنيدملا لخدف ةيواعم جح . يلع نب نسحلا تام الو
 ثعباف ء اذهب ىضري هارن الو صاقو ينأ نب دعس انهه نإ :هل ليقف « ِهيِْع هللا لوسر

 مث دجسملا نم َنَجّرخأل تلعف نإ :لاقف .كلذ هل ركذو هيلإ لسرأف .هّيأر ذخو هيلإ
 ربنملا ىلع هنعل تام الف ,دعس تام ىتح هنعل نع ةيواغم كسمأف !هيلإ ةوعأ ال

 .ةنطفو ءاهد اذ ناك نم :بيرألا )١(



 ,ةيواعم

 بلاط ينأ نب لع نونعلت مكنأ كلذو ءمكربانم ىلع ُهلوسرو هللا نونعلت مكنإ

 .هلوسرو ةّنحأ هللا نأ دهشأ انأو «هبحأ نمو

 .اهمالك ىلإ تفتلي ماف

إ اعيش نبت م ايندلا نإ ء يب اي : : هدلول ءاملعلا ضعب لاقو
 نإو , نيدلا هم ده ال

 أكف م ارضنخيل يلع ال ايو نأ ىرت لأ ءايندلا هدهف يش ني ل نتا

 ! ءامسلا ىلإ ًاَرَج هتيصانب اوذخأ

 ىلع سلاج صاعلا نب ورمع هعمو ةيواعم ىلع ناحوص نب ةعصعص لخدو

لخ هنم «ينارثل هللاو ينإ : : ةعصعص لاقف ! هيف ةيبارت ىلع هل عسو : لاقف «هريرس
 «تق

 !راث نم جرام نم ( 0 جرام كنإو ؛ ْثَعْبَأ هنمو .دوعأ هيلإو

 ةيلغ : :لاق ؟ ءايشألا بجعأ ام : : صاعلا نب ورمعل ًاموي ةيواعم لاق : : هيبأ نع يبتعلا

 قح ال نم ىَطْعُي نأ كلذ نم بجعأ : :ةيواعم لاق . هقح ىلع قحلا اذ هل َقَح ال نم

 !ةبلغ ريغ نم قحب هلا سيل ام هل

 ؛ هرهظُي الجر ناكو « يرس متكأ تنك «ةعبرأب يِلَع ىلع تنعأ : :ةيواعم لاقو

أ يف ناكو  هعوطأو ٍدَنُج حلصأ يف تنكو
 باحصأو هتكرتو ؛ هاصعأو ٍدنج ثبخ

 ! هنيد يف اهب رتغا مهب َرِفَظ نإو ءهنم لع نوهأ اوناك هب اورفظ نإ :تلقو لمجلا

 !هنع قرفُمو لإ عماج نم كلايف ؛هنم شيرق ىلإ بحأ تنكو

 , ديزي كلذ هركف , ) ةفئاصلا ىلع ديزي هنبا مدقي نأ ةيواعم دارأ :لاق ىبتعلا

 :لوقي ديزي هيلإ بتكف .لعفي نأ الإ ةيواعم ىبأف

 .رانلا داوسب طلتخملا بهللا وه وأ  ديدشلا بهللا تاذ ةعطاسلا ةلعشلا :جراملا (1)

 . افيص وزغي شيجلا :ةفئاصلا (؟ )
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 00 يلابح نم كلّْيح َلصو َمَطْفَل ًاِنَد دمي ُلاَرَي ال ين
 يلاحتراو كلاهملا يف يِلوُرُن يقاذأ نِم كحيري نأ كشويف
 بويأ وبأ جرخ نميف ناك ىتح .دحأ هنع فلختي مف .جورخلل زهجتو

 . هنِلَم ينلا بحاص يراصنألا

 ابأ اي :لاق سابع نبا ىلإ ةيواعم لسرأ :لاق مهاربإ وبأ ينثدحو : يبتعلا لاق
 ؛ كيأرب هيلع ريشتو , كبّرقيو كب سنأيف كيخأ نبا عم تجرخ تببحأ نإ , سابعلا

 ركذ نم ّلقأو ؛هبحاص نع امكنم دحاو لك اولغشيف هنيبو كنيب سانلا لخدي الو
 الف كل نكي مل نإو .ًابح انم ٌدعبأ وه نمل هتكرت دقف كل ناك نإ هنإف .كاقح
 كلذ ناك اذإ اًندجتلو . بيرق تا لكو . كيلإ رئاص هنأ عم .هركذ ىلإ كب ةجاح

 .انم مكل ًاريخ

 يف كيلع تمظع دقل كسفن يف ةمعنلا كيلع َتَمّظع نئل هللاو : سابع نبا لاقف
 نأ ديرأ انأو يفيس دمغأ مل ينإف ءيقح ركذ نع فكلا نم ينتلأس ام امأو ء ديزي
 نم انّيِلو امك ٍلثم يموق نم مكيلو مث انيلإ رمألا اذه راص نئلو . . يناسلب رصتنأ

 .نوبح ام الإ كلهأ ىري ال ال .كلثم كموق

 ديزي هاتأف يراصنألا بويأ وبأ لقث ) جيلخلا ىلع راص املف « ديزي جرخف :لاق
 نكلو .اهيف يل ةجاح الف مكايند امأ :ل لاقف ؟بويأ ابأ كتجاح ام :لاقف .ًادئاع
 دنع َنَفْدُي :٠ : لوقي ل لا لوسر تعمس إف ءردنلا دالي يف ملل م ينال
 «...!وه نوكأ نأ وجرأ ؛ حلاص لجر ةينيطنطسقلا روس

 رصيق لعجف «بئاتكلا جزخأ م .هريرس ىلع لمحو ,هنيفكتب ديزي رمأ تام املف

 ؟ ىرأ يذلا اذه ام : : ديزي ىلإ لسرأف نولتتقي سانلاو لمحُي ًاريرس ىري

 .رسلاو , يجانملا :يجنلا )١(
 . ةينيطنطسقلا نود ًارحب ديري :جيلخلا )١(



 كلسري وهو كابأ ُسانلا 27 يَهَدُي فيك !بجعلا لك بجعلا :هيلإ لسرأف

 ؟بالكلا ىلإ هانجرخأ تيّلو اذإف ءاندالب يف هنفدتف كيبن بحاص ىلإ دمعتف

 ,مكناذآ يمالك عدوأ ىتح مكدالب هعدوأ نأ تدرأ ام هللاو ينإ : ديزي لاقف

 ال هب لثم وأ هربق نم شبُن هنأ ينغلب نئلو .هل اذه تمركأ يذلاب رفاك كنإف
 !اهتمده الإ ةسينك الو .هتلتق الإ ًاينارصن برعلا ضرأب تكرت

 دقلف ةنس يديب ٌةتظفحأل حيسملا قحوف .كب لعأ ناك كوبأ :ٌرصيق هيلإ ثعبف

 .مويلا ىلإ اهيف جَرسُي ةّبق هربق ىلع ىنب هنأ ىنغلب

 ديزيل ةعيبلا ةيواعم بلط

 ةيواعم رهظأ ,.نيسمخحو ثالث ةنس كلذو « دايز تام امل :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 لهسي نأ دارأ امنإو .هدعب ديزيل ةيالولا دقع هيف سانلا ىلع هأرقف ًالعتفُم ًادهع

 براقألا يطعيو ءرواشيو .نينس عبس هتعيبل سانلا ضوري لزي ملف , ديزي ةعيب كلذب

 يف ىرت ام : ريبزلا نب هللا دبعل ؛لاقف سانلا رثكأ نم هل قثوتسا ىتح . دعابألا يناديو

 ش ؟ ديزي ةعيب

 لبق رظناف ءكقدص نم كاخأ نإ , كيجانأ الو كيدانأ يفإ نينمؤملا ريمأ اي :لاق

 . مدنتلا لبق ركفتلاو «مّدقتلا لبق رظنلا نإف مّدْنَت نأ لبق رَّكَفَتو .مدقتت نأ

 تعجس ام نود يف .ربكلا نع عجسلا تملعت !غاور ٌبلعث :لاقو ةيواعم كحضف

 .كيفكي ام كيخأ نبا ىلع هب

 ؟ ديزي ةعيب يف ىرت ام :لاقف فنحألا ىلإ تفتلا مث

 . ءاهدلا ىلإ بسن يذلا : ءاهدلا ) ( ١



 .انيذك نإ هللا فاخنو .مكانقدص نإ مكفاخن :لاق

 هيلع اوُدفَي نأ راصمألا رئاس ىلإ ةيواعم بتك نيسمخو سمح ةنس تناك املف
 نب ورمع نب دمخ ةنيدملا نم هيلع دفو نميف ناكو ءموق رصم لك نم هيلع دفوف

 ؟ ديزي ةعيب يف ىرت ام :هل لاقو ةيواعم هب الخف .مزح

 نم ًادشر ّيلإ بحأ وه ٌدحأ ضرألا ىلع مويلا حبصأ ام ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 لئاس هللا نإو .بسحلا يف ًاطسو .لاملا يف ًاينغ حبصأ ديزي نإو ,. يسفن ىوس كسفن

 . دمج ةمأ يلَوُت نم رظنآو هللا قتاف .هتيعر نع عار لك

 ىدمخ اي :لاق مث .تاش موي يف كلذو ءادعصلا سفنت ىتح )دب ةيواعم .ذخأف

 الإ قبي مل هنإ :ةيواعم لاق .كاذ الإ كيلع نكي ملو .كيأرب تلق حصان ؤرما كنإ

 !ينع جرخآ ؛مهئانبأ نم لإ ٌبحأ ينباف .مهؤانبأو ينبا
 نأ هباحصأ ىلإ مّدقت دقو هيلع اولخدف دوفولل نذأو هباحصأ يف ةيواعم سلج مث

 ال هنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف سيق نب كاحضلا ملكت نم لوأ ناكف . ديزي يف اولوقي
 وه موي لك# :لاق هللا نإو «حارُيو اهيلع ىَدْعُي سفنألاو ,كّدعب لاو نم سانلل دب
 نسح يف نينمؤملا ريمأ نبا ديزيو ؛نارصعلا هب فلتخي ام يردن الو , "! «نأش يف
 اََلَع انل هلعجاو . ٌكدهع هّلوف .ًايلع انمكحأو ًالح انلضفأ نم هتريس ''' دصقو هنِدْعَم

 ًاريخو .لبسلل ّنمآو ,ءامدلل َنَقحأ اهاندجوف ,ةفلألاو ةعارجلا انْوَلِب دق انإف .كدعب

 ٠ . ةلجآلاو ةبقاعلا يف
 :لاقف ديعس نب ورمع ملكت مث
 اذإ عارذلا بحر .عابلا ليوط .هنونمأت لجأو ,هنولُمأت لمأ ديزي نإ . سانلا اهيأ

 «قبسف قبوس .20 حراق عدج ؛مانغأ هدفر مبلط نإو .مكعسو هلدع ىلإ ترص
 .هنم فلخ الو نينمؤملا ريمأ فلخ وهف .عرقف عروقو .دجمف دجومو

 .تنسحأو تعسوأ دقلف .ةيمأ ابأ سلجا :لاقف

 )١( ؟9 ةيآلا نمحرلا ةروس (؟) . بجعلاو بركلا :رهبلا .

 )( ثدحلا باشلا :لاجرلا نم عذجلا ( 8 ) . اهتماقتسا يأ :هتريس دصق .
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 :لاقف عملا نب ديزي ماق :

 نمف ديزي ىلإ راشأو  اذهف كله نإف  ةيواعم ىلإ راشأو اذه نينمؤملا ريم

 :هفيس ىلإ راشأو  اذهف يبأ

 . ءابطخلا ديس كنإف سلجآ :ةيواعم لاقف

 :لاقف سيق نب فنحألا ملكت مث

 هلخدمو «هتينالعو هرسو ءهراهنو هليل يف ديزيب ماعأ تنأ «نينمؤملا ريمأ اي

 تنك نإو ؛هيف سانلا رواشت الف .ةمألا هذهلو ءاضر هلل هملعت تنك نإف « هجرخخو

 .ةرخآلا ىلإ بهذت تنأو.ايندلا ِهْدَوَرَت الف كلذ ريغ هنم ملعت

 فنحألا مالك الإ اوركذي ملو سانلا قرفتف :لاق

 يفإ مهللا : ةعلا لإ يعد دقو لجر لاقف «ةيواعم نب ديزل سان عيب م لاق

 .ةيواعم رش نم كب ذوعأ

 .عيابو «كيلع ٌّدشأ هنإف «ءكسْفن ّرش نم ْدّوعت :ةيواعم هل لاقف

 .ةعيبلل هراك انأو عيابأ ينإ :لاق

 ائيش اوهَركَت نأ ىَسَعف 8 :لوقي هللا نإف .لجرلا اهيأ عياب :ةيواعم هل لاق

 . "7 #ًاريثك ًارّيخ هيف هللا لّعجَيو
 ةعيب ىلإ ةنيدملا لهأ ٌعْدَآ نأ ةنيدملا ىللع هلماع مكحلا نب ناورم ىلإ بتك م

 .اوعياب دق قارعلاو ماشلا لهأ نإف ؛ ديزي

 . ديزي ةعيب ىلإ مهاعدو .ةنتفلا مهرّذحو ةعاطلا_ىلع مهّّضحف ناورم مهبطخف

 ٠ .ةيدهملا ةيداملا ركب يلأ ةنس :لاقو

 1و ةريَشعلاو لهألا كرت ركب ابأ نإ ء.تبذك :ركب يلأ نب نمحرلا دبع هل لاقف

 .ملسو هيلع هللا ىلص دم ةمأل هراتخاو ءهتنامأو هتيد يضر يدع ىنب نم لجرل

 لاق يذلاو  :هيف هللا لزنأ يذلا وه ملكتملا اذه نإ «سانلا اهيأ :ناورم لاقف

 )١( ةيآلا ءاسنلا ةروس ١9 .
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 ؟نآرقلا لّوأتت انيفأ . ءاقرزلا نب اي :نمحرلا دبع هل لاقف

 ةعيب اوركنأو رمع نب هللا دبعو ءريبزلا نب هللا دبعو . ىلع نب نيسحلا ملكتو
 .سانلا قرفتو «. ديزي

 برق الف .فلأ يف ةنيدملا ىلإ ةيواعم جرخف .كلذب ةيواعم ىلإ ناورم بتكف
 ةباد اوبَرَق .نيملسملا بابش ديسب ًابحرم :لاق نيسحلا ىلإ رظن املف  سانلا هاقلت اهنم
 .هللا دبع يبأل

 .قيدصلا نباو اهدّمسو شيرق خيشب ًابحرم :ركب يبأ نب نمحرلا دبعل لاقو

 .قورافلا نباو هللا لوسر بحاصب ًابحرم :رمع نبال لاقو

 مهل اعدو .هتمع نباو ِهَْيْيَع هللا لوسر ّيراوج نبآب ًابحرم :ريبزلا نبال لاقو
 .هَّجَح ىضفقف ةكم ىتأ ىتح جرخو ءاهيلع مهلمحف باودب

 ةبعكلا نم بّرقف ربنملاب رمأو .تمّدقف 29 هلاقثأب رمأ صوخشلا دارأ املو

 اولاقو اوعمتجاف ءريبزلا نباو رمع نباو ركب يلأ نب نمحرلا دبعو نيسحلا ىلإ لسرأو
 اوتأ مث .كلذ كل :اولاق .ينوفلاخت ال نأ يلع :لاقف .همالك انفكا :ريبزلا نبال
 يتاصو ءمكيلع يفطستو مخل يرخل خدع دق مه لاقو مهب بحرف ءةيواعم
 ةفالخلا مساي همدقأ نأ تدرأ امن و .مكمع نباو مكوخأ ديزيو ؛ مكماحرأ

 :لاقف «ريبزلا نبا ل ءاوتكسف :نوهنتو نورمأت متنأ اونوكتو

 تئش نإ :رايخ اهيفو ةبغر كل يهف تذخأ اهّيأ ,ثالث ىدحإ نيب كريخن
 ىأرف .ًادحأ] فلختسي ملو هللا هضبق « هِيَ هللا لوسر هعنص ام انيف عنصاف
 نإو ؛مهسفنأل سانلا راتخي ىتح رمألا اذه عدف ؛[ركب ابأ اوفلختسي نأ نوملسملا
 هطهر نمو هدلو نم كرتو شيرق ةيصاق نم لجر ىلإ دِهَع .ركب وبأ عنص اف تئش

 )١( ةيآلا فاقحألا ةروس /ا١ .

 ليقثلا لمحلا وهو :لقث عمج :لاقثألا (؟) .
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 مه هع

 شيرق نم رفن ةتس ىلإ اهريص ءرمع عنص |هف تئش تعش نإو ؛ ًالهأ اه ناك نَم «َنْيندَألا

 . ًالهأ ا ناكل اهيلو ول نم مهيفو هتيب لهأو هدلو كرتو ( مهنم ًالجر نوراتخي

 ؟اذه ريغ له :ةيواعم لاق

 . ال: لاق

 ؟مكدنع ام :نيرخآلل لاق مث

 .ريبزلا نبا لاق ام ىلع نحن :اولاق

 هللاب مسقأف «ةلاقم لئاق ينإ رذنأ نم رذعأ دقو مكيلإ مدقتأ ينإ :ةيواعم لاقف

 برضَُي ىتح هتملك هيلإ عجرت ال اذه يماقم يف ةملك مكنم ّلجر لع در نئل

 .اهيلع الإ ىقبُي الو .هسفن ىلإ الإ مكنم ٌؤرما رظني الف ءُهّسأر

 اهب دري ةملكب ماكت نإف , اهيفيسب نالجر مهنم لجر لك سأر .ىلع موقي نأ رمأو

 عمتجاو ماشلا لهأ هب فحو ءربنملا يقر ىتح هعم مهجرخأو جرخو .هالتق هلوق هيلع

 :هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب لاقف ,سانلا

 رمع نباو ركب يلأ نياو انيسُح نإ :اولاق ءراوع تاذ سانلا ثيداحأ اندجو انإ

 ًارمأ مربن ال :مهرايخو نيملسملا ةداس طهرلا ءالؤهو . ديزيل اوعيابي مل ريبزلا نباو

 « نيعيطم نيعماس مهتدجوف مهتوعد ينإو ؛ مهتروشم نع الإ ًارمأ يفقن الو ءمهنود

 انل نذئا ؟ ءالؤه رمأ نم مظعي امو :ماشلا لهأ لاقف .اوعاطأو اومّلسو اوعَيابف

 عرسأ ام هللا ناحبس :ةيواعم لاقف :ةينالع اوعيابي ىتح ىضرن ال ,مهقانعأ برضنف
 نم ةلاقملا هذه عمسأ الف ءاوتصنأ !مهدنع مهءامد ىلحأو ,ًرشلاب شيرق ىلإ سانلا

 .ىضمو بكرف هلحاور تبْرُق مث ءاوعيابف ةعيبلا ىلإ سانلا اعدو .دحأ

 ! معياب متيض مضرأو يعد الف , عيابن ال ملق : هباحصأو نيسحلل سانلا لاف:

 .لعفن مل :اولاق

 ؟ تركنأ الفأ متعيابو متلعف دق «ىلب :اولاق
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 . "مكب انداكو انب مكداكو .لتقلا انفخ :اولاق

 ةيواعم ةافو

 نب كاحضلا اعد ,بئاغ ديزيو ةافولا ةيواعم ترضح امل :لاق يدع نب مثيطا نع

 :لاقف .يرملا ةبقع :نب مسمو .يرهفلا سيق

 ْ كاتأ نمف ؛ كترتعو كلصأ مهف ,زاجحلا لهأ ىلإ رظنا :هل الوقو ديزي ينع اغلبأ
 لماع لزع كولأس نإف «قارعلا لهأ رظناو ,هدّهاعتف كنع دعق نمو « همركأف مهنم
 ظ ال [ ث] ,فيس فلأ ةثام لس نم نوهأ دحاو لماع َلْزع َنإف .هلزعاف موي لك يف
 نود راعشلا مهلعجاف .ماشلا لهأ ىلإ رظنا مث ؛ةرئادلا نوكت نم ىلع يردت

 الو مهدلب ىلإ ماشلا لهأ ددرأ مث مهب همراف بير كودع نم كبار نإف ؛ "”راثدلا

 « يلع نب نيسحلا :ةثالث الإ كيلع فاخأ تسل ؛مهبدأ ريغب اوبدأتيف هريغ يف اوميقي
 هللا هكيفكي نأ وجرأف ىلع نبا نيسحلا امأق .رمع نب هللا دبعو .ريبزلا نب هللا دبعو '

 ةَْطقف هب ترفظ نإف ,"9 بض بخ هنإف ريبزلا نبا امأو ؛هاخأ لذخو هابأ لتق نم
 لخُي هترخآ نيبو هنيب لخف .عرولا (هّدقو دق لجر هنإف رمع نبا امأو ؛ًابرإ ابر
 .كايند نيبو كنيب

 ْ ديزي هاقلتف ءاعرسم جرخف «هثحتسيو همدقتسي باتكب ًاديرب ديزي ىلإ جرخأ من
 : ديزي لاقف .ةيواعم تومي هريخأف

 اعزف هساطرق نم ُبلقلا سجوأف هب بحي ساطّرِقب ديربلا ءاج
 اعجو ًاتبثم ىَسْمَْأ ٌةفيلخلا اولاق مُكتَفيحص يف اذام ليؤلا كل انلق
 اعّلقنا اهناكرأ نم َرَّبعأ نأك ادب ٌديمت تداك وأ ضرألا تّداف

 1 58 8 2-8 . 5 .٠
 * اعّرَس يلتأن ام اهب جاجفلا يِمْر ةممزم ٍصوخ ىلإ انثعبنا مث )0( 2 35 -ٍ

 )١( مهب ركمو مهعدخو .مهراح :موقلا داك .
 . ءاطغلاو ,راعشلا قوف نوكي يذلا بوثلا :راثدلا (؟)

 . غوارملا :بضلاو . عادخلا دض :بخلا (؟)

 .رافسألا ةرثك نم نويعلا ةرئاغلا قونلا :صوخلا (6) . ًاليلع هكرت : عرولا هذقو (4)
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 اعّلظ وأ ةامّوملاب نُهنم تام ام انّكُحرأ نْفّلب اذإ يلاَبت (ف

 اعقر ام نوهوُي الو .ةوعقري نأ اودّهج ولو ىَهْوَأ ام سانلا عقري ال

 .ىثعألا نم نيتيبلا نيذه قرس :ىعفاشلا لاق :مكحلا دبع نب دمحم لاق

 بايث هقتاع ىلعو يرهفلا سيق نب كاحضلا جرخ ةيواعم كله امل :لاق بأد نبا

 :٠ لاق مث ءربنملا بناج ىلإ فقو قىقح

 هب ايحأو ةنتفلا هب هللا أفطأف ؛اهكلمو برعلا فْلِإ ناك ةيواعم نإ «سانلا اهيأ

ُلخُمو اهيف هوُجرْدُم نحنو ,هنافكأ هذهو ,ةئسلا
 هروضح دارأ نمف ؛هبر نيبو هنيب نو

 .هرضحيلف رهظلا ةالص

 مدقي ماف «كلذ هموي نم ديزي مدق مم «يرهفلا سيق نب كاحضلا هيلع ىلصو

 :لاقف يلولسلا ماه نب هللا دبع هيلع لخد ىتح هتيزعت ىلع ّدحأ

 () اكاباح كلاب يذلا ةءابح ٌركشاو ةقماذ تقراف دقف ديزي ربصأ

 "'اكابقعك يّبقُع الو َتْنْرُر امم اوملع دق ماوقألا يف مظعأ ةزرال

 اكاعري هّللاو مهاعرت تنأف ميلك ٍضرألا ٍلهأ يعار تحبصأ

 اكاعنمب ْعّمسن الو تيعُن اذإ ٌفلخ انل ىقابلا ةيواعُم يفو

 .مالكلا ءابطخلا حتتفاف

 دعصف «نزحلا رثأ هيلعو جرخ مث ,.سانلل جرخي ال مايأ ةثالث ماقأف ديزي لخد مث

 : ديزي هل لاقف ءرصخلا هيلع فاخو ءربنملا بناج ىلإ سلجف كاحضلا لبقأو «ربنملا

 :لاقف ابيطخ ماق مث ؟مالكلا سمش دبع يب مّلَعُت تكجأ ,.كاحض اي

 )١( ةبيصملا :ءزرلا (؟) . ةبحملا :ةقملا .
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 نمو ضفخ ءاش نمو « عنم ءاش نمو ىطعأ ءاش نم , عنص ءاش ام يذلا هلل دمحلا

 مث مد نأ ءاش ام هّدم هللا لابح نم البح ناك نايفس ينأ نب ةيواعم نإ . عفر ءاش
 هيكزأ الو ,هدعب يتأي نمم اريخو ءهلْيَق نَم نود ناكو .هعطقي نأ ءاش نيح هعطق

 هدعب تيلو دقو ؛هبنذبف هبذعي نإو .هتمحربف هنع في نإف .هبر ىلإ راص دقو
 ًائيش هللا هرك اذإ .مكلّسر ىلعو ؛ بلط نع ينأ الو .لهج نم رذتعأ تسلو .رمألا

 هب

 .هرسي ًائيش دارأ اذإو ريغ

 هتفصو هنسو ةيواعم نب ديزي ةفالخ

 دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب نايفس يلا نب ةيواعم نب ديزي وه
 نب ةثراح ىنب دحأ ةفانق نب ةجلد نب فينأ نب لدحب تنب نوسيم هماو ؛فانم - ءاسلإال . . ع م .

 .دلاخ وبأ هتينكو .بانج

 ةيحللا نسح 2. يردج راثا ههجوب . نيعلا روحأ . اموضهم ًادعج مدآ ناكو

 ةنس لّوألا عيبر رهش نم فصنلا يف تامو .نيتس ةنس بجر يف ةفالخلا يلو .اهفيفخ
 . امايأو نينس عبرأ هتيالو تناكو .ةنيدملا نم اجراخ نيراوحب نفدو .نيتسو عبرأ

 نوجرس :هرمأ بحاصو هبتاكو .لدحب نب ثيرح نب ديمح :هتطرش ىلع ناكو
 ةديدح نب ةملسم :جارخلا ىلعو .ينالوخلا سيردإ وبأ : ءاضقلا ىلعو .روصنم نب

 .يدزألا

 () ديزي دالوا

 ؛ةعيبر نب ةبتع نب مشاه يأ تنب ةتخاف مهَمُأ ,نايفس وبأو .«دلاخو .ةيواعم
 .سابع نب هللا دبع ةنبا موثلك َمَأ اههمأو ءرمعو هللا دبعو

 اذه نم دهزأ ةيمأ ينب يف نكي مل ؛املاع دلاخ هدلوو .اكسان هّدلو هللا دبع ناكو
 .اذه نم ماعأ الو

 )١( اهدالوأ :بيبر عمج :اهؤايرأ .
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 ةيواعم نب ديزي تنب ةكتاع ةفالخلا يف سانلا قرعأ :لاق ورمع يلأ نع ىعمصألا

 ,ةفيلخ ديزي نب ةيواعم اهوخأو ,ةفيلخ ةيواعم اهّدجو ,ةفيلخ اهوبأ : نايفس يلأ نب
 0 ٠ # تكا ملل

 . ءافلخ , ماشهو ناهلسو ديلولا :اهوانراو , ةفيلخ ناورم نب كلملا دبع اهجوزو

 يلع نب نيسحلا لتقم

 :هتلأسف , عمسأ انأو مالس نب مساقلا ديبع وبأ لع أرق :لاق زيزعلا دبع نب لع

 يلأ نب ةيواعم تام امل : ديبع وبأ لاق ,معن :لاق ؟ كيلع ءيرق امك كنع يورن

 نب نيسحلا ىلإ لسرأف « ةبتع نب ديلولا ذئموي |ههيلعو ,ةنيدملا ىلإ هتافو تءاجو نايفس

 ىلع هللا ءاش نإ دغلاب :الاقف ,ديزيل ةعيبلا ىلإ (هاعدف .ريبزلا نب هللا دبعو ىلع

 ىلع ةكم وحن هجوتو اهبكرف هلحاورب نيسحلا اعدف «هدنع نم اجرخو .سانلا سوكر
 ؛ةكم مدق ىتح جرعلا قيرط ذخأو هل (07 انوذرب ريبزلا نبا بكرو .ربكألا جهنملا

 لاقف هيلع لزنف هل رب ىلع وهو عيطم نب هللا دبع ىلع ىتأ ىتخ نيسح رمو
 :لاق !قارعلا :لاق ؟ ديرت نيأ ءابيط ءام كدعب هللا اناقس ال هللا دبع ابأ اي : نيسحلل

 ابأ لعفت ال لاق .فحص لمح نم ٌرثكأ ينءاجو ,ةيواعم تام :لاق ؟ مل ! هللا ناحبس

 نئل هللاوو ؟ كنوظفحي فيكف .كنم ًاريخ ناكو كابأ اوظفح ام هلاوف هللا دبع

 اهب ماقأف « ةكم مدق ىتح نيسح جرخف !تَلحّتسا الإ كدعب ةمرح تيقب تلتق

 .ريبزلا نباو وه

 نب دياولا كزعو « مسولاو ةنيدللا ىلع ًايمأ ناضمر يف ديعس نب ورمع مدقف :لاق

 :لاق !مدلاب هللاو انءاج !هم :يلارعأ لاقف . "27 َفعَر ربنملا ىلع ىوتسا ايلف ؛ةبتع

 ال اصع هولواتف .بطخف ماق مث ! هللاو سانلا مع !هم :لاقف .هتماعب لجر هاقلتف

 . مويب ا! ةيورتلا لبق اهمدقف .ةكم ىلإ جرخ مث !هللاو ُسانلا بعشت :لاقف «ناتبعش

 )١( لاغبلاو ليخلا نم يبرعلا ريغ ىلع قلطي :نوذربلا .

 . )١( مدلا هفنأ نم جرخ :فعر .
 ) )30ةفرع موي لبق موي : ةيورتلا موي .
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 سانلاب تيلصف تمّدقت ول هللا دبع ابأ اي :نولوقي نيسحلل سانلا تدفوو

 ليقف ءربكف ديعس نب ورمع مّدقتف .ةالصلا ماقأف نذؤملا ءاج ذإ !كرادب مهتلزنأف

 :لاق . لضفأ ةعارجلا يف ةالصلا :لاقف . مّدقتت نأ تيبأ ذإ هللا دبع ابأ جرخا :نيسحلل

 هلوق نم سانلا بجعف :لاق !هوبلطاف ضرألاو ءامسلا نيب ريعب لك اوبكرا .هوبلطا

 .هوكر دي ماف .هوبلطف اذه

 .هعم رفعج نب هللا دبع ينباب جرخو

 ”  هيتأب نأ ىبأف .هيتأيل ريبزلا نبا ىلإ لسرأو «ةنيدملا ىلإ دعس نب ورمع عجرو

 "نب ورمع لسراف :لاق .ةكم لهأ نم مهريغو شيرق نم لاجرب ريبزلا نبا عنتماو

 «ريبزلا نب هللا دبع اخأ ريبزلا نب ورمع مهيلع رّماو ,ةنيدملا نم ًاشيج مه دعس
 نأ امإ :لاقف . جورخلل نوهراك مهو ةكم لهأ ىلا ثعبلا ناويدلا لهأ ىلع برضو

 مزهناف «ريبزلا نبا اولتاقف .ةكم ىلإ مهثعبف :لاق .اوجرخت نأ امإو ءآلدأب ينوتأت

 . نجسلا يف هسحف هللا دبع هوخأ هرسأو ريبزلا نب ورمع

 ةفوكلا لهأ ىلإ بلاط يبأ نب ليقع نب َمِلْسُم يلع نب نيسحلا ُتَعِب ناك دقو
 :لاقف .ةيواعم تام نيح ةفوكلا ىلع ناكو .مهتعيب ذخأيل

 .لدحب تنب نبا نم انيلإ ٌبحأ تَِي هللا لوسر تنب نبا ,ةفوكلا لهأي

 ىلع لمعتسأ نم ىلع اوريشأ .ماشلا لهأي :لاقف ؛ديزي كلذ غلبف :لاق

 ةرامإب كصلا نإف :هل ليق .معن :لاق ؟ ةيواعم هب ىضر نم ىضرت :اولاقف ؟ ةفوكلا

 اهمدقف .ةفوكلا ىلع هلمعتساف .ناويدلا يف بتك دق نيقارعلا ىلع دايز نب هللا ديبع

 .نيسح مدقي نأ لبق

 2 - نوديري هعم اوجرخو .ةفوكلا لهأ نم ًافلأ نيثالث نم ٌرثكأ ليقع نب اسم عيابو
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 يف يقب ىتح «سان مهنم لسنا قاقز ىلإ اوهتنا (لك اولعجف .دايز نب هللا ديبع

 كلذ ىأر املف ؛تويبلا قوف نم ٌرُجآلاب هنومري سانلا لعجف :لاق .ةليلق ةمذرش
 نم يل نإ : ءيفاه هل لاقف ؛يأرو فرش هل ناكو ,يدارملا ةورع نب ءيفاه راد لخد

 نبا غلبف :لاق .هقنع برضاف يندوعي ءاج اذإف ءضرامتأ فوس ينإو ءاناكم دايز نبا

 , اهئيقي لعجف 7 ةَرْعملا برش ناكو .مدلا ءيقي ضيرم ةورع نب ءيناه ْنأ دايز

 هقنع برضاف هيلإ جرخاف .ينوقسا مكل تلق اذإ :ءيناه لاقو هدوعي دايز نبا ءاجف

 اوطبثتف ! ينوقسا : ءيفاه لاق .سلجو دايز نبا لخد الف - ليقع نب ماسمل اهوقي -

 عنصي ملو دايز نبا جرخف :لاق !يسفن هيف ناك ولو ينوقسا !مكحيو :لاقف «هيلع
 .هبلقب ذخأ نكلو سانلا مجشأ ناكو :لاق .ائيش رخآلا

 :لاقف . عيطتسأ ال كاش يفإ :لاقف ,هيلإ لسرأف , ءيناه هدارأ ام دايز نبال ليقو

 لعجف «جرعأ ناكو .اصع هعمو بكرف ةباد هل تجرسأف .ايكاش اك نإو هب ينوتئا

 . دايز نبا ىلع لخد ىتح « دايز نبا ىلإ بهذأ ام :لوقيو فقي مث ءاليلق اليلق ريسي
 :لاق ؟يديو :لاق :ىلب لاق ؟ ءاضيب كدنع دايز دي تناك امأ , ءيفاه اي :هل لاقف

 . كلامو كسفن يف كتنمآ دقو كيبألو يدنع هل تناك دق :ءيفاه هل لاق مث .ىلب

 همدق مث ءاهرسك ىتح ههجو اهب برضو هدي نم اصعلا لوانتف «جرخف .جرخا :لاق

 هونخثأ ىتح مهلتاقي لاز اف ؛هفيسب مهيلإ جرخف «ليقع نب مسم ىلإ لسرأو

 .هورسأف «حارجلاب

 :هل لاقف .يصوأ ىتح ينعد :هل لاقف .هقنع برضيل همدقف دايز نبا هب يتأو

 نداف كريغ انه ًاشيرق ىرأ ام : دعس نب رمٌعل لاقف «سانلا هوجو يف رظنف . صوأ

 تناك ام شيرق ديس نوكت نأ كل له هل لاقف ءهنم اندف .كملكأ ىتح ينم

 ؛ قيرطلا يف  ةأرماو لجر نيب ام اناسنإ نوعست مهو  هعم نمو انيسح نإ ؟شيرق

 )١( هب غبصي رمحأ نيط :ةرغملا .
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 ام يردتأ : دايز نبال رمع لاقف .هقنع برض مم . ىنباصأ ام مهل بتكاو مه ددراف

 لاق :لاق ؟وه امو :لاق كلذ نم مظعأ وه :لاق !كمع نبا ىلع متكا لاق ؟ يل لاق

 مهددراف ؛ةأرماو لجر نيب ام اناسنإ نوعست مهو [ هعم نمو ] لبقأ انيسح نإ :يل

 .ينباصأ امب هيلإ بتكاو

 !كريغ ٌدحأ هلتاقي ال هيلع تللد ذإ  هللاو امأ :دايز نبا هل لاقف

 عجري نأب ّمهف "7 فارشب مهو ٌربخلا انيسح ءاج دقو اشيج هعم ثعبف :لاق
 ام بتكلا نم كءاج دقو انوخأ لتُق دقو عجرت :اولاقف «ليقع ينب نم ةسمخ هعمو

 .ربص نم ءالؤه ىلع يلام هللاو :هباحصأ ضعبل نيسحلا لاقف ؟هب قثت

 ضرأ يأ :نيسح لاقف ؛ءالبركب اولزن دقو مهويخ ىلع شيجلا هيقلف :لاق
 .!ءالبو برك ضرأ :لاق .ءاليرك :اولاق ؟هذه

 ىدحإ ينم رتخا ءرمع اي :دعس نب رمعل نيسحلا لاقف «ليخلا مهب تطاحأو

 يدي عضأف ديزي ىلإ ينرّيست نأ امإو ء,تئج ا[مك عجرأ ينكرتت نأ امإ :لاصخ ثالث

 .!تومأ ىتح مهلتاقأ كرتلا ىلإ ينريست نأ امإو .هدي يف

 يذ نب رمش هل لاقف ديزي ىلإ هريسي نأ ّمهف ,كلذب دايز نبا ىلإ لسرأف
 هيلإ لسرأف كمكح ىلع لزني نأ الإ ال !هرّيستف كّودع نم هللا كنكمأ : نشوجلا

 !ادبأ كلذ لعفأ ال هللاو ؟ةناجرم نبا مكح ىلع لزنأ انأ :نيسحلا لاقف ؛كلذب

 :هل لاقو , نشوجلا يذ نب رمش ىلإ دايز نبا لسرأف ,هلاتق نع رمع أطبأو :لاق

 .هناكم نكو هكرتاف الإو «لتاقو ٌرمع مدقت نإ

 ضرعتي :اولاقف ؛ةفوكلا لهأ نم الجر نوثالث دعس نب رمع عم ناكو :لاق

 عم اولوحتف ؟ ائيش اهنم اولبقت الف .لاصخ ثالث هِي هللا لوسر تنب نبا مكيلع

 .[هعم ] اولتاقف نيسحلا

 . دجنب ءام :فارش )١(
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 فعالا

 :لاقف سانلا لمجأ نم ناكو يلع نب نسح نب هللا دبع ماشلا لهأ نم لجر ىأرو

 هيلع لمحو «ىبأف .هعد ؟هب عنصت ام !كحيو :لجر هل لاقف !ىتفلا اذه نلتقأل

 «هرصان لق ًاتوص كيبل :لاق !هامع اي :لاق ةبرضلا هتباصأ |ملف ,هلتقف فيسلاب هبرضف
 مع هلتقف ىرخأ ةبرض هبرض مث ءهدي عطقف هلتاق ىلع نيسحلا لمحو ! "7 هرتاو َرْثكو

 ش . اولتتقا

 لزن امل :لاق نسحلا نب دمج ينثدح :لاق ريبزلا ينثدح :لاق زيزعلا دبع نب ىلع

 ىنثأو هللا دمحف ًاببطخ هباحصأ يف ماق ؛هولتاق مهنأ نقيأو نيسحلاب دعس نب رمع

 ربدأو تركنتو تريغت دق ايندلا نإو ءرمألا نم نورت ام يب لزن دق :لاق مث . هيلع

 شيع "7 سنخألا ءانإلا ةبابصك ةبابص الإ اهنم قبي مف ." تّلعمشآو اهفورعم

 هنع ىهنُي ال لطابلاو .هب لمعُي ال قحلا نورت الأ ؛ ليبولا ىعرملاك
 يف ْنمْؤملا بغريل ؟

 ! © امربو الذ الإ نيملاظلا عم ةايحلا [ال ]و ,ةداعس الإ توملا ىرأ ال ينإف هللا ءاقل

 .ءاليرك ىعدي عضومب تارفلا ءيطاش نم

 .ةرجهلا نم عبرأ ةنس نابعش نم لايل' سمخل دلؤو

 «سنأ يلأ نب نانس هلتق «داوسلاب غباص وهو .ةنس نيسمحو تس نبا وهو لتقو

هللا ٌديبع هب ىتأو هّسأر زحو ءريمح نم يحبصألا ديزي نب ةلوخ هيلع زهجأو
 وهو 

 : لوقي

 ابّجَحملا كلكا تلتق انأ اصَّذو ًةّضف يلاكر رقؤوأ

 )١( ضغبملا :رتاولا .
 . تقرفت :تلعمشا (؟)
 . ريصقلا : سنخألا ءانإلا (5)
 . رجضلاو مأسلاو علا : مربلا 1(
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 ملف هللا دابع َريخو ًابأو امأ سانلا َريخ ناك اذإ :دايز نب هللا ديبع هل لاقف .٠  # - 0سعات 7 .

 .هقنع تبرضف !هقنع اويرضآف هومّدق ؟ هتلتق

 ةيواعم نب ديزي دنعل نإ :لاق يشرجلا ةعيبر نب زاغلا نع هيبأ نع عابنز نب حور
 ؟رحز اي كءارو ام :لاقف . ديزي يدي نيب فقو ىتح يفعجلا سيق نب رحز لبقا ذإ

 :لاقف

 الجر رشع ةعبس يف نيسحلا انيلع مدق .هرصنو هللا حتفب نينمؤملا ريمأ اي كرشبأ
 اولزنيو اوملستسي نأ مهانلأسو مهيلإ انزربف ,هتعيش نم الجر نيتسو .هتيب لهأ نم
 ء«سمشلا قورش عم مهيلع انودغف ,لاتقلا الإ اوبأف .لاتقلا وأ ريمألا مكح ىلع

 اولعجف لاجرلا ماه نم اهذخأم فويسلا تذخأ ىتح ,ةيحان لك نم مهانطحأف

 وأ روزج رحن الإ نكي ماف ءرقصلا نم مامحلا ذولي امك رفحلاو ماكآلاب انم نوذولي

 | 99 ةلّمرُم مهماهو . 0 ةرزجم مهماسجأ كيتاهف :مهرخآ ىلع انيتأ ىتح .مئاق (')مْوَق

 مهراؤز ءبسبس عاقب حيرلا مهيلع يفستو .سمشلا مهرهصت ,ةرفعم مهدودخو
 ! © مخرلاو نابقعلا

 . نيسحلا لتق نودب مكتعاط نم عنقأ تنك دقل :لاقو . ديزي انيع تعمدف :لاق

 .هل رََعو هللا دبع ابأ هللا محر ,هتكرتل هّبحاص تنك ول هللاو امأ ! ةيَمّس نبا هللا نعل

 جرخ :لاق «هيبأ نع يعازخلا نامثع نب كاحضلا نب دم نع زيزعلا دبع نب يلع
 دايز نبا هللا ديمع ىلإ ديزي بتكف .ةيواعم نب ديزي ةيالول اطخاس ةفوكلا ىلإ نيسحلا

 :قارعلاب هيلاو وهو

 كدلبو .نامزألا نيب كئامز هب يلتبا دقو ,ةفوكلا ىلإ راس انيسح نأ ينغلب هنإ

 .ادبع دوعت وأ قتعت هدنعو .لامعلا نيب نم هب تيلتباو ,نادلبلا نيب

 )١( صضهان ضوبن :مئاق موق .٠ ةعطقم :ةرزجم (؟) .
 )( هلخادمو هذفانمو سأرلا تاحتف ألم دق لمرلا نأ ديري :ةلمرم .

 ) شيرلا ريزغ رئاط :مخرلا ( ؛ .



 لثمت هيدي نيب سأرلا عضو املف , ديزي ىلإ "9 هلقّتو هسأرب ثعبو هللا ديبع هلتقف
 : يرملا ماحلا نب نيصح لوقب

 اًلظأو َّقَعَأ اوناك مهو انيلع ةزعأ لاجر نم ًاماه َنَقَلفُي

 لوقي ءرعشلا نم كب ىلوأ هللا ُباتك : يبسلا يف ناكو ,نيسحلا نب يلع هل لاقف

 نأ لبق نم باتك يف الإ ٌمُكِسْفْنَأ يف الو ضزألا يف ةَبيِصُم نم باص امل :هللا

 مانآ اجب اوَُرفَت الو ْمكتاف ام ىلع اًسأت ال يل نسي هللا ىلع كلذ نإ اهأَربَت

 ا . 9 ©روخَف لاتخُم لك ٌبحُي ال ُهللاو

 كب ىلوأ هللا باتك نم اذه ريغ :لاق مث ,هتيحلب ثبعي لعجو ديزي بضغف

 نع وُقْعَيَو مكيدُيَأ تبسك ايف ةّبيصُم نم ُمُكَباَصأ اموإ» .هللا لاق ,كيبأبو
 . ءالؤه يف ماشلا لهأ اي نورت ام (9 # ريثك

 .اورج ءوس بلك نم ذختت ال :لجر هل لاقف

 مهآر ول مهب هلع ايص هللا لوسر هعنصي ناك ام رظنا : يراصنألا ريشب نب نامعنلا لاق

 . مهب هعنصاف ةلاحلا هذه يف

 مهاسكو خبطملا مهيلع لامأو بابقلا مهيلع اوبرضاو مهنع اولخ .تقدص :لاق

 مث : مهلتق ام بسن مهنيبو ةناجرم نبا نيب ناك ول :لاقو «ةريثك زئاوج مهيلإ جرخأو

 .ةنيدملا ىلإ مهذر

 دايز نب ديزي نع رشعم وبأ ينربخأ : لاق ءاجر يلأ نب دمحم ينربخأ : :لاق ىئايرلا

 لتق ام دعب ةيواعم نب ديزي انب تأ :لاق « بلاط ينأ نب يلع نب نيسحلا نب دم نع

 , هيلع انلخ دأف . نيسحلا نب ب ىلع ذئموي انربكأ ناكو . امالغ رشع انثا نحنو نيسحلا

 لهأ ديبع مكسفنأ (9 تزرحأ :انل لاقف ,هقنع ىلإ هّدي ةلولغم انم دحاو لك ناكو

 . 9“ و ؟١ ةيآلا ديدحلا ةروس )١( .همشحو رفاسملا عاتم :لقثلا )01(

 . ناص :زرح :زرحأ (4) . ٠" ةيآلا ىروشلا ةروس (؟)
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 .هلتقب الو هللا دبع يأ جورخب تملع امو .قارعلا

 نسحلا نع ىسوم يلأ نع نايفس نب ليعامسإ نع قاحسإ نع ينئادملا نسحلا وبأ
 ضرألا ىلع ناك ام هللاو .هتيب لهأ نم رشع ةتس نيسحلا عم لتق :لاق « يرصبلا

 ىلع ايابس هني هللا لوسر تانب ماشلا لهأ لمَحو .م نوهّبشي تيب لهأ ذئموي

 تانبأ ء ديزي اي :نيسحلا ةنبا ةمطاف تلاق , ديزي ىلع نلخدأ املف . لبالا 7 باقحأ

 دق نييدجت كمع تانب ىلع يلخدا ,مارك رئارح لب :لاق ؟ ايابس مدع هللا لوسر

 (9) ةمدلتم الإ ةينايفس نهيف تدجو امف ,.نهيلإ تلخدف :ةمطاف تلاق ,نلعف ام نلعف

 :هعم بيصأ نمو نيسحلا يثرت بلاط يلأ نب ليقع تنب تلاقو , يكبت'
 لوسرلا لآ تبت نإ يبدنأو ليوعو ِةربْعَب يكبآ يني

 يعمو ُهُّنْلََم يبلا يدنع ناك :تلاق . هلع يبنلا جوز ةملس مأ ثيدح نمو

 ىكبف .هتذخأف ءهنم اندف .هتكرتف ىكبف .هتذخأف « ِهَليَع يبنلا نم اندف .نيسحلا

 نإو .هلتقتس كتمأ نإ امأ :لاق !معن :لاق ؟ دم اي هبحتأ :ليربج هل لاقف ؛هتكرتف

 يبنلا ىكبف ؛ .اهنم هارأف ءهحانج طسبف !اهب لتقي يتلا ضرألا ةبرت نم كتيرأ تئش 5

 .ماسو هيلع هللا ىلص

 ةنجلا تلخدو نيسحلا لتق نميف تنك ول : يعخنلا ميهاربإ لاق :لاق دلاخ نب دمحم

 .ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو ىلإ رظنأ نأ تييحتسال

 دواد نيبو ينيب نإ :لاقف ,.) تولاجلا سأر تيقل :لاق دوسألا يلأ نع ةعيهل نبا

 سيل هنإو ؛يظفح اوبجوأو يقح اوفرعو ينومظع ينوأر اذإ دوهيلا نإو ءابأ نيعبس

 !هنبا متلتق دحاو بأ الإ مكيبن نيبو مكنيب

 )١( ريعبلا وقح يلي يذلا مازحلا وهو :ٍبَقَح عمج :باقحألا .
 ) ةحاينلا يف اهردص برضت يتلا :ةمدلتملا (؟ .

 سيئرلا :سأرلاو . دوهيلا نم ةيلاجلا : ثولاجلا (م) .
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 دجوف نيسحلا ركسع بهتنا :لاق مكحلا دبع نب راسي نع باهولا دبع نبا
 هيف

 .2تصرب الإ ةأرما هب تبيطت اف .بيط

 نب هللا دبعو نيسحلاو نسحلا هِي هللا لوسر عياب :لاق هيبأ نع دم نب رفعج

 .مه آلإ ٌريغص طق ٌعيابي ملو ءراغص مهو رفعج

 ةسخ نيسحلا جح :لاق هللا دبع نب بعصم نع ريبزلا نع زيزعلا دبع نب يلع

 .ايشام ًايبلم ةجح نيرشعو

 !هل تلو فيك بجعلا لاق «كيبأ دلو لقأ ناك ام :نيسحلا نب لعل ليقو

 ؟ ءاسنلل غرفتي ناك ىتمف .ةعكر فلأ ةليللاو مويلا ين ىلصي ناك

 نيسحلا نإ :رمع نب هللا دبع ينأل ليق :لاق املاس نأ يبعشلا نع ليعامسإ نب ىبحي

 - هجورخ دنع ًابئاغ ناكو - ةنيدملا نم لحارم ثالث ىلع هقحلف .قارعلا ىلإ هجوت

 مهتعيب هذه :لاق مث ىموقلا ٍبّتُك هيلإ جرخأو .قارعلا ديرأ :لاقف ؟ ديرت نيأ :لاقف

 ًادحأ هب تئَّدَح ام ثيدحب كئثّدحأ :لاقف .ىبأف ءعجري نأ هللا هدشانف . مهبتكو

 مكنإو .ةرخآلا راتخاف «ةرخآلاو ايندلا نيب هريخي هلع ينلا ىتأ ليربج نإ :كلبق

 وه امل الإ مكنع هللا اهفرص امو ؛ادبأ هتيب لهأ نم دحأ اهيلي ال هللاوف ءهنم () ةعضب

 «ىبأف .مهنم كوبأ يقلي ناك امو قارعلا لهأ رْدَغ فرعت تنأف « راف ؛مكل ريخ

 .ليتق نم هللا كّتعدوتسا :لاقو هقنتعاف

 نمل :تلقف .«طيطاسفو ةبورضم بابقب اذإف ءةكم ديرأ تجرخ :قدزرفلا لاقو

 نم : تلق ؟ تلبقأ نيأ نم :لاقف هيلع تملسف هيلإ تلدعف .نيسحلل :اولاق ؟هذه

 نم رصنلاو . كيلع فويسلاو . كعم بولقلا : تلق ؟ سانلا تكرت فيك لاق . قارعلا

 ! ءامسلا

 )١( صربلا اهمسج يف رهظ :تصرب .
 ) هنم ءزجلاك مكتبارق يف مكنا يأ :هنم ةعضب مكناو . ةعطقلا : ةعضبلا (؟ .
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 لع نب نيسحلا عم لتق نم ةيمست

 مهنم رسأ نم نمو هتيب لهأ نم اههنع هللا يضر

 هعم لتقو . يلع نب نيسحلا لتق : لاق رشعم يلأ نع جاجح انثدح : ديبع وبأ لاق

 مأ مهمأ تناكو . يلع نب سابعلاو يلع نب رفعجو « يلع نب ركب وبأو « يلع نب ناهنع
 الو نحل نب هلا دبعو ءدل دلو مأل , يلع نب ميهاربإو « ةيبالكلا مارح تنب نينبلا

 «بلاط يبأ نبا رفعج نب هللا دبع انبا دمو نوعو .بلاط يأ نب ليقع ينب نم
 .الجر رشع ةعبس مهعيمجف ل يب ل

 نيسحلا نب ؛ يلعو ىنيسكا نب دمع مهل : :مئام يب نم مالغ ردع 2

 «تيبلا اذه لهأ ءامد ينبثج : فسوي نب جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتكو

 . نيسح ا اولتق امل مهّكلم اوبلس برح ينب تيأر ينإف

 نيسحلا لتق يف يرهزلا ثيدح

 انثدح :لاق يشرحلا ىسوم نب دم انثدح :لاق ةرسيم نب هللا دبع دمج وبأ انثدح
 نع ثدحي يرهزلا باهش نبا تعمس : ل0 ا ع نب دامح

 يس ع يول ع ليقع نع رشب ب اب ب يئدحو : يع نب داح لا
 .«نيترم رْخُج نم نمؤملا غدْلُي ال, :لاق . ِهَنِلْيَع يبنلا نع ةريره يلأ نع بيسملا

 نينمؤملا ريمأ ىلع انمدقف , 7 ةصيصملا ديرأ ةبيتق عم تجرخ :يرهزلا لاق :الاقو
 ىلع سانلا نم ")ناطامس اذإو .هل ناويإ يف دعاق وه اذإو .ناورم نب كلملا دبع
 حبس

 .ّفتملا : طامسلا (+) ١ . ماشلا روغث نم ناحيج ءيطاش ىلع ةنيدم :ةصيصملا )1١(
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 الو «ناويالا باب ةلأسملا غلبت ىتح «هيلي يذلل اهلاق ةجاح دارأ اذإف ناويالا باب

 دبع لاقف ؛ناويإلا باب ىلع انمقف انئجف :يرهزلا لاق ؛نيطامسلا نيب دحأ يشم

 نب نيسحلا لتق ةليل سدقملا تيب يف حبصأ ءيش يأ مكغلب له : : هنيب نع يذلل كلملا

 اهيف دحأ دري ملف .بابلا ةلأسملا تغلب ىتح هبحاص اههنم دحاو لك لأسف : :لاق ؟ ىلع

 لجر نع الجر ةلأسملا تعجرف : لاق . مع اذه يف يدنع : تلقف : يرهزلا لاق . ائيش

 دبع ىلإ تيهتنا |ملف «نيطامسلا نيب تيشمف «تيعدف :لاق . كلملا دبع ىلإ تهتنا ىتح

 نب هللا ديبع نب مسم نب دمح انأ :تلق ؟تنأ نم :يل لاقف :هيلع تملس كلملا

 « هتفرعف «ثيدحلل ةبآلَط كلملا دبع ناكو ,بسنلاب ينفرعف :لاق «يرهزلا باهش

 ةياور هيفو - ؟بلاط ينأ نب يلع نب نيسحلا لتق موي سدقملا تيبب حبصأ ام : لاقف

 نب هللا دبع نب دم نع رشعم يلأ نع هللا دبع نب ميهاربإ نع زيزعلا دبع نب يلع

 - ؟ يلع نب نيسحلا اهتحيبص يف لق يتلا ةليللا: : لاق هنأ « يرهزلا نع صاعلا نب ديعس

 اهتحيبص يتلا ةليللا كلت عفرُي مل هنأ - انل هّمسي مل  نالف ينثدح ءمعن : يرهزلا لاق
 . "'طيبع مد هتحت دجو الإ سدقملا تيب يف رجح ,بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا لتق

 ثيدحلا اذه يف كايإو ينإو , كثّدح يذلا يثّدح ,تقدص :كلملا دبع لاق

 تمقأف .بابلا مزلا :لاق .اطبارم تئج :تلق ؟كب ءاج ام :يل لاق مث .نابيرغل

 يعمو يل نذأف .ةنيدملا ىلإ جورخلا يف هتنذأتساف :لاق .ًاريثك الام يناطعأف ءهدنع

 هتدعوف «مالغلا تمهتاف .ةبيعلا تدقفف ,20ةبيع يف ريثك لام يعمو «يل مالغ

 ىلع يقفرم تعضوو «هردص ىلع تدعقو هتعرصف :لاق . ءيثب يل رقي ماف «هتدّعوتو

 .يتحت تامف .هلتق ديرأ ال انأو ةزمغ 9 هتزمغو ءهردص

 «نمحرلا دبع ابأو «بيسملا نب ديعس تلأسف ةنيدملا تمدقف «يدي يف طقّسو

 ! ةبوت كل ماعن ال :لاق مهلكف هللا دبع نب ملاسو . دم نب مساقلاو ءرببزلا نب ةورعو

 )١( يرط :طيبع مد .
 عاتملا هيف نوكي هوحنو مدأ نم ءاعو :ةبيعلا (؟) .

 .نعط :زمغ (؟)
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 نإ :لاقف .ةصقلا هيلع تصصقف هتيتأف .هب لع :لاقف ,نيسحلا نب لع كلذ غلبف

 . تلعفف .انيكسم نيتس معطأو ؛ةنمؤم ةبقر قتعأو ,نيعباتتم نيرهش مض :ةبوت كبنذل

 نْدؤي ال امايأ هبابب تمقأف «لاملا تفلتأ ينأ هغلب دقو كلملا دبع ديرأ تجرخ مث

 همّلعي وهو ,هدنع كلملا دبعل نبا قّدح دقو «هدلول ماعم ىلإ تسلجف «لوخدلاب يل

 ريمأ نم لمأت ام :هبّدؤمل تلقف ,هيلع لخد اذإ نينمؤملا ريمأ يدي نيب هب ملكتي ام

 ريمأ ىلع لخد اذإ ّيبصلا َمَكُت نأ ىلع كلذ يدنع كّلف ؛هب كلصي نأ نينمؤملا

  لعفف . يرهزلا نع ىضرت نأ ىتجاح :هل لوقي « كتجاح لس :هل لاق اذإف ,نينمؤملا

 ترص اذإ ىتح , تلخدف يل نذأف .بابلاب :لاق ؟وه نيأ :لاقو كلملا دبع كحضف

 يبنلا نع ةريره يأ نع بيسملا نب ٌديعس ينثّدح .نينمؤملا ريمأ اي : تلق «هيدي نيب
 .« نيترم رحج نم نموملا ٌعدْلي الر :لاق هنأ 2

 ةرحخلا ةعقو

 لهأ نم كل نإ :لاقف .ديزي اعد ٌةافولا ةيواعم ترضح امل :لاق ناظقيلا وبأ

 .هتحيصن انفّرع دق لجر هنإف ,ةبقع نب ماسمب مهمراف اولعف اذإف ءًاموي ةنيدملا

 اهيلع الماع ةنيدملا نايفس يبأ نب دم نب نامثع مدق «نيتسو ثالث ةنس ناك ايلف

 ةلظنح نب هللا دبع مهيف «ةنيدملا لاجر نم ادفو ديزي ىلع دفوأو ,ةيواعم نب ديزيل

 مهنم لجر لك ةينب ىطعأو ءفلأ ةئام هاطعأف ندب ةينامث هعمو .ةكئالملا ليسغ

 هاتأ «ةنيدملا ةلظنح نب هللا دبع مدق |ملف ؛ 77 مهنالمُحو مهتوسك ىوس .فالا ةرشع

 ؟كءارو ام :اولاقف سانلا

 !مهب هتدهاجل ءالؤه نب الإ دجأ مل ول هللاو لجر دنع نم مكتيتأ :لاق

 !كاطعأو كزاجأو كمركأ هنأ انغلب دق هنإف :اولاق

 )١( ةصاخ ةبهطلا يف .باودلا نم هيلع لمحي ام :نالمحلا .
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 . ديزي لاتق ىلع يأ .هيلع هب ىوقتأ نأ الإ هنم كلذ تلبق امو .لعف دق :لاق

 هيلع عمجأ امب ديزي ىلإ دم نب نامثع بتكف هوباجأف , ديزي ىلع سانلا ضحو
 .ةيواعم نب ديزي مهيلإ بتكف .فالخلا نم ةنيدملا لهأ

 ام اورّيْغُي ىتح موق ام ُرّيغُي ال هللا نإ ف ؛دعب امأ ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ينإو 207 # لاو نم هنود نم ْمُه امو هل رم ال الف 9 .موقب هللا ذارأ م مهيأ

 اهب مككرتأو كددع اب لقأ ةأطو ا يمدق تحت مكتعضو نثل هللاو

 لم 0

 ! دومثو داع رابخأ عم مرابخأ خستنت ؛ ثيداحأ

 مهسفنأ ىلع ةلظنح نب هللا دبع ٌراصنألا تمّدقف ,موقلا َّيِمَح هباتك مهاتأ |ملف

 نم نايفس يلأ نب دمحم نب نامثع اوجرخأ مث ؛ عيطم نب هللا دبع شيرق تمددقو

 سابع نب هللا دبع ناكو ؛ ةيمأ ينب نم اهب ناك نم ّلكو .مكحلا نب ناورمو ,ةنيدملا

 نب هللا دبعو , شيرق ىلع عبطم نب هللا دبع اولّمعتسا :هل ليقف مهنع لأسف «فئاطلاب

 ! موقلا كله !ناريمأ :لاقف .راصنألا ىلع ةلظنح

 ثوعبلا "' عطقو ؛هرصق نع اجراخ هل تبرضف ةبغب رمأ ءاولعف ام ديزي غلب امو
 ةبقع نب سم مهيلع مّدقف ءدوشحلا ا” تفاوت ىتح ةثلاث ضمت مف «ماشلا لهأ ىلع

 نيبو مهنيب مه ءام لك ىلإ اوجرخأف ةنئيدملا لهأ دمع دقو - مهيلإ هجوتف « يرملا

 ًائيش اوقتسي ملف ءرطملا مهيلع هللا لسرأف ؛ ( هورّوغو نارطق نم ًاقز هيف اوصف ماشلا

 .ةنيدملا اودرو ىتح

 , ىكتشا دق وهو ةبقع نب ملسم ىلو ةيواعم نب ديزي نإ :هريغو ناظقيلا وبأ لاق
 .ريمغ نب نيصح لمعتساف ثدح كب ثدح نإ :هل لاقف

 )١( ةيآلا دعرلا ةروس 1١ .
 تدفاوت :تفاوت (") . ضرف :عطق (؟) .

 )  )5هيف لخد :ءيثلا يف ءيشلا رّوغ .
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 ري مل ةريثك عومجو ةئيهو ةدع يف اهلهأ هيلإ جرخف ,ةنيدملا مدق ىتح جرخف
 هريرسب ةبقع نب ماسم رمأف ؛مهلاتق اوهركو مهوباه ماشلا لهأ مهآر [لف ؛اهلثم
 هوعد وأ مريمأ نع اولتاق : يداني ايدانم رمأو ضيرم هيلع وهو نيفصلا نيب عضوف
 محتقا دق اذإف «ةنيدملا فوج يف مهفلخ نم ريبكتلا اوعمسف ,لاتقلا يف سانلا ّدجف
 ةلظنح نب هللا دبعو .سانلا مزهناف .ّدجلا ىلع مهو ماشلا لهأ ةثراح ونب مهيلع

 ! هينب َربكأ َرَمُأ اوعنص ام ىأرف هينيع حتف لف ءامون طغي هينب ضعب ىلإ دناستم
 دمغ رسك مث .مهرخآ ىلع يتأ ىتح ًادحاو ًادحاو مدقي لزي ملف ءلتق ىتح مدقتف

 ! لتق ىتح لتاقو .هفيس

 مهنأ ىلع ةعيبلا ىلإ مهاعد مث ءاهلهأ ىلع بلغتو «ةنيدملا ةبقع نب ملسم لخدو
 هللا دبعب نأ ىتح اوعيابف ؛ مهيلهأو مهاومأو مهئامد يف مكحي ةيواعم نب ديزيل "7 لوخ

 ! كلهأو كمدو كلام ينم كحينينمؤملا ريمأل لوخ كنأ ىلع عياب :هل لاقف «ةعمز نب
 نب ماسم لاقف .يلهأو يلامو يمد يف مكحي نينمؤملا ريمأ معز ينأ ىلع عيابأ نل :لاق

 ام ىلع كعيابن :لاقو هيلإ هّمضف مكحلا نب ناورم بثوف .هقنع اوبرضا :ةبقع
 هكرتف .اعيمج (هولتقاف الإو يحنت نإ ؛ادبأ هايإ اهليقأ ال هللاو ال :لاقف . تيبحأ

 .هقنع برضو .ناورم

 ريبزلا نب هللا دبع عم لتق ىتح اهب ناكف .ةكمب قحل ىتح عيطم نب هللا دبع برهو
 :لوقي وهو_ماشلا لهأ لتاقي لعجو .ناورم نب كلملا دبع مايأ يف

 هَّرَم آلإ ٌرفي ال خْيّشلاو رجلا موي ترف يذلا انأ
 هَّرفلا دعب ةّركلاب سأب ال ُهّرفب ٌةرك يزجأ مويلاف

 يردخلا ديعس وبأ لخد :لاق .ثدحي ةرضن ابأ تعمس :لاق يقرودلا ليقع وبأ
 ء«فيسلا ديعس يلأ قنع يفو .ماشلا لهأ نم لجر هيلع لخدف ءراغ يف ةرحلا موي

 )١( ءامإو ٌديبع :لوخ .
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 كلذو ءرانلا باحصأ نم نوكتف كمنإو ىمثاب 00 :لاقو فيسلا ديعس وبأ عضوف

 :لاق !يل رفغتساف :لاق .معن :لاق ؟تنأ يردخلا ديعس وبأ :لاقف !نيملاظلا ءازج

 .كل هللا رفغ

 مهجلا ينأ نب دمو ًاربص يعجشألا نانس نب لقعم لتقب ةبقع نب ماسم رمأو

 نمو «لاجر ةتسو لجر ةئاثلث راصنألاو شيرق نم ةرحلا موي لتق نم عيمج ناكو
 .ءالؤه فاعضأ مهريغو يلاوملا

 لعج هيدي نيب تيقلأ الف ءديزي ىلإ ةنيدملا لهأ سوءرب ةبقع نب مسم ثعبو

 : دحأ موي ىرعبزلا نبا لوقب لثمتي 1 معه ثا

 لسألا عقو نِم جرزخلا َعْزَج اودهش ردِبب يخايشأ تيل
 لثشف هل ديزيل اولاقتلو احرف اوّلهتسآو اوّلَهَأل

 .هنع جرخو .ًادبأ اضرأ كتنكاسال هللاو :لاق .هللا رفغتسن ىلب :لاق !نينمؤملا

 ديري ةكم ىلإ ماشلا لهأ نم هعم نمب ةبقع نب ماسم هجوت ةّرحلا ٌرمأ ىضقنا املو

 لاقف « ريم نب نيصح اعدف .هلجأ هرضح © ءاوبألاب ناك ا|ملف .ليقث وهو ريبزلا نبا
 برضأف كمدقأ وأ .شيجلا اذه ىلع كمدقأ يردأ الف ءكيلإ تلسرأ ينإ :هل

 يبارعا كنإ :لاق .تئش ثيح يب مرآف «كمهس انأ هللا كحلصأ :لاق ! كقنع

 ىلع هوبلغ الإ هنذأ نم طق دحأ مهنكمي مل شيرق نم يحلا اذه نإو «فاج 27 فلج

 الإ نكي ال «كنذأ نم مهنكمت نأ كايإف .موقلا تيقل اذإف « شيجلا اذهب رسف ءهيأر
 .فارصنالا مث ," فاقثلا مث ,7 فاقولا ىلع

 . قحألا :فلجلا () . عضوم مسا :ءاوبألا 0 . عجرا :وب )01(

 . ةموصخ وأ برح يف كعم فقيو هعم فقت نا :فاقولا (5)

 .دالجلا :تاقثلا (4)
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 لزي ماف «كلذ هشيجب ريمن نب نيصح ىضمو «هللا همحر ال ةبقع نب ماسم تامو

 بصنو اموي نوسمخ كلذو ؛هللا همحر ال ,ديزي تام ىتح ةكم لهأل ًارصاخ

 عبرأ ةنس لّوألا عيبر نم نولخ سمخل ءاثالثلا موي اهقرحأو ةبعكلا ىلع قيناجملا

 .نيراوحب ةيواعم نب ديزي تام اهيفو .نيتسو

 ةيواعم نب ديزي ةافو

 ديزي نب ةيواعم هنبا هيلع ىلصو . صمح دالب نم نيراوحب ةيواعم نب ديزي تام

5 . . 04 14 

 .يبلكلا لدحب تنب نوسيم :ديزي مأو .لوألا عيبر رهش يف ردبلا ةليل ةيواعم نبا

 نينئاو رهشأ ةعستو نينس ثاللث هتيالو تناكو .ةنس نيثالثو نامث نبا وهو تامو

 . اموي نيرثشعو

 ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم ةفالخ

 وهو « نيتسو عبرأ ةنس لوألا عيبر رهش يف ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم فلختساو

 . هتيالو لوط اضيرم لزي ملو ءاموي نيعبرأب هيبأ دعب تامو ,ةنس نيرشعو ىدحإ نبا

 كتيب لهأ نم لجر ىلإ تدهع ول :هل ليق ةافولا هترضح املف ؛هتيب نم جرخي ال
 ةيمأ ونب بهذي اال ؛اتيم اهدّلقأ الف اًبح اهب عفتنأ مل :لاق !ةفيلخ تفلختساو

 سانلاب لصيلو «ةبتع نب ديلولا لع لصيلف تم اذإ نكلو ؛ اهترارم عّرجتأو اهتوالحب

 ءةبتع نب ديلولا هيلع ىلص تام املف .مهسفنأل سانلا راتخي ىتح . سيق نب كاحضلا
 .ناورم ينب ةلود تماق ىتح «قشمدب سيق نب كاحضلا سانلاب ىلصو

 ريبزلا نبا ةنتف

 تام امل :لاق ,رشعم يلأ نع جاجح نع ديبع وبأ انثّدح :زيزعلا دبع نب لع لاق

 ةعاطلا ىلإ مهاعدف ءاهب ريبزلا نباو ةكم ىتأ ىتح «ريمن نب نيصح راس ةبقع نب ماسم

 نم نالجرو ذئموي ريبزلا نب رذنملا لتقف ؛ريبزلا نبا هلتاقو .مهلتاقف .هوبيجي مف
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 ريم نب نيصح ناكو ؛ ةمرخم نب روسملاو .فوع نب نمحرلا دبع نب بعصمو « هتوخإإ

 فوطي نأ ردقي دحأ نكي ملف « "7 ناعقيعق ىلعو سيبق يبأ ىلع 7 قيناجملا بصن دق
 شرفلا اهيلع ىقلأو «تيبلا ىلع جاس نم احاولأ ريبزلا نبا دنسأف ؛ تيبلاب
 تحت نوفوطي اوناكف «تيبلا نع ابن (رجحلا اهيلع عقو اذإ ناكف . 27 فئاطقلاو

 ؛ اورّبك فئاطقلاو شرفلا ىلع عقي نيح رجحلا تاوصأ اوعمس اذإف « حاولألا كلت

 هباحصأ نم لجر حرج الكف «ةيحان يف © اطاطسف برض دق ريبزلا نبا ناكو
 يف اهلعشأف «هنانس فرط يف رانب ماشلا لهأ نم لجر ءاجف .طاطسفلا كلذ هلخدأ

 ةبعكلا ىلع رانلا تعقوف ءطاطسفلا قزمتف ءّرحلا ديدش ًاموي ناكو ءطاطسفلا

 .ضرألا ىلإ تطقاستو راتسألا تقرتحاو نكرلا عدصناو ,فقسلاو بشخلا قرتحاف

 .ةبعكلا قيرح دعب امايأ ماشلا لهأ عم اولتتقا مث :لاق

 عبرأ ةنس لوألا عيبر نم نولخ تسل تبسلا موي ةبعكلا تقرتخا : ديبع وبأ لاق

 مهنومري ماشلا لهأو ءريبزلا نبا مهعمو رجحلا بناج يف ةكم لهأ سلجف ءنيتسو

 اهذخاف !ريخ هذه يف :لاقف ءريبزلا نبا يدي نيب ةلبن تعقوف .ةراجحلاو لبنلاب

 عيبر نم تلخ ةرشع عبرأل سيمخلا موي ةيواعم نب ديزي تام :ابوتكم اهيف دجوف

 مالع ءهللا تيب يقرحمو .هللا ءادعأ اي .ماشلا لهأ اي :لاق كلذ أرق املف .لوألا

 ! مكتيغاط تام دقو نولتاقت

 .ركب ابأ ةليللا 29 ءاحطبلا كدعوم ريغ نب نيصح لاقف

 « ءاحطبلا ىلإ هباحصأب نيصح جرخو ,هباحصأب ريبزلا نبا جرخ .ليللا ناك املف

 راوسألا ىلع ةليقث ةراجح اهب ىمرت تناك ءراصحلا تالآ نم ةميدق ةلآ يهو :قينجنم عمج :قيناجملا )١(
 . اهمدهتف

 . اهنيب ةكمو ناعقيعق ههجو . ةكم ىلع فرشملا لبجلا مسا :سيبق وبأ (؟)

 . لخ راثد يهو , ةفيطق عمج :فئاطقلا (؟)

 . ةبعكلا رجح يأ :رجحلا (4)

 . ةكف ءاحطب ديري :ءاحطبلا (3) .رعشلا نم ذختي تيب : طاطسفلا ( 0 )

١1 



 ديس انأ ركب ابأ اي :نيصح لاقف ؛الزنف ادرفناو ,هباحصأ اههنم دحاو لك كرت مث

 ردهُيو ةعاسلا كعيابأ لاعتف ؛ كب اوضر دق زاجحلا لهأ ىرأو , عفادأ ال ماشلا لهأ

 كلملا نوكي نأ بحأ ال ينإف .ماشلا ىلإ يعم جرختو .ةّرحلا موي هانبصأ ءيش لك
 كهتناو هللا تيب قرحأو َسانلا فاخأ نَم نمآ الو ,لعفأ ال هللاو ال :لاقف .زاجحلاب

 هل لاقف ؛ ريبزلا نبا ىبأف .نانثا كيلع فلتخي ال نأ ىلع لعفاف لب :لاق !هتمرح

 لهأ اي اوبكرا !ادبأ حلفت ال هللاو ,ديس كنأ معز نم نعلو هللا كنعل :نيصح

 .اوفرصناو اوبكرف .ماشلا

 اورضح نيذلا ةخيشملا ضعب انثّدح :لاق رشعم يلأ نع جاّجحلا نع ديبع وبأ

 ينإ هللاوف :لاق .رجحلا الإ اهلك ةكم ىلع ريمث نب نيصح بلغ :لاق « ريبزلا نبا لاتق
 ديبع يأ نب راتخملاو ,عيطم نب هللا دبع :نييشرقلا نم رفن هعمو هدنع سلاجل

 يفإ هللاو :راتخملا لاقف ؛7ةحيور َتْبَه ذإ .ريبزلا نب رذنملاو ,ةمرخم نب روسملاو
 .ةكم نِم مهوجرخأ ىتح مهيلع اولمحف .مهيلع اولمحاف..رصنلا ةحيورلا هذه يف ىرأل

 دعب ديزي توم كلذ رثأ لع انءاج مث . الجر عيطم نبا لتقو . الجر راتخملا لتقو

 . ةليل ةرشع ىدحإب ةبعكلا قيرح

 تام دق ديزي نب ةيواعم اودجوف , ماشلا ىلإ هباحصأو ريمن نب نيصح فرصناو

 .اتيمو ايح اهلمحتأ ال :لاقو .فلخستي ملو

 ؛ندرألا لهأ الإ ريبزلا نبا مهلك ماشلا لهأ عياب , ديزي نب ةيواعم تام املف

 يرهفلا سيق نب كاحضلا ريبزلا نبا فلختساو .ريبزلا نبا ًاضيأ رصم لهأ عيابو
 ماشلا لهأ فارشأ نم سانو ةيمأ ينب لاجر كلذ ىأر اللف .ماشلا لهأ ىلع

 لهأ انيف ناك كّلملا نإ : ضعبل مهضعب لاق .هريغو عابنز نب حور مهنم , مههوجوو
 رظنيف انم الجر اوذخأت نأ مكل له ؛ كلذب ىضرن ال ؛زاجحلا ىلإ انع لقتناف . ماشلا

 مالغ هنأ موقلا ىأرف :لاق .هللا اوريختسا :[ عابنز نب حور ] لاقف .رمألا اذه يف

 )١( ميسنلا : حورلا ريغصت :ةحيور .



 نب ديعس نب ورمع اوتأف .ُتَدَح اذه :اولاقو هدنع نم اوجرخف ّنسلا ثدح

 ديزي نب دلاخ ىلإ اوءاجف ءاثَّدَح هوأرف .رمألا اذهل كسأر عفرا :هل اولاقف « صاعلا

 ؛رمألا اذه ىلع ًاصيرح اثدح هوأرف .رمألا اذه كسأر عفرا :هل اولاقف .ةيواعم نبا

 ء حابصم هدنع اذإف .مكحلا نب ناورم اوتأف .ثدح اذه :اولاق هدنع نم اوجرخ اللف

 ءكلملا دبع ابأ اي :اولاقف ,هيلع اولخدو اونذأتساف «نآرقلاب هتوص نوعمسي مه اذإو

 هلع دم ةّمأل راتخي نأ اولأساو هللا اوريختسا :لاقف .رمألا اذه كسأر عفرا

 نأ مهرمآ انأف ءماذُج نم ةئامعبرأ يعم نإ : عابنز نب حور هل لاقف . اهّلَدعأو اهريخ

 ؛ هيلإ مهوعديو سانلا بطخي نأ زيزعلا دبع كنبا تنأرمو ءادغ دجسملا يف اومّدقتي

 مهرمأ نأ سانلا نظيف ! تقدص ,تقدص : دجسملا بناج نم اودانت كلذ لعف ذإف

 ش ... دحاو

 ىلوأ ٌدحأ ام :لاق مث «هيلع ىنثأو هللا دمحف زيزعلا دبع ماق «سانلا عمتجا ملف

 هاعارذ تباش دقل .هديب يسفن يذلاو ءاهديسو شيرق ريبك ناورم نم رمألا اذهب

 .ليلب َرْبَد رمأ : ديزي نب دلاخ لاقف !تقدص تقدص :نويماذجلا لاقف . ربكلا نم

 ام طهار جرمب سيق نب كاحضلا عم هرمأ نم ناك مث ,مكحلا نب ناورم اوعيابف

 .ناورم ينب ةلود يف اذه دعب هركذ يتأيس

 تاورم ىئنب ةلود

 طهار جرم ةعقوو

 نم لوأ ناكف .ماشلاب سانلا فلتخا , ديزي نب ةيواعم تام امل :لاق نسحلا وبأ

 نبال اعدف صمح ىلع ناكو «يراصنألا ريشب نب نامعنلا دانجألا ءارمأ نم فلاخ
 اضيأ ريبزلا نبا ىلإ اعدف «نيرسنقب وهو يلالكلا ثرحلا نب رفز هربخ غلبف ءريبزلا

 كلام نب ناسح كلذ غلبو ؛ بلكو ةيمأ ينب نم اهب نمل كلذ رهظُي ملو ءارس قشمدب
 نوعيابي دانجألا ءارمأ ىرأ نإ :عابنز نب حورل لاقف ؛نيطسلفب وهو يبلكلا لدحب نبا
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 تنأ مقأو اهيلإ جراخ انأف .يموق مهو ءريثك ندرألاب سيق خءانبأو ءريبزلا نبال

 .مهب هلتاقف دحأ كفلاخ نإف ,ماذجو مخل نم كموق اهلهأ لج نإف ,نيطسلفب

 يماذُجلا سيق نب لتان ماقف «ندرألا ىلإ ناسح جرخو .نيطسلفب حور ماقأف

 لاقف ندرألاب ناسحب قحلو ,نيطسلف نم عابنز نب حور جرخأو ءريبزلا نبا ىلإ اعدف

 .هللا ءافلخل نايصعو قافنو قاقش يف ريبزلا نبا نأ متملع دق ,ندرألا لهأ اي : ناسح

 نم انل رتخا :اولاقف هوعيابف برح ينب نم الجر اورظناف ؛نيملسملا ةعاجل ةقرافمو

 نب ديزي ينبا ًادلاخو هللا دبع :نيمالغلا نيلجرلا نيذه انبتجو . برح ينب نم تئش

 ىوه ناكو .ّيبص ىلإ وعدن نحنو .خيش ىلإ سانلا وعدي نأ هركن انإف .؛ةيواعم

 ىلإ بتكو «كسمأ مالكلا اذهب هومر املف ؛هتخأ نبا ناكو ديزي نب دلاخ يف ناسح

 ركذيو ريبزلا نبا مذيو هدنع مهءالبو ةيمأ ينب هيف مظعي اباتك سيق نب كاحضلا
 ةعامجو ةيمأ ينب رضحمب كاحضلا ىلع باتكلا أرقا :هلوسرل لاقو ,ةعاجلل هفالخ

 ينب عم ةيناهلا تراصف «نيتقرف اوراصف سانلا مكت ,ناسح باتك أرق الف .سانلا

 ,«فويسلاب ضعب ىلإ مهضعب ىشمو «لاعنلاب ) اودلتجا مث «ةيريبز ةيسيقلاو ,ةميأ
 . مايأ ةثالث جرخي ملف ةرامإلا راد كاحضلا لخدو , ديزي نب دلاخ مهنيبارجح ىتح

 ىلإ سيق نب كاحضلا جرخف « قشمدب ةيمأ ينب عم ناكف دايز نب هللا ديبع مدقو
 نم ناك ام الإ .هوتأف دانجألا ءارمأ ىلإ لسرأو .هيف ركعسف  طهار جرم - جرملا

 ؛يطو كساكسلاو ,ناسغو . بلكو «.ةيمأ ونب هتعيابف , هسفن ىلإ ناورم اعدو ؛ بلك

 مهريغو هيلاوم نم نيفلأ يف ناروح نم ديزي نب دابع لبقأو .فالآ ةسمخ يف ركسعف
 لماع اهنم جرخأف قشمد ىلع سمن يبأ نب ديزي بلغو ناورمب قحلف «بلك ينب نم

 .ريثك حالسو لاجرب ناورم رمأو «كاحضلا

 هدمأو نيرسنق نم ثرحلا نب رفز هيلع مدقف « دانجألا ءارمأ ىلإ كاحضلا بتكو

 جرمب كاحضلا دنع اوفاوتف ء صمح لهأ يف عالكلا يذ نب ليبحرشب ريشب نب نامعنلا

 )١( اهب اوبراضت يأ :لاعنلاب اودلاجت .



 ,ةلاجر ا اذ رشم ةثالث يف ناورمو .افلأ نيتس يف كاحضلا ناكف .طهار

 .ناقيرفلا ربصو ءاموي نيرشع جرملاب اولتتقاف ؛نابكر كاحضلا باحصأ رثكأو

 نب ركب هترسيم ىلعو «ٍليقعلا ةيواعم نب ورمع نب دايز كاحضلا ةنميم ىلع ناكو
 اعد نمو ريبزلا نباو .قح ىلع كنإ :ناورمل دايز نب هللا ديبع لاقف : يلالهلا ريشب يبأ

 كنأ ملعاو ؛ سيق ناسرف كاحضلا عمو ءاددُعو ًاددَع انم رثكأ مهو , لطابلا ىلع هيلإ

 اذإف «ةعداوملا ىلإ مهعداف .ةعدخ برحلا امنإو ,ةديكمب الإ ديرت ام مهنم لانت ال

 ىلإ هوعدي كاحضلا ىلإ ءارفّسلا ناورم لسرأف . مهيلع َّرْكف لاتقلا نع اوُفكو اونمأ

 «لاتقلا نع اوكسمأ دق ةيسيقلاو كاحضلا حبصأف .رظنن ىتح برحلا عضوو ةعداوملا

 رعشي ملف «هباحصأ ناورم دعأ دقو ءريبزلا نبال ناورم عيابي نأ نوعمطي مهو

 ريغ نم مهتايار ىلإ سانلا عزفف .مهيلع تدش دق ليخلاو الإ هباحصأو كاحضلا

 ةينكو . 0 سيك دعب زجَعأ .سينأ ابأ : سانلا ىدانف «ليخلا مهتيشغ دقو دادعتسا

 حبق :لاقو ناورم لّجرتف «مهتايار سانلا مزلو «سانلا لتتقاف « سينأ وبأ : كاحضلا

 نب كاحضلا لتقف .نيتفئاطلا ىدحإل ٌرمألا ٌنوكي ىتح هّرهظ ّمويلا مهالو نم هللا
 ىقلت ام ىلإ ليقع ينب نم لجر رظنف .نولتاقي اهتايار دنع سيق تربصو .سيق

 لعجف ,هفيسب اهضرتعاو !تايار نم اهنعلا مهللا :لاقف ,لتقلا نم اهتايار دنع سيق

 ال :ناورم يدانم ىدانف سانلا مزهنا مث .اهلهأ قرفت ةيارلا تطقس اذإف .اهعطقي

 .هرهظ مويلا مآلو نم اوعبتت

 نم ىلع اعزج اوتام ىتح «جرملا موي دعب اوكحضي مل سيق نم الاجر نأ اومعزف

 « ءاطعلا فرش ذخأي ناك نمم ذئموي سيق نم لتقف ءذئموي سيق ناسرف نم بيصأ
 دهشو ءزيزعلا دبع هل لاقي نبا ناورمل لتقو .ةئاّتس لس ينب نم لتقو . الجر نونامث

 لاق «سانلا مزهنا املف ,نايفس يبأ نب ةيواعم نب هللا دبع طهار جرم موي كاحضلا عم
 هلتقي نأ ديعس نب ورمع دارأف «فدتراف . يفلخ (9فدترا : دايز نب هللا ديبع هل

 )١( فرظلاو دوجلاو ,لقعلا :سّيكلا .
 يفلخ بكرا :فدترا (؟( .



 ؟ناطيشلا ميطلاي فكت الأ :دايز نب هللا ديبع هل لاقف

 :جرملا موي هانبا لتق دقو ثراحلا نب رفز لاقو

 طمار ةَعيقو تقبأ دَقل يرمُعل
 هذه لبق ةلّر ينمَرَت ملف
 هثأسأ نإ ٌدحاو موي ْبَهَذيأ

 انًحامر اهلنت مل ًابلك كرتنأ
 ىرّثلا نمد يف ءارضخلا تبنت دقو
 انقلاب ٌليخلا َسَعْدُت ىتح َحلّص الف

 ()ايئانتُم انّيب ًاعدص ناورمل

 ايئارو يَبحاص يكرتو يرارف
 ايئالب نسُحو يمايأ حلاصب

 ايهام َّيْهو طهار ىّلتق ُبهذتو

 ايه امك سوفثلا تازازَح ىقبتو

 7 ايئاسن بلك ءانبأ نم َرأثتو

 ىلإ لبقأ مث ,دحأ عَبتُي ال نأ ناورم ىدان :سانلا مزهناو كاحضلا لتق الف

 دانجألا ةعيب هتءاج مع ؛ةرامإلا راد نايفس يلأ نب ةيواعم راد لزنو ,اهلخدف قشمد

 كنإف ؛هّمَأ جّوزتف ءديزي نب دلاخ الإ كيلع فوختن ال انإ :هباحصأ هل لاقف

 دارأ املف «ناورم اهجوزتف  ةعيبر نب ةبتع نب مشاه يبأ ةنبا همأو - كلذب هرسكت

 .احالس هراعأف .كدنع ناك نإ احالس ينّرعأ :دلاخل لاق رصم ىلإ جورخلا

 . ماشلا مدق“ مث هنم اًوَدَتفاف ءاريثك ًاسان اهب ىبسو اهلهأ لتاقف ءرصم ىلإ جرخو

 هل لاقف ,دلاخ هيلع حلأف هيلع ىبأف .يحالس لع در :ديزي نب دلاخ هل لاقف

 اكشو اهدنع ىكبف همأ ىلإ لخدف :لاق !تسالا ةبطَر نب اي :اشاحف ناكو .«ناورم

 كيلإ دوعي ال هنإف ,كيلع ال :هل تلاقف  ماشلا لهأ سوءر ىلع ناورم هلاق ام اهيلإ

 اهدنع دقرف دلاخ مأ ىلإ ءاج مث ءامايأ لاق ام دلاخل لاق ام دعب ناورم ثبلف

 نققشو نحصف نجرخ مث ,هتلتق ىتح هتطغ مث دئاسولا هيلع نحرطف اهيراوج ترمأف
 !نينمؤملا ريمأ اي !نينمؤملا ريما اي :نيبايث

 .نعطلا :سعدلا (5) 2. حضاولا :نيبلا )١(
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 سانلا لوقي نأ الول هللاو : دلاخ مأ هتخافل لاقف .هدعب رمألاب كلملا دبع ماق مث

 .نينمؤملا ريمأب كتلتقل ةأرما يبأب تلتق يفإ

 رشع ةينامو رهشأ ةعست هتيالو تناكو .ناورم نب كلملا دبع هنبا هيلع ىلصو ءةئس

 . يمورلا روصنم نب نوجرس هبتاكو .ينابيشلا سيق نب ىبحي هتطرش ىلع ناكو .اموي

 .هالوم دوسألا لهس وبأ هيجاحو

 تاورم نب كلملا دبع ةيالو

 لاقيو ديلولا ابأ ؛ ىنكيو «ةيمأ نب صاعلا نب مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع وه
 ءديزيو «ناولسو «ديلولا :هدلو نم عبرأ ةفالخلا يلو هنأ كلذو ؛كالمألا وبأ هل

 . بايذلا ابأ :بقلي ناكف «بايذلا اهيلع عقيف هتثل ىمدت ناكو . ماشهو

 . ةيمأ نب صاعلا يبأ نب ةريغملا نب ةيواعم تنب ةشئاع همأ

 : تايقرلا سيق نبا لوقي هلو

 "اهئاسن موُرأ تلّضف ىتلا ةشئاع نبآ تنأ مع

 امئاولغ ىلع تضمو اهتادلل تسل /
 اهبامس طْو سمشلاك ااكرابُم َرَغَأ تدّنو

 . كلملا دبع نب ديلولا هيلع لصف

 . لصألا :ةمورألا(١)



 لاقيو « نيرشعو تس ةنس لاقيو « نيرشعو ثالث ةنس ةنيدملاب ثكلملا دبع دلوو

 . رهشأ ةعبسل دلو

 ةديبع نب حابر نب لئان وبأ مث .يكسكسلا ةشيبك يبأ نبا :هتطرش ىلع ناكو

 .نايرلا :هسرح ىلعو «ىمكحلا ديزي دبع مث يناسغلا

 : لئاسرلا ىلع هبتاكو .يمورلا روصنم نب نوجرس :دنجلاو جارخلا ىلع هبتاكو
 : نئازخلاو لاومألا توبب ىلعو «بيؤذ نب ةصيبق : متاخلا ىلعو .هالوم ةعرز وبأ

 . ةويح نب ءاجر

 . هالوم فسوي وبأ هبجاحو

 هيلع ىلصو .ةنس نيتسو ثالث نبا وهو .نينامثو تس ةنس كلملا دبع تامو

 . هنبا ديلولا

 .رهشأ ةثالثو ةنس ةرشع ثالث هيلع عمتجا ذنم هتيالو تناكو

 . ةنيدملا باب جراخ نفدو

 نم اهّوح ةيسرافلاو ةيمورلا نع ةيبرعلا ىلإ نيواودلا تلوُح كلملا دبع مايأ يفو

 لوم نمحرلا دبع نب حلاص ةيسرافلا نع افوحو ,نيشخ ىلوم دسع نب ناهلس ةيمورلا
 . ديلولا نمز يف تلّوُح لاقيو .ةرم ينب نم ةأرما «ةبتع

 دبع مهغلبف ءرشع ةسمحخ يلاوملل ضرف ةيواعم ناك :لاق ةعيهل نبا نع بهو نبا

 . نيثالث مهنم ءانبالل متاف ماشه ماق مث ,.نيرشعو ةسمخ مهغلب مث .نيرشع كلملا

 ناكو « ريبزلا نبا لتق امل هتعيبب ناورم نب كلملا دبع ىلإ رمع نب هللا دبع بتكو

 :لوقي هيلإ هباتك

 عمسلاب كل تررقأ يناف ؛كيلع مالس ءرمع نب هللا دبع نم ناورم نب كلملا دبعل
 . هيلع كتعياب ام لثم ىلع يالوم عفان ةعيبو . ِمُنَِو هلوسر ةنسو هللا ةنس ىلع ةعاطلاو
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بزلا نبا لتق امل هتعببب ةيفنحلا نب دم بتكو
 : هباتك يف ناكو « ري

 ناك هلخد نم يذلا مارحلا دلبلا ف تدعقف ,اهفالتخا دنع ةمألا تلزتعا ينإ

رتو 9-1 عنمأو «ينيد زرخأل ءانمآ
ف هتلكاش ىلع لَمْعَي لك لث» سانلا تك

 مكّبر

سانلا تيأر دقو .؟' ) # لبس ىَدْهَأ وه نَمِب ُمّلعأ
 ةباصع نحنو «كيلع اوعمتجا دق 

و «اقاثيم كنم انل ذخأيل الوسر انم كيلإ تثعب دقو ؛ةعامجلا قرافن ال انتمأ نم
 نحن

 . نيقتملل ةبقاعلاو «ةعساو ل ضراف تيبأ نإف «كنم كلذب قحأ

جه ال نأ فو هلا دهع كلف كم
نم دحأ الو ادهاش الو غ ءاضاطلس يف 

 

 ؛ كربو كتلص عدن نلف « ,مقأف زاجحلاب ماقملا تببحأ نإاف « مهتعيبب اوفو ام كباحصأ

 كانأجلأ نثل يرمعلو ؛كتاساوم عدت نلف ءانيلإ صّخشاف اندنع ماقملا تببحأ نإو

 جاجحلا ىلإ جرخاف ؛كمحر انعطقو كانملظ دقل ًافئاخ ضرألا ف باهذلا ىلإ

دنع دومحملا تنأ كنإف ( عيابف
لا نبا نم ريخو ءايأرو ًانيد ان

 . ىقنأأو ي يضرأو ريبز

 . هباحصأ نم دحأل الو دمحل ضرْعت ال

 :هباتك يف ناكو

 ينب تيأر يفإو ؛"'بّرحلا نم كافش اهيف سيلف ؛بلطملا دبع ينب ءامد ينبنج

 . يلع نب نيسحلا اولتق امل مهكلُم اوبلس برح

 . همايأ يف نييبلاطلا نم دحأل جاجحلا ضرعتي ماف

 . مزحأ كلملادبعو «ماحأ ةيواعم :لاقي ناك :لاق ىنئادملا نسحلا وب

 )١( ءارسإلا ةروس 84 .

 بضغلا :برحلا (؟) .



 - فّحضَتسملا ةفيلخلاب انأ ام هللاو ينإ سانلا اهيأ :لاقف كلملا دبع سانلا بطخو

 ةفيلخلاب الو  نايفس يبأ نب ةيواعم ديري  نهادملا ةفيلخلاب الو نافع نب نامثع ديري
 . لزن مث ! اذك انفيسب انلق ءاذك هسأرب لاق نمف - ةيواعم نب ديزي ديري  ('”نوفأملا

 ضرفو «ًادودُح دَح هللا نإ ,سانلا اهيأ :لاقف ربنملا ىلع كلملا دبع بطخو

 دنع متنأو نحن انعمتجا ىتح .ةبوقعلا يف دادزنو بنذلا يف نودادزت متلز امف ؛اضورف

 !فيسلا

 نأ هلأسف ,كلملا دبع ىلع بلاط يبأ نب يلع نب رمع مدق :لاق ينئادملا نسحلا وبأ
 :قيقُحلا يبأ نبا تايبأب الثمتم كلملا دبع لاقف ىلع ةقدص هيلإ ريصي

 لئاقلل ٌعُماَّسلا تّصنأو ىوملا يعاود تلام اذإ يفإ
 )لصاف لداع مكحب يِضَقَن مهئارآاب سانلا جّتلتعاو

 ٍلطابلل قحلا نودب ىضْرن الو ًاقح لطابلا لمجت ال
 . عجرو .ةلصب هل رمأو . كيلإ نيسحلا دلو نم اهجرخن ال يرمعل ءال

 ؛ةبحص ام تناك كمعو كابأ نإ : يرخ نب نميأل ناورم نب كلملا دبع لاقو
 :لوقي وهو جرخف .كلملا دبع همتشف «ىبأف . ريبزلا نبا لتاقف لاملا اذه ذخف

 شيرق نم رخآ ناطلُس ىلع يّلصُي الجر لتاقب تسلف
 شيَطو هَفَس نع هللا ذاعُم يمثإ ّيلعو ةئاطلس هل

 : ًاضيأ مرخ نب نميأ لاقو
 ”لدتعي اهنم َلْيملا َدْيَوُرَف  انّيب ًاطُيَه ةنتفلل نإ
 لروَتعاف لاتق ناك اذإو زهتناف ءاطع ناك اذإف

 لعتشَت اهعدف رانلا ٍبَطَح اهلئاسرُف اهدقوي انإ

 )١( الاتقو ًاعارص اومحتلا :اوجلتعا (؟) . لقعلا صقانلا :نوفأملا .

 ةبلجلاو جيجضلا :طيلا (؟) .
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 نم ِهَرْك ىلع كرصن يذلا هلل دمحلا :ناورم نب كلملا دبعل ثراحلا نب رفز لاقو

 هللا لاق ,تبذك :رفز لاقف .رفاك الإ كلذ ةرك ام :ةعزيعز وبأ لاقف .نينمؤملا

 , "7 «َنوهراكل نينمُوملا نم ًاقيرف َّنإو قحلاب كتيب نم كّبر كجرخأ امك#» : هيبنل

 فالآ ةعبس يف ينيقلا ةجلد نب شيبح ةنيدملا ىلإ ناورم نب كلملا دبع ثعبو

 .ا4 امد م ءلكأف مشو زبي اعدف « يي هللا لوسر ريثم ىلع سلجو ةنيدملا لخدف

 دبعل عيابت :لاقف « « هيَ ينلا بحاص هللا دبع نب رباج اعد مث «ربنملا ىلع ًاضوتف

 دحأ ىلع هل ذخأ ام مظعأو  هقاثيمو كيلع هللا دهعب نينمؤملا ريمأ ناورم نب كلملا

 قَوَطَأ تنأ :لاق . هلالض ىلع كّمد هللا "0قاَرَهَف انّتنخ نإف «ءافولا يف هقلخ نم

 ىلع «ةيبيدحلا موي ِهُِِع هللا لوسر هيلع تعياب ام ىلع هعيابأ نكلو «ينم كلذل

 . ةعاطلاو عمسلا

 عم نالجر ماشلا نم هرثأ ىلع مدقو «ةذبرلا ىلإ كلذ هموي نم خد نبا جرخ مغ

 سمح ةنس ناضمر يف كلذو «ةذبّرلا يف ًاعيمج اوعمتجا مث «شيج امهنم دحاو لك

 . ةجلد نبا مهريمأو نيتسو

 نب شيبح ىلإ ريسي نأ ةنيدملاب يدعاسلا لهس نب سابعلا ىلإ ريبزلا نبا بتكو

 . ةذبرلاب هيقل ىتح راصف .ةجلد

 ًاددم «ةرصبلا ىلع ريبزلا نبا لماع وهو «ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثارحلا ثعبو

 قح اوراسف «ةرصبلا لهأ نم ةئارعست يف فجّسلا نب فيِنُح :لهس نب سابعلا ىلإ

 . ةذبرلا ىلإ اوهتنا

 يف ماشلا لهأ تابو ءنوُلصيو نآرقلا نوءرقي ةنيدملا لهأو ةرصبلا لهأ تابف
 ءهعم نمو ةجلد نب شيبح لتقف .لاتقلا ىلع اًوَدغ اوحبصأ الف ؛رومخلاو فزاعملا

 , اهيلع يذلا لبجلا وهو «ةذبرلا دومع ىلع ماشلا لهأ نم لجر ةئامسخ مهنم نصحتف'

 )١( هلتقو هكفس :هودع ْمد قاره (؟) .ه ةيآلا لافنألا ةروس .
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 مه] لاقف نامألا اوبلطف «لهس نب شايع مهب طاحأف ,جاجحلا وبأ فسوي مهيفو

 عجر مث .نيعمجأ مهقانعأ برضف .همكح ىلع اولزنف . يمكح ىلع اولزنا [ شايع
 . ةنيدملا ىلإ لهس نب شايع

 هاخأ ثعبف موقلا هفعضتساف «ةرصبلا ىلع الماع ةزمح هنبا ريبزلا نب هللا دبع ثعبو

 ريمأ مكيلع مدقي ال هنأ ينغلب ,ةرصبلا لهأ اي :لاقف مهيلع مدقف «ريبزلا نب بعصم

 . باصقلا انأ :يسفن مكل بقلأ ينإو .هومتبقل الإ

 ديبع يبأ نب راتخملا ربخ

 هلزع مث ؛ةفوكلا ىلع ًاريمأ ةحلط نب دم نب مهاربإ ريبزلا نب هللا دبع لسرأ مث

 غلبف ؛ةفوكلا ىلإ دايز نب هللا ديبع كلملا دبع لسرأو ؛ديبع يبأ نب راتخملا لسرأو

 اوقتلاف « شيج يف رتشالا نب ميهاربإ مهيلإ هجوف .دايز نب هللا ديبع لابقإ راتخملا

 ناك نم ةماعو .عالكلا وذو ءريمث نب نيصحو «دايز نب هللا ديبع لتقو .رزاجلاب

 . ريبزلا نب هللا دبع ىلإ مهسوءرب ثعبو , مهعم

 :لاق ىمرحلا ةيريوجلا يبأ نع هللا دبع نب كيرش انثّدح لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 «بازلاب مهانيقلف رتشألا نب ميهاربإ عم رزاجلا موي ماشلا لهأ ىلإ راس نميف تنك

 مهاربإ لاقف ؛ اوحبصأ ىتح انتليلو انتيشع مهانلتقف ءاوربداف مهيلع انل حيرلا تبهف

 نبا الإ هارأ امف .هوسمتلاف .ءبيط حير هيلع تدجوف الجر ةحرابلا تلتق ينإ

 . يداولا نطب يف سوكعم هللاووه اذإف ءانقلطناف . ةناجرم

 يذلا اذه نم :لاق «بازلاب رتشألا نب ميهاربإو دايز نب هللا ديبع ىقتلا انو

 ! مامحلاب بعلي ايبص سمأ هتكرت دقل :لاق . رتشألا نب مهاربإ :هل ليق ؟ ينلتاقي

 لاق «ةنيدملاب نيسحلا نب ىلع ىلإ هسأرب راتخملا ثعب دايز نبا لتق املو :لاق

 ناحبس :لاق هآر ملف :لاق .ىدغتي وهو راهنلا فاصتنا هيلع هب تمدقف :لوسرلا

 ىلع هللا دبع يبأ ْسأر لخدأ دقل ؛ةمعن هقنع يف هلل سيل نَّم الإ ايندلاب رتغا ام ! هللا
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 :غرفم نب ديزي لاقو «ىدغتي وهو دايز نبا

 "!باّرلاب هللا ٌليتق : ًادبع تامو هتّمذب ًاراّتخ شاع يذلا ّنإ

 ”تعفدف ةكم تئج اذإ :هلوسرل لاقو ءريبزلا نبا ىلإ ًاباتك بتك راتخملا نإ م

 لقو «مالسلا هيلع أرقاف  ةيفنحلا نب دمج ينعي - يدهملا تأف « ريبزلا نبا ىلإ يباتك

 «كلذ هل لاقف هاتأف :لاق !كتيب لهأ بحأو كبحأ يفإ :قحسإ وبأ كل لوقي :هل

 رمع سلجي وهو « يتيب لهأ بحيو ينبحي فيكو ,.قحسإ وبأ بذكو تبذك :لاقف

 راتخملا لاق ,هربخأو هلوسر هيلع مدق (لف ؟نيسحلا لتق دقو هدئاسو ىلع دعس نبا

 . دعس نب رمع باب ىلع نيسحلا نيكبي حئاون يل رجأتسا :هسرح بحاص ورمع ينأل
 حئاونلا لاب ام :هل لقف ريمألا تئا نب اي : صفح هنبال رمع لاق نيكب (ملف ,لعفف

 :لاقف !هيلع ىكبي نأ لهأ هنإ :لاقف «كلذ هل لاقف هاتأف ؟ يباب ىلع نيسحلا نيكبي

 :هل لاقف «هسرح بحاص ورمع ابأ اعد مث . معن :لاق !كلذ نع َنُهنآ. هللا كحلصأ

 هيلإ ماقف . صفح ابأ ىلإ مق :هل لاقف هاتأف !هسأرب ينتأف دعس نب رمع ىلإ بهذآ

 ينوتئا :لاق مث راتخملا ىلإ هسأرب ءاجو .هلتقف فيسلاب هللجف ,ةفحلمب فحتلم وهو

 نأ بحتأ :لاق !هللا همحر ىمعن :لاق ؟اذه فرعتأ :لاق هرضح الف .رمع نباب'

 . هقنع برضف هب رمأف !هدْعب شيعلا يف َرْيَخ ال :لاق ؟هب كقحْنَت

لتق عبتي لعج « دعس نب رمعو ةناجرم نبا لتق امل راتخملا نإ مث 1
 يلع نب نيسح ا ة

 ةنيدملا ةقزأ يف اوفوطي نأ ةعيشلا مهو ةينيسحلا رمأو .نيعمجأ مهلتقف هلذخ نمو

 قداص نكي ملو  قارعلا هل تنادو مهانفأ الف !نيسحلا تاراث اي :اولوقيو ليللاب

 رهظأ هتيغب كردأ الف - سائلا لصأتسي نأ دارأ امنإو .بهذملا حيحص الو ةينلا

 لهأ ىلإ بتكو ؛هللا نم يحولاب هيتأيو هيلع لزني ليربج نأ ىعداف ءهتين حبق سانلل .
 :ةرصبلا

 .ردغلا حبقأ ردغي يذلا :راتخلا )١(
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 ش ! مهنم ريثك نم

 .هيلإ جرخف ةرصبلاب وهو ريبزلا نبا ىلإ ةفوكلا لهأ بتك ءهنع كلذ رشتنا املف
 بعصم هلتقف . ةفوكلا لهأ ةوجوو رتشألا نب ميههاربإ هملسأف ناتخملا هيلإ رربو

 . هباحصأ لتقو

 ىحوي هنأ معزيل راتخملا نإ :رمع نب هللا دبعل ليق :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 . ! مهئايلوأ ىلإ نوحوي نيطايشلا ,قدص :لاق !هيلإ

 نيعبسو ىدحإ ةنس يف جح ُم ءفاللا ةثالث راتخملا باحصأ نم بعصم لتقو

 دق نيئمؤملا ريمأ اي :لاقف «قارعلا لهأ هوجو هعمو ريبزلا نب هللا دبع هيخأ ىلع مدقف
 ديبعب ينتْئج :لاق . لاملا نم مهطعأف ؛ اريظن مهل ْعَدأ ملو .قارعلا لهأ هوجوب كتئج
 لهأ نم الجر مهنم ةرشع لكب يل نأ تددو !هللا لام نم مهيّطعأل قارعلا لهأ
 دقو «قارعلا لهأ نم دفولا هعمو بعصم فرصنا املف !مهردلاب رانيدلا فرص ماشلا
 ناورم نب كلملا دبع اولسارف ؛مهُّبولق تدَّسَف .هدنع ام ريبزلا نب هللا دبع مهمرح

 سأرب بعصم ثعب امل :لاق ,رشعم يبأ نع جاّجح نع زيزعلا دبع نب يلع
 ُبعك هينثدح ءيش نم ام :لاق هيدي نيب عضوف ريبزلا نب هللا دبع ىلإ راتخملا
 دق ينارأف . فيقث نم باش كلتقي :يل لاق هنإف ؛اذه ريغ .هتيأر دق الإ رابحألا

 ! هتلتق

 ءيبُح دق دمح ابأ نأ ريبزلا نبا ماعي ل :ثيدحلا اذه هغلب امل نيريس نب دمخ لاقو

 .هل

 .ةرصبلاو ٌةفوكلاو ءاهلك قارعلا هل تنادو ديبع يبأ نب راتخملا بعصم لتق الو

 : تايقرلا سيق نب هللا دبع هيف لاق



 "'ءاوعش ٌةراغ َماشلا ٍلّمشت الو شارفلا ىلع يمون فيك

 (#7ارذعلا ةّليقعلا مادخ نع يدبتو هينب نع حيشلا لمذُت

 ءالظلا ههجو نع تّلجت هللا َّنِم باهش ٌبعصُم امإ

 مو ؛نيسحلا تنب ةنيكسو .ةحلط تنب ةشئاع «قارعلا كلم امل بعصم جّوزتو

 . (هنامز يف ريظن امل نكي

 اهيف لاقف «يراصنألا ريشب نب نامعنلا ٌةنبا ىهو ءراتخملا ةأرما بعصم لتقو

 :يموزخملا ةعيبر يبأ نب رمع

 ""لوبطُيَغ ةداغ ةاروؤح َلْثَق يدنع بئاصما مظعأ نم َنِإ

 لبتق نم اه هللَنإ بن ٍرِيع ىلع الطاب تلت
 لويدلا ٌيج تايناغلا لعو انيلع ُلاَثَقلاو ُلْفَقلا بك

 قدشألا ديعس نب ورمع لتقم

 ىلع قارعلا لهأ هوجوب بعصم مدق امل :لاق ,رشعم يبأ نع جاجح نع ديبع وبأ

 نب كلملا دبع اوبتاكو ءريبزلا نبا اوضغبأ ءائيش مهطعُي ملف ريبزلا نب هللا دبع هيخأ

 تلبقأ «جورخلا دارأو هزاهج يف ذخأ (ملف ريبزلا نب بعصم ديري جرخف «ناورم

 ,نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف « ىلحلاب تنيزت دقو اهيراوج يف ةيواعم نب ديزي ةنبا ةكتاع

 :لاقف !هرمأ كافكل كبالك نم ابلك هيلإ تهجوو ككلُم لالظ يف تدعق ول

 :لوألا لوق تعمس امأ ,تاهيه

 راهطأب تت تتابوولو ءاسنلا نود مهرزآم اوّدش اًوْرغ ام اذإ م

 : لوقيي ثيح انيلإ رظني هنأك ةعيبر يأ

 )١( ةيشافلا ةقرفتملا ةرشتنملا :ءاوعشلا .

 ةردخملا ةميركلا : ةليقعلاو . لاخلخلا :مادخلا (؟) .

 )( قنعلا ةليوطلا ةئلتمملا ةليمجلا ةيتفلا ةأرملا :لوبطيعلا .
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 ("” اهنيَري رد مظن اهيلع ناصح ُهَّمَه نشي مل وزغلا َدارأ ام اذإ

 "7 اهئيطق اهاهد امم ىّكبف ثكب ٌةقاع َيَهّنلا َرَث مل املف ُهْنِهَ

 نب. ورمع قلغأ لحارم ثالث ىلع قشمد نم ناك املف ءبعصم ديري جرخ مث
 ماشلا لهأ ؟ قشمد عدتو قارعلا ديرتا ؟ عنصت ام :هل ليق ,هيلع فلاخو قشمد ديعس

 نب ورمع حلاص ىتح قشمد لهأ رصاحف هناكم عجرف !قارعلا لهأ نم كيلع ّدشأ
 تيب ناكو ,قشمد هل حتفف ءالماع لماع لك عم هل نأو هدعب ةفيلخلا هنا ىلع ديعس

 :لاقف مهقازرأ سرحلل جرخأ نأ كلملا دبع هيلإ لسرأف .ديعس نب ورمع ديب لاملا
 اضيأ كسرحل جرخأ :كلملا دبع لاقف !اضيأ ًاسرح انل نإف سرح كل ناك اذإ

 راهنلا فصن ديعس نب ورمع ىلإ كلملا دبع لسرأ مايألا نم موي ناك املف !مهقازرأ
 بهذت ال ,ةيمأ ابأ اي .هتأرما هل تلاقف . ارومأ كعم ربدأ ىتح ةيمأ ابأ ينتئا نأ

 !ينظقيأ ام امئان تنك ول هللاو !بابذلا وبأ :لاقف !هنم كيلع فّرختأ يننإف ؛ هيلإ

 اهرض ىتح هب تلاز اف . حوفسم مد حير دجأل ينإو ,كيلع ُهْنَمآ ام هللاو : :تلاق

 ال نيذلا ماشلا لهأ لاطبأ نم فالآ ةعبرأ هعم جرخو جرخف ءاهجشف هفيس ماقب

 ابأ اي : : اولاقف «كلملا دبع اهيفو ق قشمد ءارضخب اوقدحأف ءنيحّلسم مهلثم ىلع رّدقُي

 ةيمأ ابأ :نوحيصي اولعجف لخدف :لاق .كتوص انعمسأف بير كبار نإ .ةيما
 : مه لقف سانلا ىلإ بهذآ :هل لاقف ,عاجش محسأ مالغ هعم ناكو ,.كتوص انعمسأ

 . هوذخأف . هوذخ ؟ةيمأ ابأ توملا دنع ًاركمأ :كلملا دبع هل لاقف . سأب هيلع سيل

 , "!ةعماج كقنع يف لعجأ نأ ّدي كنم ينتنكمأ نإ تمسقأ ينإ :كلملا دبع هل لاقف

 مث «ةعماجلا هتبقر يف حرطف :لاق !يمسق اهب رب نأ ديرأ ةضف نم ةعماج هذهو

 لاقف .هيلإ رظني كلملا دبع لعجف ؛'*'هتينث ترسكناف هديب ضرألا ىلإ هحرط
 ةالصلا : اولاقف نونذؤملا ءاجو :لاق !رسكنا ٌمظع .نينمؤملا ريمأ اي كيلع ال :ورمع

 )١( ةفيفع :ناصح .
 . عابتألاو مدخلاو ءامإلا :نيطقلا (؟ )

 . لغلا :ةعماجلا (©)
 . مغلا مدقم يف يتلا عبرألا نانسألا ىدحإ :ةّيدشلا ( 5)
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 كيلإ عجرأ ىتح هلتقا :ناورم نب زيزعلا دبعل لاقف ءرهظلا ةالصل .نينمؤملا ريمأ اي
 اي محرلاب كتدشنأ ءورمع هل لاق ,هقنع برضي نأ زيزعلا دبع دارأ |ملف . ةالصلا نم

 مل كلام :لاقف ءاسلاج هآرف كلملا دبع ءاجف !مهنيب نم ينلتقت ال نأ زيزعلا دبع
 :لاقف هديب ةبرحلا ذخأف . ّيلإ هومّدق :لاق مث !كتدلو ًامأ نعلو هللا كنعل ؟هلتقت
 يكلم يل ٌحملصيو ىقبت كنأ تملع ول يفإ :كلملا دبع هل لاقف .ءاقرزلا نب اي اهتلعف

 ىلع اههّدحأ اَدَع الإ "اِدْوَذ يف نالحف عمتجا الق نكلو أ ”رظانلا مدب كتيدفل
 طاسب يف جردأف هب رمأ مث ءدَعرُي كلملا دبع دعقو .هلتقف ةبرحلا هيلإ عفر مث .رخآلا

 فيك :لاقف «هيلع لخدف يعازخلا بيؤذ نب ةصيبق ىلإ لسرأو .ريرسلا تحت لخدأو

 «ريرسلا تحت ورمع لجر ةصيبق رصبأو لاق ؟قدشألا ديعس نب ورمع يف كّيَأر
 ءَقّفَوُمَل كنإ تملع ام ءاريخ هللا كازج :لاق !نينمؤملا ريمأ اي هقنع برضا :لاقف

 . لعفف . اهب نولغاشتي ريناندلا سانلا ىلع رثنآو هسأر حرطا : ةصيبق لاق

 ةكمب ريبزلا نب هللا دبعب قحل ىتح صاعلا نب ديعس نب ىبحي برهو «سانلا قرتفآو
 .هعم ناكف

 هريشتسي ناك لجر ىلإ ديعس نب َورمع هلتق دعب ناورم نب كلملا دبع لسرأو

 نب ورمعب يلعف نم ناك ام ىرت ام :هل لاقف ءرمألا هيلع قاض اذإ هيأر نع ردّصُيو
 !تنأ تيبحو هتلتق ول ٌمزح :لاق .ٌنلوقتل :لاق . '"'

 هنم قثوي ال ًافقوم هسفن فقوأ نم يحب سيل ,تاهيه :لاق ؟َيحب تسل وأ :لاق

 !تكسمأل ىلعف هعامس مّدقت ول مالك :لاق . دقع الو دهعب
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 ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعص ءديعس نب ورمع لتق ريبزلا نب هللا دبع غلب امو

 :لاق مث , هيلع

 )١( نيعلا :رظانلا .
 ةبادلا فلتعم :دوذلا (؟) .

 . ةعبتلا :كردلا (ع)
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 ضعب يلون كلذك# ناطيشلا مطل لتق ناورم نب كلملا دبع نإ «سانلا اهيأ

 ظ . "7 #َنوبسكي اوناك امب ًاضعب َنيملاظلا

 ريبزلا نب بعصم لتقم

 ءريبزلا نب بعصم ىلإ جورخلا دارأ ناورم نب كلملا دبعل ةعيبلا تّرقتسا ايلف

 ,مهيلع ينطّلس : فسوي نب جاجحلا هل لاقف « هيلع نوئطبيف ماشلا لهأ رفنتسي لعجف

 باب ىلع َري ال جاجحلا ناكف . مهيلع كتطلس دق :هل لاق !كعم مهّنجرخأل كللاوف

 لهأ كلذ ىأر املف . هراد هيلع قرحأ الإ جورخلا نع فلخت دق ماشلا لهأ نم لجر

 . اوجرخ ماشلا

 .ةفوكلاو ةرصبلا لهأب بعصم جرخو «قارعلا نم اند ىتح كلملا دبع راسو

 لهأ هوجو نم لاجر ىلإ ابتك بتك كلملا دبع ناك دقو ؛قارعلاو ماشلا نيب اوقتلاف

 لثمب رتشألا نب ميهاربإ ىلإ بتكو .لاومألا مهل لعجيو هسفن ىلإ اهيف مهوعدي قارعلا

 دبع نإ :بعصمل رتشألا نب ميهاربإ لاقف ءاوقتلا اذإ ًابعصم اولذخي نأ ىلع ,كلذ

 ةعاسلا مهعذاف «.كلذ لثمب يباحصأ ىلإ بتك دقو «باتكلا اذه ّيلإ بتك دق كلملا

 :لاق .مهرمأ يل نيبتسي ىتح كلذ لعفأل تنك ام :لاق . مهقانعأ برضاف

 تنك ام :لاق . كلذ كل نيبتسي ىتح مهسبحا :لاق ؟يه ام :لاق ...ىرخأف

 لاق ناك دقو . ادبأ اذه كسلجم يف دعب ينارت ال هللاو ؛مالسلا كيلعف :لاق . لعفأل

 مهب رصنتسأو سمأ مهتلتق ,هللاو ال :لاقف . هللا هطرش امب ةفوكلا لهأ وعدأ ينعد :هل

 يقبو ؛كلملا دبع ىلإ اوراصو مههوجو اولّوحف اوقتلا نأ الإ وه [مف :لاق . مويلا

  بعصم عم ناكو - نايبظ نب دايز نب هللا ديبع هءاجف «ةليلق ةمذرش يف بعصم

 فبسلا هللا ديبع عفرف . قارعلا لهأ ايمتردغ دق :لاقف ؟ ريمألا اهيأ ُسانلا نيأ :لاقف

 يف فيسلا بشنف , '"”ةضيبلا ىلع فيسلاب هبرضف بعصم هردبف ءابعصم برضيل

 . ةذوخلا :ةضيبلا (؟)
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 ديبع ءاج مث .هلتقف فيسلاب ًابعصم برضف نايبظ نب هللا ديبعل مالغ ءاجف ؛ةضيبلا
 :لوقي وهو ناورم نب كلملا دبع ىلإ هسأرب هللا

 مرحي مهلتق انيلع سيلو انل اوطَسقأ ام ٍضرألا كولم ٌعيطن

 < تايبظ نب هللا دبع لاقف ءادجاس ّرخ بعصم سأر ىلإ كلملا دبع رظن (لف :لاق

 ذإ ناورم نب كلملا دبع ىلع يمدن اق ءيش ىلع تمدن ام :برعلا كاَّنُف نم ناكو

 يكلم تلتق دق نوكأف «ةقنع تبرض نوكأ ال نأ ًادجاس ّرخف بعصم سأرب هتبتأ

 !دحاو موي يف برعلا

 . نايبظ نب دايز نب هللا ديبع كلذ يف لاقو
 ةيراقأل اكبلا تنم د دأف تلعف : ىنتيلو تدكو لعفأ مو َتْيَمَه

 ةبحاصب ًاركش َّرَخ دق نَم تقحلا»و لئاو َنب َرْكب رانلا يف اهُندروأ

 هيلإ رظن «ريبزلا نب بعصم سأرب كلملا ٌدبع تأ امل :لاق ىعمصألا نع ىئثايرلا

 ءاملا نأ بعصم مع ول :لاقف ؟ '''ءالطلا برشي بعصم ناكأ :كلملا دبعل ليقو

 !هبرش امل هتعورم دسفي

 :هدشنأف ٌرعاش مهعم لخدو « هنوئنهي كلملا دبع ىلع ُسانلا لخد بعصم لت املو

 ..اهقوع َنودحلملا ّدارأ دقو اهقّوف ال ىتلا كاطعأ هللا

 اهقوط كوُدلق ىتح .ءكيلإ اهقّوس الإ هللا ىَبَأيو ءكنع

 . مهرد فالآ ةرشعب هل رمأف

 هت ناكو .؟ سانلا عجشأو . سانلا ىخسأو . سانلا لجأ بعصم ناك :اولاقو

 .رمخلا :ءالطلا )١(
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 لهأ اهب فاطأف .ةنيدملا ديرت نيسحلا تنب ةنيكس تجرخ بعصم لتق الو

 ينع هللا مازجال :تلاقف !هللا لوسر َةنبأ اي كتباحص هللا نسحأ :اولاقو «قارعلا

 !يجوزو يمعو يّدجو يبأ متلتق !دلب لهأ نم ريخب مكيلع فلخأ الو ءاريخ

 !ةريبك ينومتلمرأو «ةريغص ينومتمتيأ

 لعجف تكس مث ,هيلع سلجف ربنملا دعص ,بعصم لتق ريبزلا نب هللا دبع غلب املو

 ءماكتي ال هلام :هبنج ىلإ لجرل شيرق نم لجر لاقف ؛ةرم رفصيو ةرم رمحي هنول
 برعلا دّيس لتقم ركذي نأ ديري هلعل : لجرلا هل لاقف . بيبللا بيطخُلل هنإ هللاوف

 :لاقف ملكت مث !مولم ريغو هيلع كلذ دتشيف

 نم َكلملا يتؤي» ةرخآلاو ايندلا [ْكْلُم ]و ءرمألاو قلخلا هل يذلا هلل دمحلا

 . "7 «ءاشي نم ليو .ءاشي نم ٌرعّيو ,ءاشي نمم كلملا ٌعزنَيو .ءاشي

 نم َّلْذَي مو ءَّأرَط ُمانألا هعم ناك ولو هعم لطابلا ناك نم ّرِعَي مل هنإف : دعب اَمأ
 اًمأف ؛ انحرفأو اننرحأف اناتأ قارعلا نم ًاربخ ّنإو الأ ؛ ادرف ناك ولو هعم ّقحلا ناك

 ىلإ بابلألا ووذ يوعري مث .هّميمح اهدي ةعول ميمحلا قارفل نإف ؛اننزحأ يذلا
 . ةريخذ انلو ةداهش هل بعصم لتق نإف انحرفأ يذلا اًمأو ؛رجألا ميركو ريصلا

 اوناك يذلا نمثلا نم لقأب هوعابو «قارعلا لهأ «ناذآلا مصلا « "”ماغّطلا هملسأ

 اَنإ ؛نيحلاصلا ٌرايخلا اوناكو .همع نباو هوبأو هوخأ لتق دقف لتقي نإف ,هنم نوذخأي

 اتومو حامرلاب '”ًاصْعُقف نكلو ناورم ونب تومي امك انفونأ "”َفَتَح تومن ال هللاو

 نإو « "رطبا '”رشألا ذخأم اهذخآ مل لع ايندلا لبَقُت نإف ,فويسلا لالظ تحت
 ْ . لقعلا لئازلا فاخملا ءاكب اهيلع كبأ مل ينع ربدت

 )١1( ةيآلا نارمع لآ ةروس 55 .

 . مهداغوأو سانلا لذرأ :ماغطلا (؟)

 . هشارف ىلع تام يأ :هفنا فتح تام (؟)

 . هناكم تابف ةيمر وأ ةبرض هتباصأ :ًاصعق تام (غ)

 .وهزلاو حرملا يف الغ يذلا :رطبلا (1) .ربكتسملاو رطبلا :رشألا (0)
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 نعطلا مشاه ينب ضعب رهظأ «نيقارعلاو نيمرحلا َكّلمو هّرمأ ريبزلا نبال دطوت امو

 ةيفنحلا نب دمهو سابع :نب هللا دبع اعدف ؛نيسحلاو نسحلا توم دعب كلذو ؛هيلع

 «ربنملا ىلع مهوانتيو مهمتشي لعجف ءهيلع اوبأف ءهتعيب ىلإ مثاه ينب نم ةعاججو
 هركذ نم ينعنمي ام هللاو :لاقف ءكلذ ىف بتوعف .هتبطخ نم ِمَِلَم يبنلا ّركذ طقسأو

 اوعمس اذإ مشاه يب نم يحلا اذه تيأر نكلو ءهيلع يىلصأو ارس هركذأل يفأ ةينالع

 هركذ اوعمس اذإ مئام ينَب نم يحلا اذه تيأر نكلو هيلع يىلصأو ارس ةركذ

 مُكئقرحأل وأ َنُعيابتل لاق مث .مهَّرسي ام ّيلإ ءايشألا ضغبأو ,مهقانعأ تَبأرشا

 ؛ نجسلا يف مثاه ينب نم رشع ةسخل يف ةيفنحلا نب دمحم سبحف .هيلع اوبأف !رانلاب

  ةزع ريثك كلذ يف لاقف ؛ '”مراع نجس هل لاقي هيف مهسبح يذلا نجسلا ناكو

 :- تيبلاب ذاع هنأل ءذئاعلا ىعدي ريبزلا نبا ناكو

 '"" مراع نجس يف ُمولْظملا ُدئاعلا لب ٌذئاع َكنأ تنقال نم ٌرِبَحَ

 مراغم يبضاقو لالغأ كاّكفو هَّمَع ُنباو ىفّطْصملا يبنلا ّيِمَس

 نم لجر لوقي كلذ ينو .مرحلا يف لاتقلا هلالحإل .لحملا ىعدي اضيأ ناكو

 : ريبزلا تنب ةلمر يف ءارعشلا

 لجملا تأ ةلحملا ركذب نر ىنعُم بشي ْنَم الأ
 توريسيو راهنلا نونمكي ةعيشلا نم مهب قئي الاجر هّجو ديبع يأ نب راتخملا نإ مث

 . مهنمأم ىلإ مهب اوراس مث ب ماه ينب هنم اوجرختساو مراع نجس اورسك ىتح .ليللا

 :لاقف .نيسحلاو نسحلا توم دعي ريبزلا نب هللا دبع بطخو

 نينمؤملا َّمأ لتاق .هرصب ىمعأ امك هبلق هللا ىمعأ دق الجر مكيف نإ .سانلا اهيأ

 )١( ةفوكلاب نجس :مراع نجس .
 . مصتعملاو . ءيجتلملا :ذكاعلا (؟)
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 . ةمركع اي هوحن يهجو مقأ :ةمركعل لاقو ماقف ؛دجسملا يف سابع نب هللا دبعو
 :تيبلا اذه لاق مث

 روث اهنم يلقعو يداؤف يِفف (ّهَرون ّينْيَع نم هللا ذخأي نإ
 «كلاخو كوبأو اهتجرخأ تنأف نينمؤملا مأ تلتاق ينإ : ريبزلا نبا اي كلوق امأو

 كوبأو تنأ تلتاقو ءاهنع هللا زواجتف «نينب ريخ اهل انكف ,نينمؤملا ّمأ تمس انبو

 توب دقف ًارفاك ناك نإو «نينمؤملا مكلاتقب متللض دقف انمؤم لع ناك نإف ؛ًايلع
 :لوقُي بلاط يبأ نب لع تعمس يفإف ةعتملا امأو ؛فحّرلا نم مرارفب هللا نم طخسب

 [ اهنع تيهنف ] اهنع يهني هّتعمس مث ءاهب تيتفأف اهيف صخر ْهُكَي هللا لومر تعمس
 . ريبزلا لآ ٌرمجم ةعتملا يف عطس ''!رّمْجِم لوأو

 ريبزلا نب هللا دبع لتقم

 دعب ناورم نب كلملا دبع سانلا عياب امل :لاق رشعم يبأ نع جاجح نع ديبع وبأ

 خلسأ يفأك مانملا يف تيأر ينإ :جاجحلا هل لاق .ةفوكلا لخدو ريبزلا نب بعصم لتق
 هيلإ جرخف . هيلإ جرخاف هل تنأ :كلملا دبع هل لاقف . هيمدق ىلإ هسأر نم ريبزلا نبا

 شويجلا هيلإ لسري كلملا دبع لعجو ,فئاطلا لزن ىتح ةئامسخو فلأ يف جاجحلا
 نبا لاتق ىلع ىوقي هنأ نظي ام َرْدَق سانلا هيلإ ىفاوت ىتح ءلَسَر دعب "السر
 ىتح فئاطلا نم جاجحلا راسف ؛نيعبسو نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو ءريبزلا

 سيبق يبأ ىلع قيناجملا جاجحلا بصن مث روصح ريبزلا نباو سانلاب جحف ءىنم لزن
 لتق يلا ةليللا تناك (ملف . ةراجحلاب ةكم لهأ يمري اهلك ةكم يحاونو ناعقيعق ىلعو

 ؟نورت ام :لاقف ؛نييشرقلا نم هعم ناك نم ريبزلا نبا عمج «ريبزلا نبا اهتحيبص يف
 . اليقم دجن ال ىتح كعم انلتاق دقل هللاو : ةعيبر ينب لآ نم موزخم ينب نم لجر لاقف

 انل نذأت نأ امإ :نيتلصخ ىدحإ يه امنإو تومن نأ ىلع ديزن ام كعم انربص نئلو

 )١( روخبلا عم رمجلا هيف عضوي ام :رمجملا .

 ) .ءيش لك نم عيطقلا :لسرلا (؟

 اهب



 تدهاع تنك دقل : ريبزلا نبا لاقف . جرخنف انل نذأت نأ امإو ءانسفنأل نامألا ذخأنف

 ينإف انأ اَمأ :ناوفص نبا هل لاقف « «ناوفص نبا الإ هتعيب هليقأف ّدحأ ينعيابي ال هللا

 هذه لثم يف كملْسأ نأ ةظيفحلا ينذخأتل اهنإو «كتومب تومأ ىتح كعم كتاقأ

 :بتكأ فيك :هل لاقف . ناورم نب كلملا دبع ىلإ بتكا :رخآ لجر هل لاق !ةلاحلا

 مأ ؛ًادبأ اذه لبقي ال هللاوف ؟ناورم نب كلملا دبع ىلإ نينمؤملا ريمأ هللا دبع نم

 عقت نأل هللاوف ؟ ريبزلا نب هللا دبع نم نينمؤملا ريمأ ناورم نب كلملا دبعل :بتكأ

 هعم سلاج وهو ريبزلا نب ةورع لاقف !كلذ نم ّيلإ بحأ !")ءاربغلا ىلع "7ءارضخلا

 نب نسح :لاق ؟وه نم :لاق .ةوسأ كل هللا لعج دق نينمؤملا ريمأ اي :ريرسلا ىلع

 نع ءاقلأ تح ةورع امب برضف هلجر ريبزلا نبا عفرف ةيواعم عيابو هسفن علخ , ىلع

 الإ تشع تشع ام نولوقي ام تلبق ول هللاو ,كبلق لئم ًآذإ يبلق «ةورع اي : :لاقو ءريرسلا

 . لذ يف ةمطل نم ٌريخّرع يف فيسب ٌةبرض نإو ,ةّيندلا تذخأ دقو ًاليلق

 ةيرازغلا دايز نب روصنم تنب مشاه مأ يهو - هئاسن ضعب هيلع لخد حبصأ ايلف

 مت اهكالف ةمقل [هنم ذخأف ؛ ًامانسو ًادبك هل تعنصف . ًاماعط انل يعنصا :اهل لاقف -

 ! الّْسُغ يل اوئيه : :لاق مث ءهنم برشف .نبلب يتأف . ًانبل ينوقسا :لاق مث ؛ ؛ "اهظفل

 . جرخو ةمون مان مث «بيطتو طنحت مث لستغاف

 ةئام تغلب دقو ءايمع يهو .(؟!نيقاطنلا تاذ ركب يبأ ةئبا ءاممأ همأ ىلع لخدو

 نيعلي ال :تلاقف !يتيب ٌلهأ ينلذخو سانلا ينلذخ دق ؟نيرَت ام .هامأ اي :لاقف ,ةنس

 ْ ! ارك تّمو ًايرك شع : ةيمأ يب ُنايبص كب

 :لوقي وهو مهمزبيو مهلتاقي لعجف ريسي رفن هعمو ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسأف جرخف

 ! مهتعّيضف لاجر كل ناك دق :جاجحلا هادانف !لاجر هل ناك ول احتف هل اي !هّمُلَيَو

 )١( رضخألا اهنولل ؛ءامسلا :ءارضخلا .

 . ضرألا :ءاربغلا (؟)
 . حرطو ىمر :ظفل (؟)

 . طسولا هب ّدشي مازح :قاطنلا :نيقاطنلا ( ؛ )



 لاقيف ؟ ءالؤه نم :لوقيف « هيلع نومجهي سانلاو دجسملا باوبأ ىلإ رظني لعجو
 ءماشلا لهأ نم لجر مهيف ناكو .مهيلع لمحف !نامثع ةلتق :لاق .رصم لهأ :هل
 هوذخأت نأ ريبزلا نبا ''ىلو اذإ نوعيطتست امأ .ماشلا لهأل لاقف ,بوبلخ هل لاقي
 لبقأف . كتنأشف :اولاق . معن :لاق ؟كديب هذخأت نأ تنأ كنكميو :اولاق ؟مكيديأب

 :لوقيو زجتري ريبزلا نباو .هنضتحي نأ ديريوهو

 ربصا : رييزلا نبا لاق ! سح :بوبلخ لاقف هدي عطقف فيسلاب ريبزلا نبا هبرضف

 ماشلا لهأ محتقاف ؛ طقسف .هافق باصأف . قينجنملا ةراجح نم رجح هءاجو :لاق

 اوُرحف !هانينمؤملا ريمأ او :لوقتو يكبت ةيراج اوعمس ىتح هلتقب اوُمه |مف هيلع
 . جاجحلا ىلإ هب اوبهذو هسأر

 . عيطم نب هللا دبعو مزح نب ةرامعو ,ناوفص نب هللا دبع : هعم لتقو

 اولعجف .سانلل اهوبصنف «ةنيدملا ىلإ مهسوءرب جاجحلا تعبو :رشعم وبأ لاق

 ثعب مث ؛كلذب نوبعليو هّراسي هنأك ريبزلا نبا سأر ىلإ ناوفص نبا سأر نوبرقي
 . ناورم نب كلملا دبع ىلإ مهسؤرب

 كبرأ تيضق قف ىتفدأ نأ يل نذأتأ :هل تلاقف جاجحلا ىلإ ءامسأ تجرخف
 (7هبيسح :تلاق ؟ريبزلا نب هللا دبع لتق لجرب كّْنظ ام :اهل لاق م !ال :لاق ؟هنم
 نم جرخي :لوقي ِهََِع هللا لوسر تعمس ينإ امأ .تلاق هنفدت نأ اهعنم املف !هللا
 لاقف . تنأف ")ريبملا امأو «راتخلاف باذكلا امأف !ريبملاو باذكلا :نالجر فيقث
 .باذك ال ريبم مهللا : جاجحلا

 .ربدأ :ىلو )١(

 . كلهملا : ريبملا (؟) . هنم هللا مقتنا يأ : هللا بيسح (؟)
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 نب هللا دبع لاتقل قيناجملا جاجحلا بصن امل :لاق ديبع يبأ ةياور ريغ نمو

 جاجحلا انأ ينإف ؛ اذه ٌمُكَنلوُبِي ال ,سانلا اهيأ :لاقف جاجحلا مهيف ماقف ءلاتقلا نع

 لابج اهنكلو هنيبو اننيب لاحل ًايظع انّبكر ولف «يبرل 2" تّرحصأ دقو فسوي نبا

 ,ماشلا لهأ اي :لاق مث ءهل حرطف يسركب رمأ مث . اهب لزنت قعاوصلا لزت مل ةماهت
 نوزجتري ةبعكلا اومر اذإ ماشلا لهأ ناكف .نينمؤملا ريمأ تايطعأ ىلع اولتاق

 :اذه.نولوقيو

 ""دجسملا لهأ ُداوُع اب ىمْرِي دبرملا قبلا لثم ٌةراَغَخ

 ريبزلا نبا كلذ ىأر ا(ملف . '”باخشأو نيلب ,باقُع يرد :ًاضيأ نولوقيو

 لبقأ !نيقاطنلا تاذ نب اي كليو :جاجحلا هادانف ءًانيح مهلتاقف هفيسب مهيلإ جرخ
 كمحر تعمس :اهل لاقف .ءامسأ همأ ىلع لخدف «نينمؤملا ريمأ ةعاط يف لخدآو نامألا

 . |مف هللا مهنعل مهتعمس :تلاق ؟نامألا نم هيلإ يننوعدي امو «موقلا لوقي ام هللا

 مظعأ كلذ ناكل كلذ اوملع ولو ؛نيقاطنلا تاذب كنو ربعي ذإ مهنم بجعآو مهلهجأ

 ؟هامأ اي كاذ امو :لاق . مهدنع كرخف

 «ةرفس امل تأيهف ركب يبأ عم هرافسأ ضعب يف هلع هللا لوسر جرخ :تلاق

 لاقف .هيلإ اجاتحا ام كلذل يرزتم نم تعطقف ءهادجو امف اهب اهاطبري ًائيش ابلطف

 0اس ! ةنجلا يف نيقاطن هب كل نإ امأ : مي هللا لوسر

 ؟ نامألا يفوطعأ دق مهنإف ءهب ينيرمأت اف «ًاريثك ًادمح هلل دمحلا : هللا دبع لاقف

 مركأ كرابن رخآ نوكي نأو ءًاهثل ًاقساف عبتت الو ًايرك تومت نأ ىرأ :تلاق

 . هلّوأ نم
1 

 )١( .زرب :رحصأ
 ناهي الو بكري ال يذلا لبالا نم مركملا لحفلا :قينفلاو . اطاشن ريسلا يف اهبنذب رطخت ةقانلا :ةراطخلا (م)

 . مهيلع هتماركل

 . نبللا نم دتما اموهو ,.بخش عمجج :باخشا (غ) . ةقان مسا :باقع (؟)
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 دمحف .رينملا دعصف اهدنع نم جرخ مث ءاهسفن ىلإ هتمضو ءاهعدوو اهسأر لّيقف

 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا

 دعب عمتجاو « '''هْيابَر مكب قدحأو ,هّباحس مكاّشغت دق توملا نإ «سانلا اهيأ
 مكيلع ٌغِرفُم وهو ءهدعر مكوحن ا" سّجرو ع قشمت دعب ْنَحَجَراو «قّرفت

 اونيعتساو .ًاضرغ اهل فويسلا اولعجاف ءايانملا اهعبتت ايالبلا مكيلإ دئاقو . "!هّقدو

 :لوقي وهو لتاقي محتقا مث «تايبأب لثمتو . ربصلاب اهيلع

 قاس ىلع اه ثبرحلا تماقو قانعألا برض كًّباحصأ َدَج دق

 .مهداذو مهقّرف موقلا هيلع عمتجا املك .ءيش هده الو هدحو .لتاقي-لعج مث

 هسأر زحف عطنلاب اعدف جاجحلا هيلع لخدف .ضوهنلا عطتسي ملو تاحارجلاب نخنأ

 دبع ىلإ هسأرب ثعب مث !جاجحلا هللا محر ال ,ةبعكلا دجسم لخاد يف هسفنب وه

 تنب ءامسأ همأ ىلع نذأتساف لبقأ مم ؛هب رغظ نم هباحصأ نم لتقو .ناورم نب كلملا

 يبأ ةئب اي :لاق ؟ هللا دبع تلتق ,جاجح اي :هل تلاقف ءهل تنذأف ءاهيزعُيل ركب يبأ

 ام تيأر فيك : اهل لاق . نيدحوملا نينمؤملا لتاق لب :تلاق . نيدحلملا لتاق نإ ءركب

 نأ ريض الو «كترخآ كيلع دسفأو هايند هيلع تدسفأ كتيأر :تلاق ؟كنباب تعنص

 ينب اياغب نمّيغب ىلإ ايركز نب ىبحي سأر يدهأ دقف كيدي ىلع هللا همركأ
 1 1 ! ليئارسإ

 رادلا ىلع ريبزلا نب هللا دبع فلختسا ناهثع ناك :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه

 . ةفالخلا ريبزلا ن نبا ىعذا كلذبف .رادلا موي

 « ريبزلا نبا نع سانلا مّرصتو نامألا ةيار جاجحلا بصن امل :لاق ديعس نب دم
 . ًانامأ كسفنل ذخف , '”ةعس يف كتلعجو ىتعيب كتلقأ دق :ناوفص نب هللا دبعل لاق

 )١( ضيبألا باحسلا :بابرلا .
 ( 0دتشا : سجر .

 )( ةيهافرلاو ىنغلاو ةعدلا :ةعسلا ( 1) .....رطملا_:قدولا .
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 اهب ىلوأ ًادحأ تيأر امو ءاحل ًالهأ كتيأر ىتح اهايإ كتيطعأ ام هللاو !هم :لاقف

 تثدحف :لاق . هسأر ىلإ راشأو . ًادبأ ةيمأ ىنب نايتف ةعلصلا هذه برضت الف «كنم

 . !ًانابج جرعأ هارأل تنك نإ :لاقف هثيدح كلملا دبع نب نابلس

 دقو ناوفص نب هللا دبع لبقأ ءريبزلا نبا اهحابص يف لتُق يتلا ةليللا تناك ملف

 ؟هذه مون ةليل وأ لاقف ! مان وه :ةيراجلا تلاقف «نذأتساف دجسملا نم ماشلا لهأ اند

 ليللا رخآ عجد مم ,«فرصناف ! تان وه :تلاقف «نذأتسا مث ماقأف «لعفت مف ! هيظقيأ

 يمون ةالصلا تْلَقَع ذنم تمن ام هللاو : : لاقف هيلإ جرخف ؛ دجسملا ىلع موقلا مجم دقو

 سبلو « انكمتم أضوت مث ءانكمتم كاتساف '' 'كاوسلاب اعد مث ! لمجلا ةليلو ةليللا هذه

 اهيتأي نأ هركي ناكو !ءيش قبي مف هللا دبع ّمأ عدوأ ىتح ينرظنأ :لاق مع ؛هبايث

 ؟ اذه نم :تلاقف « ءماسف اهرصب فك دقو اهيلع لخدف ؛نامألا ذخأي نأ هيلع مزعتف

 . ينَمأ دق اذه نإ : اهل لاقف ! ًايرك تم ,ّيب اي: تلاق مث هتمّمشتف ! هللا دبع :لاقف

 فاخأ يفإ : لاق !هنم دب ال توملا نإف « ةيندلا ضرت ال ينب اي :تلاق . جاجحلا ينعي

 !خلسلا نم [ ل ]أي مل حبذ اذإ شبكلا نإ :تلاق . يب لَّثمم نأ

 ول احتف هل اي :لوقيو عجري مع مهمزهي لعجف .ًاديدش ًالاتق لتاقف جرخف :لاق

 . ًايح يخأ بعصملا ناك ول . لاجر هل ناك

 لتاقف نامثعل اقنح ؟رصم لهأ باب نيأ :لاق مث هتالص ىلص ةالصلا ترضح الف

 . ناوفص نب هللا دبع هعم لتقو «لتق ىتح
 لتقلا فرعي نكي مل لجر اذه :لاقف ءهافو هينيع حتاف وهو جاجحلا هسأرب يتأو

 .هافو هينيع حتف كلذلف ؛هيلإ ريصي ام الو

 ءمالسإلا يف دلو دولوم لوأ ناك ريبزلا نب هللا دبع نأ ؛ هيبأ نع ةورع نب ماشه

 ماشلا لهأو فسوي نب جاجحلا رّبك لتُق امو هباحصأو ِمَتِلَع يبنلا رّبك دلو |لف

 :لاق ! يبزلا نب هللا دبع لتقل ماشلا لهأ ربك :اولاق ؟اذه ام ( ورع نبا لاقف ( هدب

 )١( هب كاتسي هوحنو كارألا رجش نم ذختي دوع :كاوسلا .
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 . هلتقل اوربك نيذلا نم ٌريخ هدلومل اورّبك نيذلا

 ءرهش دعب ريبزلا نبا اهنبا تلَّسَغ ركب يبأ ةنبا تدهش :لاق ةبالق يلأ نع بويأ

 . هيلع تلصو «هتنّفكو « هسأرب بهُدو هلاصوأ تعطقت دقو

 . ريبزلا نبا ةبشخ ينبنج :هب زئاجلل سابع نب هللا دبع لاق :لاق ةورع نب ماشه
 اعدو فقوف . ريبزلا نبا ةبشخ :لاقف ؟اذه ام :لاقف ءاهيف رثع ىتح ةليل رعشي مافل

 امأ :هباحصأل لاق مث !كتالص يف اههيلع تفقو املاطل كالجر كتلع نئل :لاقو هل

 هّبجعت هتيأر ذنم هيلع فاخأ تلز ام ىننكلو .ًاماَوق ًاماّوص الإ هتفرع ام هللاو

 سمح هفلخو ةنيدملا لخدف جح دق ةيواعم ناكو :لاق . '"بهّشلا ةيواعم تالغب
 بيبالجلا نهيلع يراوجلا اهيف «ناوجرألا "!لئاحر اهيلع ءابهش ةلغب ةرشع
 . سانلا نتفف « '"”تارفصعملاو

 ناورم نب كلملا دبع دالوأ

 ريخلا دعسو «ةملسمو ركب وبأو . ماشهو ,ديزيو ( ةيسبعلا نب ناهلسو . ديلولا

 مو - رغصألا ناورمو .ربكألا ناورمو .رذنملاو .جاجحلاو ( ةسينعو هللا دبعو

 1 جرد .ةيواعمو «ديزيو - ربكألا ناورم بقعي

 ناورم نب كلملا ديع ةافو

 نبا وهو نينامثو تس ةنس لاوش نم فصنلل قشمدب ناورم نب كلملا دبع ىفوت
 راد يف ةنيدملا يف كلملا دبع دلوو ؛كلملا دبع نب ديلولا هيلع ىلصو .«نيتسو ثالث

 . نيرشعو ثاللث ةنس ناورم

 )١( ضايبلاب فلاخي رعش اهيف يتلا يهو :ءابهش عمج :بهشلا .

 لامحألا :لئاحرلا (؟) .
 .هب غبصي تابن وهو .رفصعلاب تغبص يتلا :تارفصعم )١(

 . السن فلخي مل يأ :نالف جرد (14)
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 نأ ةنيدملا ىلع هلماع ناكو , يموزخملا ليعامسإ نب ماشه ىلإ كلملا دبع بتكو

 هنإف .بيسملا نب ديعس ريغ سانلا عيابف ؛نايلسو ديلولا هينبال ةعيبلا ىلإ سانلا وعدي

 "7 حوسملا هسبلأو ًاحّرَبم ًابرض ماشه هبرضف يح كلملا دبعو عيابأ ال :لاقو ىبأ

 فودر عضوملا ىلإ هب اوهتنا [لف ؛ هنوبلصيو اهدنع هنولتقي ةنيدملاب "7 ةينث ىلإ هلسرأو

 هربخ كلملا دبع غلبو . '”'َناّبَعلا مه تسبل ام يننوبلصي ال مهنأ تملع ول : ديعس لاقف
 نا هل يغبني ناك امنإ ! طايسلاب برضُي بيسملا نب ديعس لثم ؛ًاماشه هللا حبق :لاقف

 . هقنع برضي ىبأ نإف «ةعيبلا ىلإ هوعدي

 ةّمألا رصع كينيع لع رصعت الو يربق يف ىنعضف ثم انأ اذإ :ديلولل لاقو

 ! اذك كفيسب لقف ءاذك هسأرب لاق نمف ؛رمنلا دلج سبلاو «رزتئاو رّمش نكلو

 كلملا دبع نب ديلولا ةيالو

 ديلولا مأو . نينامثو تس ةنس لاوش نم فصنلا يف كلملا دبع نب ديلولل عيوب مث

 . يسبعلا ةميذج نب ريهز نب ثراحلا نب ءزج نب سابعلا تنب ةدالو

 ةدبع نب حابر نب لئان ابأ ىلوو هلزع مث ىدامح نب بعك هتطرش ىلع ناكو

 . يناسغلا

 وهو نيعستو تس ةنس لوألا عيبر رهش نم فصنلا يف تبسلا موي ديلولا تامو

 . روهُش ريغ نينس رشع هتيالو تناكو . ناهلس هيلع ىلصو «نيعبرأو عبرأ نبا

 ديلولا دلو

 نب زيزعلا دبع تنب نينبلا مأ مهمأو ؛اوبقعي ملو .ةسبنعو ءدمجو ءزيزعلا دبع

 «حورو ءرشبو ءرمعو ؛ مهربكأ ناك هنإ لاقيو .ىنكي ناك هبو ,.سابعلاو ؛ناورم

 .رعش نم ءاسك :حوسملا(١)

 . ةظلغملا ةروعلا رتسي ةريغص ليوارس :نابتلا (") . مفلا مدقم يف يتلا عبرألا نانسالا ىدحإ :ةينثلا (؟)
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 ءرورسمو .ةديبع وبأو ,مهاربإو .ىبحيو .ديزيو .دلاخو .مزحو ءرشبمو .مامتو

 ناكو .ةيرارف ةديبع يبأ مأو .دالوأ تاهمأل .,ةقدصو .دمحو .ناورمو .روصنمو

 . ًافيعض ةديبع وبأ

 مث ارهش لماكلا ديزي يلوو علخ مث نيرهش . ميهاربإ : ديلولا دلو نم ةفالخلا لوو
 :لاقف لجر هاجه . ًافيعض مامت ناكو . تام

 )020( تلاشى تس مس 1 سامع نم م

 نم رشب ناكو . جاجحلا تنب هدنع تناكو ًاكسان ناك ديلولا نب رورسمو

 : قدزرفلا لوقي هيفو ؛ مهناسرف نم سابعلاو , مهناملغ نم حورو « مه ايتف

 ("7اًرطملا فلْخُي ال يذلا كامَّسلا لثم ٌهلئان َسابعلا ثراحلا ابأ َنِإ

 ؛ثراحلاو .لمؤملا اهنم هلو .,اهجوزتو ًاهابس «ةءاجفلا نب يرطق تنب هتحت ناكو

 اذإ هعم نوبكري اوناك مهنم نوتس .ًادلو نوعست هل ناك مهاجر نم ورمع ناكو

 .بكر

 نم هنأ بسحي هآر نمو الإ ٌّدحأ ديلولا دلو نم سيل :ماشلا لهأ نم لجر لاقو
 . هتيب لهأ لضفأ

 :ريرج لوقي هيفو .مهحجرل زيزعلا دبع نيعمجأ مهب نزو ولو

 مجنألا تاحضاوب فُح ردبلاك 2لزنمب ديلولا نم ديلولا ونبو

 . ناهلس هيلع ىبأف «ناهلس هل عيابي نأ هوبأ دارأ . ديلولا نب زيزعلا دبيعو

 دبع هنبال عيابي نأ ديلولا دارأ امل :لاق سابع نبا نع يدع نب يطا ثدحو

 نأ ءارعشلا ترمأ ول :ديلولل ليقو ؛هيلع عنشو ناولس كلذ ىبأ .ناهلس دعب زيزعلا
 :هل لاقف ىيقلا ليبقألا اعدف . كلذب هيلع دّهْشُيف تكسي ناك هلعل .كلذ يف اولوقي

 . لصألا :ةمورألا(١)

 . لزعألاو حمارلا :نيرينلا نيمجنلا دحأ :كامسلا (؟)
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 :لاقو هتوص عفرف ,هفلخ ليبقألاو «هرياسف ناملس اعدف . عمسي وهو كلذب رحترا

 ةمع دهع لَو ةنبآ مث ةقأ نبذل دهعلا يلو نإ

 ةمضم يف كلا مفي وهف همسف هب ُسانلا يضر دق

 ةمف نم تجرخ دق اهتْيل اي

 ؟ اذهب يضر نم !ةثيبخلا نبا :لاقو «ناهلس هيلإ تفتلاف

 ديلولا رابخأ

ناكو ,كلملا دبع دلو ّنسأ ديلولا ناك :لاق ينئادملا نسحلا وبأ
 يف ىخارتف ءهبحي 

 , 0 ناكف هايإ هبح ةدشل هبيدأت

 . ةيدابلا ىلإ هّهِجوُن ماف هل انّبح ديلولا يف انرضأ :كلملا دبع لاقو

 لاقف . حلاص يل عدأ ,مالغ اي :زيزعلا دبع نب رمع هدنعو ًاموي ديلولا لاقو

ا دبع نب رمع هل لاقف . ًافلأ صقنآ : ديلولا هل لاقف ! ًاحلاص اي :مالغلا
 اي تنأو :زيزعل

 . !ًافلأ ٌدرَف نينمؤملا ريمأ
1 

ةقفن مهمظعأو ًاحوتف مهرثكأو مهئافلخ لضفأ ماشلا لهأ دنع ديلولا ناكو
 يف 

ملا ىطعأو ربانملا عضَوو « ةنيدملا دجسمو «قشمد دجسم ىنب «هللا ليبس
 20 نيموذج

ق لك ىلعأو "سس كازس نع مهانخأ تح
 ثاكد ءادئاق ' يرش لكو اخ دق

 لاقف ؟كدنع هذه عنصت ام :لاقف ةّيبص هدنع دجوف باّتك ماعمب ديلولا رم

 . انس اهنم ّرغصأ اهملعي يذلا لعجاف :لاق . نآرقلاو ةباتكلا املأ

 كلذل تنك نإ كنع هيضقن :لاقف ءهمزل ًانْيَد موزخم ينب نم لجر اكشو

بسلا
 ها يي ببي ب 

يو بارعالا ء ءيطخي يذلا : :نتاحللا )١(
 . وحنلا يف باوصلا هجو فلاخ

 . هفارطأ ىدحإ تعطق يذلا وهو .موذجملا عمج :نيموذجملا (؟)
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 :لاق ؟ يتبارقو يتلزنم يف ًاقحتسم نوكأ ال فيكو .نينمؤملا ريمأ اي: :لاق . ًاقحتسم

 ف بيقتب سلب نع عاملا عز ؛هنم اندف . ينم ندأ : :لاق !ال . لاق ؟نآرقلا تأرق

 الو "7 جلعلا اذه كيلا م م : : هئاسلج نم لجرل لاقو ,ةعرق هب ا. ٠١ هعرق ُم هدي

 :هل لاقف ! ينيد ضقا .نينمؤملا ريمأ اي لاقف رخآ هيلإ ماقف . نآرقلا أرقي ىتح هقرافت

 :لاقف .أرقف ؛ةءارب نم ًارشعو لافنألا نم ًارشع هأرقتساف . . معن : :لاق ؟ نأرقلا أرقتأ

 . كلذل لهأ تنأو كنيد يضقن ؛ معن

 :لوقي ديلولاو .هيدي نيب ودحي داحو ًاريعب ٌديلولا بكرو
 اكآلع يذلا ٌمعت كَحيو اكارأ يذلا ركبلا اهيأي
 اكابَح ام لثم ٌركب بحي مل اكاطتمآ يذلا هللا ةفيلخ

 كلملا دبع نب نابلس ةيالو

 تس ةنس لوألا عيبر يف كلملا دبع نب ناهلس عيوب مث :لاق ينئادملا نسحلا وبأ
 . نيعسنو

 ثالث نبا وهو .رفص نم نولخ رشعل ةعمجلا موي قبادب نيعستو عست ةنس تامو

 رهشأ ةرشعو نيتنس هتيالو تناكو . زيزعلا دبع نب رمع هيلع ىلصو .نيعبرأو

 : ًافصنو

 نيرسنق ضرأ نم قبادب تامو «ةليدُح ينب يف ةنيدملاب كلملا دبع نب ناولس دلو
 . سبع ىنبب هلاوخأ دنع ةيدابلاب أشن . ًامسو ًاليمج ًاحيصف نايلس ناكو

 ةرف ريخب اهيف هحاتتفا امأف : ريخب اهمتخو ريخب اهحتتفا ,ةكربو انمي هتيالو تناكو
 ؛ةينيطنطسقلا غلب ىتح ةفئاصلا كلملا دبع نب ةملسم ةازغبو ؛نينوجسملا جرخأو ملاظملا
 .زيزعلا دبع نب رمع هفالختساف ريخب اهمتخ امأ

 .لاجرلا نم ديدش فاج لك :جلعلا(؟) ١ .برض :عرق )١(

 و١



 نيرت فيك :اهل لاقف «ةيزاجح ةيراج هدنع تناكو .ةمامعب متعاو ًاموي سبلو

 :تلاق . نلوقتل كلذ لع :لاق . . . الول برعلا لمجأ تنأ :لاقف ؟ ةئيهلا
 ناسنإلل ءاقب اال نأ ريغ ىقبت تنك ول ٌعاتملا معن تنأ

 !ناف كنأ ريغ ُسانلا ُهَركي امو بويعلا نم ٌولخ تنأ

 ! هللا همحر يفوت ىتح ًامايأ الإ اهدعب ثبل امف هيف ناك ام هيلع صغنتف :لاق

 رمع دلو ركذف «كلملا دبع نب ناهلسل دلوو زيزعلا دبع نب رمعل دلو رخافتو

 كوبأ ناك اف ؛ رثكأ تئش نإو لقأ تئش نإ : :ناولس دلو هل لاقف ؛ هلاخو هيبأ لضف

 يف زيزعلا دبع نب رمع هلعفي ملام دحاو موي يف نايلس لعف :لاق نابلس نب دمحخ

 :تَبلاو - مهاسك يأ - مهتتبو ةكولممو كولمم نيب ام ًافلأ نيعبس قتعأ :هرمع لوط

 . ةوسكلا

 ناهلس دلو ربكأ وهو .«صاعلا نب مكحلا تنب نابأ مأ همأو « بويأ :ناملسل دلو

 - :ريرج لوقي هلو ,«ناهلس ةايح يف تامف .هدهع يلوو

 ُبويَأ دمعلا يلو مامإلا دعب ٌهُلضاوف ىجرت يذلا مامإلا نإ

 يفو ديسأ نب , دلاخ نب هللا دبع تنب رماع مأ امهمأ ءزيزعلا دبعو .دحاولا دبعو

 : يماطقلا لوقي دحاولا دبع

 لجألا دحاولا دبع أّطخت اذإ مهلاح كنْرْحَي ال ةنيدملا لهأ
 ")َلَلّرلا لجعتسملا عم ُنوكي دقو هتجاح ضعب ينأتملا َكردُي دق

 ناكو , هيثري ىلعألا دبع نبا لاق ؛كلملا دبع نب نايلس دهع يلو بويأ تام املو

 :هصاوخ نم

 عَرجَي ثداوحلا قدي نمو يعّرج ىأر ذإ ةتامثلا يذل لوقأ دقلو

 . ةئيطخلا :للزلا )١(
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 عرقت مل يتلا كتورمب حرفاو يتورم ثداوحلا عرق دقف رشبا 0( 1 9 "7 د د 1 ل 87 06 6 00 ا

 عَجفُت مل مهب ْنِإ كب اوعَجفُي وأ مهلك ةّبحألاب ْعَجْفُت تشع نإ
 ٍعَقْدَم نِم لهو ًاعفد هسفنن نع قطُي مل كتومب تّمْشَي نم ْبوُأ

 كلملا دبع نب ناملس رابخأ

 نع هلزع كلملا دبع نب نايلس نأ ماسم نب ةبيتق غلب امل :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 عفدا :لوسرلل لاقو ,فحص ثالث هيلإ بتك «بلهملا نب ديزي لمعتساو ناسارخ

 راس املف .هذه عفداف ينمتش نإف ءهذه هيلإ عفداف ديزي ىلإ اهعفد نإف .هذه هيلإ

 كيبأ ةعاط يف يئالب نم نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :هيفو .هيلإ باتكلا عفد هيلإ لوسرلا

 اي :هيفو يناثلا باتكلا لوسرلا هاطعأف .ديزي ىلإ هباتك عفدف . تيكو تيك كيخأو
 ؟هدالوأ تاهّمأ ىلع هنمأي مل هوبأو كرارسأ ىلع ةمحر نبا نمأت فيك .نينمؤملا ريمأ

 ىلإ ماسم نب ةبيتق نم :هيفو «ثلاثلا هاطعأف ءديزيل هلوانو همتش باتكلا أرق ملف

 ا"!ةّيخآ هل نقّنوأل هللاوف : دعب اَمأ «ىدهلا عبتا نم ىلع مالس .كلملا دبع نب ناهلس

 هل دّدج .مالغ اي !ةببتُق ىلع انلجع :ناولس لاق اهأرق |ملف !)نرألا رهملا اهعزني ال

 . ناسارخ ىلع ًادهع

 جاجحلا ىرتأ :نايلس هل لاقف ناهلس ىلع جاجحلا بتاك ماسم يبأ نب ديزي لخدو

 موي تأ جاجحلا ّنِإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟اهيف يوب وه مأ منهج رعق يف ّرقتسا
 . سبحلا ىلإ هب رماف :لاق !تكش ثيح رانلا نم هعضف .كيخأو كيبا نيب ةمايقلا

 . هتيالو لوط هيف ناكف

 نم تجرخأف ينثعب «زيزعلا دبع نب رمع ىلو الف :يراصنألا ديزي نب دم لاق
 ...ّدر دقف ماسم يلأ نب ديزي الخ ام ناملس َسَبَح نم نجسلا

 )١( برض :عرق .
 ) ةبادلا هيلإ دشت ةورعلاك هطسو ريصي هيف هافرط نفديو طئاح يف ضرعي دوع : ةيخآلا (؟ .

 )*( طيشنلا :نرألا .
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 تذذخأف ءاهيف انأو ةيقيرفأ كلملا دبع نب ديزي هالو زيزعلا دبع نب رمع تام الف

 دمحلا :لاق . . معن :ثلق ؟ ديزي نب دمه :لاقف « ليللا دنع ناضمر رهش يف هيلإ يب يتأف

 انأو : : تلق !كنم يننكمي نأ هللا تلأس املاطف ,دقع الو دهع الب كنم يننكم يذلا هلل

 توملا َكَلَم نأ ولو ينم هللا كذاعأ ام هللاوف :لاق !كنم هللاب تذعتسا املاط هللاو

 دنجلا هيلع تراثف ةعكر ىلصف «برغلا ةالص تميقأف :لاق ! هُنقبسل كيلإ ينقباس

 تئش قيرط يأ قيرطلا ىلإ ذخ :يل اولاقو ,هولتقف

 جّوزت هنأ كلذو «كلملا دبع نب ديزي ىلع رجحي نأ كلملا دبع نب ناملس دارأو

 ةيراج ىرتشاو «رانيد فلأ نيرشع اهقدصأف نامثع نب ورمع نب هللا دبع تنب ىدعس

 نكلو «هيفسلا اذه دي ىلع برضأ نأ تممه دقل :ناهلس لاقف ؛رانيد فالآ ةعبرأب

 ؟ناورمو ديزي :ةكتاع ينبآب نينمؤملا ريمأ ةيصوب عنصأ فيك

 كتيد ا"!هرغا :هيلإ ىحوأو ءريصن نب ىسوم .كلملا دبع نب نايلس سّبَحو

 اهلمحف ةرم ةئام اهتمرغتل هللاو :لاقف . همرغأ ام يدنع ام :ىبسوم لاقف !ةرم نيسخ

 ؛ناورم نب رشب مايأ بلهملا هيبأ ىلإ ىسوم نم ناك ام ركشو «بلهملا نب ديزي هنع

 نيح هتأي ملو بلهملا ضراتف ءهرّذحي ىسوم هيلإ بتكف ؛بلهملاب مه ًارشب نأ كلذو

 . هيلإ لسرأ

 ناكو ؛ناهلس هّرقأ مث ديلولل ةنيدملا ىلع ًايلاو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ناكو

 ةمكلا حاتفم مهلإ يذلا ةبش ينب نم لجو بلإ مصتخاف ؛مره نب ةحلط ةكم ضاق

 ناكو ءهيخأ نبا ىلع خيشلل ىضقف ءامط ضرأ يف هل خأ نبا عم ,مجعألا هل لاقي

 ام نيبو خيشلا نيب دلاخ لاحف ؛هربخأف دلاخ ىلإ لبقأف ءهللا دبع نب دلاخب ًالصتم

 هيلإ باتكلا هّجوو . ًادلاخ هل وكشي ناملس ىلإ اباتك يضاقلا بتكف ؛ يضاقلا هل ىضق

 .هدلو الو مجعألا ىلع كل ليبس ال : : دلاخ ىلإ ناولس بتكف ؛ةحلط نب دم عم

باتك اذه ؛انيلع كل ليبس ال لاقو دلاخ ىلع باتكلاب ةحلط نب دم مدقف
 ريمأ 

 )١( اهعفد مزتلا :كتّيد مرغأ .
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 يضاقلا ثعبف ؛نايلس باتك أرقي نأ لبق طوس ةئام برضف دلاخ هب رمأف . نينمؤملا

 دي عطقب ناهلس رمأف ؛ اهئامدب اهيف برض يتلا هبايث ثعبو ؛ناهلس ىلإ بورضملا هنبا
 باتكلا أرق ام دعب نينمؤملا ريمأ اي هبرض ناك نإ :لاقو بلهملا نب ديزي هملكف دلاخ

 ناهلس بتكف . كلذب ىلوأ نينمؤملا ريمأ وفعف كلذ لبق هبرض ناك نإو .هدي عطقت

 هتلسرأ يذلا باتكلا أرق ام دعب خيشلا برض ناك نإ :مره نب ةحلط نب دواد ىلإ
 نب دواد ذخأف . طوس ةئام هبرضاف يباتك أرقي نأ لبق هبرض ناك نإو .هدي عطقاف

 لعجف برضلا نم دلاخ عزجف ؛ طوس ةئام هبرضف ًادلاخ  باتكلا أرق امل  ةحلط

 أنهيل : دلاخ لاقف !ةينارصنلا نب اي كيدي كيلإ مض :قدزرفلا هل لاقف ؛هيدي عفرب
 : قدزرفلا لاقو . هيدي مضو , قدزرفلا

 ٍدلاخ نم ىلع تّبُص دقل يِرمَحَل 00(
 تقّلح بّلهملا نب ُديِرَي الولف

 : لوقت : هيلع دلاخ ّمأ تدرف

 هضْرع َقَدْزرُفلا عاب دقل يرمعل

 هئيشَي وأ ًادلاخ يواسي فيكف

 : يرسقلا دلاخ يف ًاضيأ قدزرفلا لاقو

 ًادلاخ هللا َسَّدق ال ,ًادلاخ اولَس

 ؟هدهع دعب وأ هللا لوسر لبقأ

 هبلق هللا ىَدَه ال ؛هاده انوجر

 , لضفملا هيف هملكو ناهلس جح ىتح ةكمب ًاسوبحم دلاخ لزي مف

 ٍرْطَقلا بيص نم َنْيَبصُي م بيبآش
 ركَولا ىلإ حانجلا ءاخَتف كفكب )0

 رمجلا يماح ههجو ىلصو فّسْخب
 ( 6 ”دات ل ما
 رمخلا نم نيطب ىوقتلا نم صيمخ

 ؟اهئيدت ًاشيرق ٌرْسق تكلم ىتم
 اهئيمَس ُتَغعَأ دق شيرق كلتف

 اهنينج ىَدِهُي مألاب هّمُأ امو

 ريمأ اي :لاق !ًاظيغ ىنعَرَج ًادلاخ نإ ؛نامثع ابأ محرلا كب ''”تطال :ناهلس

 .رطملا نم ةعفدلا يهو :بوبؤش عمج :بيبآش )١(
 . اهنطب لبق اهفالخأ عفترت.اهوحنو ةقانلا :ءاختفلا (؟ )

 .رمضو هنطب الخ يذلا : صيمخلا ()
 . هب قصل :ءيشلاب طال (1 )

١ 

 لاقف ؛بلهملا نب



 ! الجار ماشلا ىلإ يثمي نأ دب الو ,تلعف دق :لاق . هبنذ نم ناك ام ينبه «نينمؤملا

 . الجار ماشلا ىلإ دلاخ ىبثمف

 : كلما دبع نب نايلس حدمي قدزرفلا لاقو
 ةّلسالس تّلُخ نيكسملا سئابلا نع هب نّمو نيلحْنملا ُتْيَغ نابلس
 هلئاي عار ضرألا قوف َنامثعو ردمخ ّيبنلا دعب نم َماق امو

 هلماحم كيلإ تراص ذإ لّدعلا نم هلثم ضرألا يف رجلا ناكم َتلَعج
 هلعاف كنإف ءيش نم تلق امو ىوهلا كب َليِمَي نل ْنأ اوملع دقو

 !تبذك :زيزعلا دبع نب رمعل ًاموي لاق كلملا دبع نب نايلس نأ ءكلام نع دايز
 ماقو !ةعسل سلجملا اذه ريغ يف نإو «يرازإ لع تددش ذنم ٌتبذك ام هللاو :لاق

 نإ «يمع نب اي :هل لاقف ؛هيلع لخدف ناهلس هيلإ لسرأف !رصم ديري زهجتف ًابضغم
 نم لّوأ تنك الإ يايندو ينيد نم طق رمأ يمهأ ام هّللاو نكلو لع ّقشت ةبتاعملا

 00 ْ . كل هركذأ

 كلملا دبع نب ناملس ةافو

 نب رمع ىلإ :تلقف ؟ دهعأ نأ ىرت نم ىلإ :ناولس يل لاق :ةوُيَح نب ءاجر لاق

 ؟ايح امهنم ناك نّم ةكتاع ينبإب نينمؤملا ريمأ ةيصوب عنصن فيك :لاق !زيزعلا دبع

 يل مث : ٍِ رم 5 .هدعب ديزيل مث هدهع بتكف :لاق . تقدص :لاق . ديزيل هدعب رمألا اعحت : تلق

 اهآرف اهرشنف اهب ىتأف !اهيلإ رظنأ نب صّمقب ينوتئا :لاق ناهلس لقث الو

 :لاقف ءاراصق

 رايك هل ناك نّم حلفأ ٌراغص ًةِيْبص يب نإ

 . 90 «ىّلصف هر ّمسا ركذو ىّكَت نم َحلْفأأ رمع هل لاقف

 )١( ةيآلا ىلعألا ةروس ١1 و 1١6.

 ١و ال



 ("”ليبنزب قبادب وهو هاتأ اينارصن نأ .كلملا دبع نب نابلس توم ببس ناكو

 ىتح «ةنيتو ةضيب لكأي لعجف ءاورشقف . اورشق :لاقف ءًانيت ءولمم رخآو ًاضيب ءولمم
 . تارف ضرمف مختأف ؛ ,هلكأف ءركسب اخم ةءولمم ةصعقب هوتأ م ,نيليبنزلا ىلع ىتأ

 ! فئاطلا ت تيتأ ول :زيزعلا دبع نب رمع هل لاقف « ةكم رحب ىذأت ناهلس جح الو

 لعجا .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءريهزلا بأ نبا هيقل قحسب ناك ايلف ,اهاتأف
 . ءاطولا كيلإ قاسي :هل ليقف « لمرلا ىلع هسفنب ىمرف . يلزنم لك :لاق . لع كلزنم
 سمخب هيلإ ىتأف :لاق ,هنطب لمرلاب قرلاف .هٌدرب هبجعأو . لإ ٌبحأ لمرلا :لاقف
 ىتح 2« سمح دعب سمخب هنوتأي اولعجف ؟هذه ريغ مدنعأ :لاقف .اهلكأف تانامر

 بيبز نم بيبزب هوتأو ؛نهلكأف ,تاجاجد تسو يجب هوتأ مث ؛ةنامر نيعبس لكأ
 امك لكأف .ءادغلاب هوتأ هبتنا املف «سعنو ؛ "'هتماع لكأف ءهيدي نيب رثئف فئاطلا
 يبأ نبال لاقو . موقلاب انررضأ دق انارأ :رمعل لاق دغ نمو :هموي ماقأف .سانلا لكأ
 نمث ينطعأ ؟ اذام لوقأ : لاقف ! هتيتأ ول :هل اولاقف .لعفي مف . ةكم ىلإ ينعبتا : ريهزل
 ؟ ! هئبرق يذلا. "7 يارق

 نب ناهلس مدق امل . لاق ءصاعلا نب ورمع لآ ليكو لدرمشلا نع هيبأ نع يبتعلا

 :لاق .ورمعل اناتسب هنئبا بويأو زيزعلا دبع نب رمعو وه لخد .فئاطلا كلملا دبع

 نصغ ىلع هردص ىقلأ مث ! الام اذه مكلامب كيهان :لاق مث م .ةعاس ناتسيلا يف لاجف

 ب يدنع .هللاو ىلب :تلق ؟ ينمعطت ءيش كدنع ام !لدرمش اي كليو :لاقو

 ةْكَع هنأك هب هتيتأف !كحيو هب لجع :لاق . ىرخأ حورتو ةرقب هيلع ودغت تناك

 :لاق . صفح ابأ ماه :لاق ذخفلا يقب اذإ ىتح «هنبا الو رمُع اعد امو هلكأف «ءنمس

 ىلب :تلق ؟ ينمعطت ءيش لدنع ام !لدرمش اي كليو :لاق مث ,هيلع ىتأف . مماص انأ
 لجرب ذخأي ناكف ءابهب هتيتأف . ماعنلا '*”الأر |هنأك ناتيدنه ناتجاجد « هللاو

 )١( ةفقلا : ليبنزلا .

 همظعم «هرثكأ : هتماع )0

 . ماعنلا دلو :لأرلا ( ؛ ) . فيضلا ىلإ مدقي ام :ىرقلا (7)
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 الد اي كليو : لاقف هسأ 4 9 « ةبقن اظع ف ةجاجدلا
 رمش د عقر م ىتا ىتح اهم

 يدنع لب: تلق ؟ ينمعطت ءيش كدنع ام
 لجع : لاق . بهذ ةضارق اهنأك ' "ريح

همشلتي لعجف «سأرلا هيف بيغي سب هتنأف ل ا
 ا الف ؛بوشيو هديب ا

 لك نم لكأ ام كفكأف لاق . اردق اردق اهب ين ؛ لاق ! اردق نونامث :لاق ؟وه امو

 نذأ مث ,هشارف ىلع ىقلتساو هدي حسم مث ؛ةمقل لكأ ام ّنلقأو ءمقل ثالث ردق

 . هلكأ نم ائيش تركنأ امف لكأي دعقو «"' تاناوخلا تعضُوو ؛ سانلل

 زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ

وح رشمل مسجلا ود خا كلو باطلا رس مساع تي اأو
 ل ن

 . كلملا دبع نب ديزي هيلع ىلصو . ةئامو ىدحإ ةنس «قشمد ضرأ

 لاقيو .رجاهملا نب ورمع هسرح ىلعو .ينانكلا ريشب نب ديزي هتطرش ىلع ناكو

 نب ليعامسإ اضيأ هبتاكو ةيقر يبأ نبا لئاسرلا ىلع هبتاك ناكو ؛ لالا سابعلا وبأ

 يبأ نب حلاص دنجلاو جارخلا ىلعو «ةمالس يبأ نب يعن ةفالخلا متاخ ىلعو .ٍمكح يبأ

هع ءيرق : :لاق فيقث نم خايشأ نع يفقنلا دواد نب بوقعي |
 رمعو ةفالخلاب رمع د

ي فيقث نم لجر ماقف ,ةيحان يف
ذخأف ءرمع لاوخأ نم ملاس هل لاق

 "'هيعّبضب 

 )١( ممد وأ نبلب خبطي قيقدلا نم ذختي ماعطلا نم برض : :ةريرحلا .
. 

 اهطسو وأ . اهلك دضعلا وهو .عبضلا ىنثم :هيعبض (*) .هيلع لكؤي ام :ناوخلا (؟)
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 . ايند ىنم اهب بيصت نلو . اذهب تدرأ هللا ام هللاو امأ :رمع لاقف ؛هماقأف

 :لاقف ,فلختسا نيح سانلا زيزعلا دبع نب رمع بطخ :لاق يناسارخلا رشب وبأ

 ناك نمف «ةينالع الو رس يف طق رمألا اذه هللا تلأس ام هللاو .سانلا اهيأ
 . نآلاف هتيلو امم ءىشل اهراك

 انضعب برضيو فلتخن نأ ديرتأ هركن اهف عرسأ كلذ :كلملا دبع نب ديعس لاقف
 ؛اذه اولوقي مو  يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ اهيلو ! هللا ناحيس : لجر لاق ؟اضعب

 .رمع هلوقيو

 زيزعلا دبع نب رمع رابخا

 ءاكبلاب هبيحن عمسنف يكبيو هسفنب ولخي رمع ناك :لاق رمع نب هللا دبع نب رشب
 . ناهلسو ,ديلولاو ,.كلملا دبع : يديب مهتيراو نيذلا ةثالثلا َدْعَبَأ :لوقي وهو

 ريمأ اي :لاقف ,فلختسا نيح زيزعلا دبع نب رمع ىلع ناسارخ نم لجر مدقو
 المي ةيمأ ينب نم ")بشألا يِلَو اذإ :لوقي الئاق يمانم يف تيأر ينإ «نينمؤملا
 مث ؛جشأب سيل :يل ليقف هنع تلأسف ءديلولا يل لوف ءاروج تلم امك الدع ضرألا
 :رمع لاقف . جشألا تنكف تنأ تيلوو ؛ جشأب سيل : : ليقف هنع تلأسف .ناهلس يلو
 :لاق ؟ ينتربخأ ام قحأ .هب كيلع معنأ يذلابف :لاق .معن :لاق ؟ هللا باتك أرقت
 رمع هيلإ لسرأ مث «نيرهش نم ًاوحن ثكمف .ةفايضلا راد يف ميقي نأ هرمأف . معن
 اذإف كنع لأسنل كدلب ىلإ انلسرأ :لاق . ال :لاق ؟كانسبتحا مل يردت له :لاقف
 . ادشار فرصناف ؛ءاوس كيلع كّودعو كقيدص ًءانث

 نم هسفن ىلع يرجُي الو ءائيش لاملا تيب نم ذخأي ال زيزعلا دبع نب رمع ناكو
 ؛موي لك يف نيمهرد كلذ نم هسفن ىلع يرجي باطخلا نب رمع ناكو :|مهرد ءيفلا

 )١( .ةجشلا رثأ هنيبج يف يذلا :عجشألا .



 رمع نإ :لاقف ؟باطخلا نب رمع ذخأي ناك ام تذخأ ول :زيزعلا دبع نب رمعل ليقف

 . !ينينغي يلام انأو لام هل نكي مل باطخلا نبا

 اذه ىلع يِندْعَأ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف لجر هيلإ ماق زيزعلا نب رمع يلو املو

 ام لاقف رمع هب اعدف . يرهظ برضو يلام ذخأ :لاق ؟ميف :لاق ,«لجر ىلإ راشأو

 « ةضيرف مكتعاطو » :كلملا دبع نب ديلولا ىلإ بتك هنإ .قدص :لاق ؟اذه لوقي

 ىلإ تّدرف ضرألاب رمأو .هللا ةعاط يف الإ مكيلع انل ةعاط ال !تبذك :لاق

 . اهبحاص

 يف ةيواعم نب ديزي نب دلاخ عم تنك :لاق .هربخأ لجر نع كرابملا نب هللا دبع

 اي :لاقو دلاخ ديب ذخاف .هفرعأ الو زيزعلا دبع نب رمع انيقلف .سدقملا تيب نحص

 هدي لتساف :لاق !ةعيمس َّنذَأو ةريصب نع هللا نم امكيلع :تلق ؟نَع انيّلعأ  دلاخ

 رمع اذه :لاق ؟ اذه نم : دلاخل تلقف « ىضمو هانيع تعمدو ''دعرأو دلاخ دي نم

 . الدع امامإ نوكي نأ كشويف شاع نإو ءزيزعلا دبع نبا

 هنشختساف .ةئامسمخب افرطم ةفالخلا لبق رمعل تيرتشا :ةديبع نب حابر لاقو

 ,مهارد ةيناثب ءاسك ةفالخلا دعب هل تيرتشاو !ًادج انْشَخ هتيرتشا دقل :لاقو

 . !ادج انّيل هتيرتشا دقل :لاقو هنالتساف

 مكب :لاقف :رصم طاير نم 'ةطير هيلعو رمع ىلع كلملا دبع نب ةملسم لخدو

 اصقان ناك ام اهنمث نم تصقن ولف :لاق . اذكو اذكب :لاق ؟ ديعس ابأ اي اذه تذخأ

 ام وفعلا لضفأو ,ةّدجلا دعب ناك ام داصتقالا لضفأ نإ :ةملسم لاق . كفرش نم

 ْ . ةيالولا دعب ناك ام نيَّللا لضفأو «ةردقلا دعب ناك

 اي سانلا لوقي ام :اموي هل لاقف ءهل بطتحي مهرد هل لاقي ٌمالغ رمعل ناكو

 ؟كلذ فيكو :لاق !رشب تنأو انأو ,ريخب مهلك ُسانلا ؟نولوقي امو :لاق ؟ مهرد

 )١( ةدعرلا هتذخأ : دعرأ .

 . قيقر نيل بوث لك :ةطيرلا (؟)
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 (لف ؛ماعطلا َبِّيط .ءبكرملا "هراف ءًاساّبل «ًارطع ةفالخلا لبق كتدهع ينإ :لاق

 لاق !ءالب يف تنأ ترصو .ةدش يلمع دازف ,صلختأو حيرتسأ نأ توجر تيلو
 ! اجرخم هنم يل هللا لعجي ىتح هيف انأ امو ينعدو ينع بهذاف ءّرح تنأف

 ؛تلقف «توملا هّبر هُئلأسمو هؤاكب رثكف ءرمع دنع تنك :لاق نارْهِم نب نوميم
 كب تامأو ءانّتُس كب ايحأ :اريثك اريخ كيدي ىلع هللا عنص دقو توملا لأست مل

 دق بر :لاق هرمأ هل عمجو هنيع هللا رقأ حلاصلا دبعلا لثم نوكأ الفأ :لاق اعدب

 يلو تنأ ضرألاو تاومّسلا َرِطاف ثيداحألا ليوأت نم ينَتمّلعو كلملا نم يتْينآ
 ! "' «َنيحلاّصلاب ينقحلاو المس يَّفَوَت ةرخآلاو اينّدلا يف

 اهتلأسف هلوسر ىلع هللا هافأ امم تناك كَدَف نإ :لاق زيزعلا دبع نب رمع يلو املو
 هللا لوسر ناكف !كيطعأ نأ يل الو .ينيلأست نأ كل ام: اهل لاقف .هللا لوسر ةمطاف

 عضاوملا اهنوعضي اوناك ,نامثعو رمعو ركب وبأ مث هللا هرمأ ثيح اهيف عنصي هَ
 دبعل ناورم اهبهوو ,ناورم اهعطقأف ةيواعم يلو مث . هِي هللا لوسر اهعضو يتلا
 هتلأس ديلولا يلو املف ؛ناملسو ديلولاو انأ :اثالثأ اننيب اهانمسقف ءزيزعلا دبعو كلملا

 ام ىلإ اهتددر دق ينأ ىدهشأ انأو ؛ اهنم يلإ ٌبَحأ لام يل ناك امو يل هبهوف هّبيصن
 . ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع هيلع تناك

 امض نابتسا رمأو ؛هعبتاف هدشر نابتسا ٌرمأ :ةثالث رومألا :رمع لاقو

 . هللا ىلإ هّدّرَف كيلع ٌهرمأ لكشأ ٌرمأو ؛ هبنتجاف

 للومو ,ةقاتع ىلومو . محر ىلوم : ةثالث يلاوملا : هلامع ضعب ىلإ رمع بتكو

 "ل دقعلا ىلومو ثري الو ثروُي ةقاتعلا ىلومو ,ثرويو ثري محرلا ىلومف ؛دقع

 . هتبصعل هثاريمو ثروُي الو ثرَي

 )١( طيشنلاو رهاملاو قذاحلا :بكرملا هراف .
 ةيآلا فسوي ةروس (؟) 630١١

 .هررض :هرض (؟)

١8 



 اوسبليو مثامعلا اوعضي نأ مالسإلا ريغ ىلع ناك نم اوُرُم :هلامع ىلإ رمع بتكو

 مدختسي رافكلا نم ًادحأ اوكرتت الو «مالسإلا نم نم ءيشب اوهّبشتي الو ''ةيسكألا

 . نيملسملا نم ًادحأ

 كتنكمأ اذإ :قارعلا ىلع هلماع ٌةاطرأ نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو

 رثكأ هللا دنع كل ام نأ ماعاو «كيلع رداقلا قلاخلا ةردق ركذاف قولخملا ىلع ةردقلا

 . سانلا دنع كل امم

 : هلامع ىلإ زيزعلا دبع نب ورمع بتكو

رحأ نم دحأ ىقبي الف مكلبق ناك نم اوُرم
 وبك الو ًاريغص مهكيلام الو مهرا

 نم ' ًاعاص وأ ,حمق نم ْنْيَدُم : ناضمر رطف ةقدص هنع جرخأ الإ « ىثنأ الو ًاركذ

 نع مهتايطعأ نم كلذ ذخؤيف ءاطعلا لهأ امأف ؛مهرد فصن كلذ ةميق وأ رع

 نم عمتجا ام ناضبقي ةنامألا لهأ نم نيلجر كلذ ىلع اولمعتساو « مهتالايعو مهسفنأ

 . ةيدابلا لهأ ىلع مّسقُي الو «ةرضاحلا لهأ نيكاسم يف هنامسقي مث كلذ

 . هلتقأ نأ تدرأف كمتش الجر ّنِإ :رمع ىلإ نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع بتكو

 ممْش لجر الإ ٍدحأ متّشب ٌدحأ لتقُي ال هنإف هب كّتدقأل هّتلتق ول :هيلإ بتكف

 تفطف «ءاملا يف اهانيقلأف «ةرحاسب انيتأ انإ :رمع ىلإ رمع لابع نم لجر بتكو

 ؟ اهيف ىرت امف ؛ ءاملا ىلع

 ةنيدملا ىلع هلماع نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ىلإ بتكي زيزعلا دبع نب رمع ناكو

 :هيلإ بتكف ءاهيف هّداريف ملاظملا يف

 )١( دادمأ ةعبرأ :عاصلا (؟) . بوثلا وهو ءاسك عمج :ةيسكألا .
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 ؟ ىثنأ مأ ركذأ :ّيلِإ تبتكل ًةاش الجر يطْعت نأ كل تبتك ول ينأ يل لّيخي هنإ

 امهدحأب تبتك ولو ؟ةريبك مأ ةريغصأ :ّيلإ تبتكل (هدحأب كيلإ تبتك ولو

 . مالسلاو يلع ّدرت الو َدَّقنف كيلإ تبتك اذإف ؟ ىزعم مأ ''"' ةنئاض :تبتكل

 :لاقف رمع بطخو

 ؛ اهنم ةبوتلاب اهنم فلس ام صيحمت اوسمتلاو ؛بونذلا اورغصتست ال «سانلا اهأ

 : لجو زع لاقو . ''” «نيركاذلل ىركذ كلذو .تآيسلا نيهْذُي تانسحلا نإ#

 نمو مهيونُذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اومّلظ وأ ةّشحاف اولعف اذإ نيذلاو#

 ا"' «َنوملْعَي مهو اولعف ام ىلع اوُرِصُي ملو هللا الا بونذلا رفغي

 ام ىلإ ينوئجلت الو سانلا قوقح نم مكيديأ يف ام اوُّدأ :ناورم ينبل رمع لاقو

 لجر لاقف . ينوبيجأ :لاقف . مهنم دحأ هبي ماف !نوهركت ام ىلع مكلحأف هركأ

 رفكنو ءانءانبأ رقفتِف ءانئابآ نم انيلإ تراص يتلا انلاومأ نم جرخن ال هللاو :مهنم

 َنّدرأل هللا يناقبأ نئلو . ةنتفلا فاخأ يننكلو ءالجاع مدودخ (©9 تعرضأل هل قحلا

 . ! هللا ءاش نإ هقح قح يذ لك ىلإ

 . اهبابرأ ىلإ درتس اباقر ىرأ يف | :لاق ةيمأ ينب ضعب ىلإ رظن اذإ رمع ناكو

 قرلا تنمأ ام هللاو امأ :لاقف هربق ىلع ةملّسم دعق زيزعلا دبع نب رمع تام املو

 . ربقلا اذه تيأر ىتح

 هعبت كلملا نب نابلس نفد نم زيزعلا دبع نب رمع .فرصنا امل :لاق يبتعلا

 امو :لاق .بابلاب نويومألا :بجاحلا هل لاق هلزنم ىلإ لخد الف .نويومألا
 عبرأ نبا كاذ ذإ وهو كلملا دبع هنبا لاق . كلبق ءافلخلا مهتدوع ام :لاق ؟نوديري

 )١( ةيآلا دوه ةروس (١؟) . مُنغلا نم فوصلا وذ :نئاضلا 1 ١١ .:

 ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟) ١6 , ) )5هلذأ :هلخ هللا عرضأ ,
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 مكئرقُي بأ :لوقأ :لاق ؟ مهغلبت امو :لاق . كنع مهغالبإ يف يل نذئا :ةنس ةرشع

 . '"' «مظع موي باذع يبر تّيصع نإ فاخأ ينإإ مكل لوقيو مالسلا

 كلام .تبأ اي :هيبأل زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع لاق :لاق كلام نع دايز

 :رمع هل لاق !قحلا يف كبو يب تلغ رودقلا نأ ول يللابأ ام هللاوف ؟رومألا ذفدُت ال

 فاخأ انأو ,ةثلاثلا يف اهمّرحو نيترم نآرقلا يف رمخلا مذ هللا ْنإف ؛ينب اي لجعت ال

 . ةنتف كلذ نم نوكيو ةلمج هنوعفديف ةلمج سانلا ىلع قحلا لمحأ نأ

 اي كدجت فيك :رمع هل لاق توملا زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبعب لن الو

 .ينب اي :لاقف «ينم كل ريخ هللا باوثف « ينبستحاف «توملا يف يندجأ لاق ؟ ّىبب

 نأل هللاو امأ :لاق . كنازيم يف نوكأ نأ نم ىلإ بحأ ينازيم يف نوكت نذل هللاو

 فقو هنفد نم غرف املف «تام مث !بحأ ام نوكي نأ نم ّيمإإ ٌبحأ ءبحت ام نوكي

 بحأ امو .ائشان اًرابو «ادولوم اراس تنك دقلف ّينب اي هللا كمحري :لاقو هربق ىلع

 كل اعد ىثنأ وأ ركذ ءدبع وأ رح نم ءدبع لك هللا محرف ؛ ينتبجأف كتوعد ينأ

 ,«فرصنا مث ؛رمع ةوعد يف اولخديل كلملا دبع ىلع نومحرتي سانلا ناكف !ةمحرب

 مل عقو ا(ملف ,هفرعن لزن مل رمأ كلملا دبعب لزن يذلا نإ :لاقف ,هنوزعي سانلا لخدف

 ! هركنن

 ملف «هازعف لجر هيلإ اند اهنفد نم غرف املف ءزيزعلا دبع نب رمعل تخأ تيفوتو

 لخد (ملف هعم اوشمو ءاوكسمأ كلذ سانلا ىأر ملف ؛هيلع دري ملف رخآ من هيلع دري

 نأ الإ ةأرملا يف نوّرعُي ال مهو سانلا تكردأ :لاقف .ههجوب سانلا ىلع لبقأ بابلا

 . ًامأ نوكت
 زيزعلا دبع نب رمع ةافو

 نأ سانلا ىريف .ناعمش ريدب تامو .صمح ضرأب زيزعلا دبع نب رمع ضرم

 هماهبإ رفظ ىلع مسلا عضو .همدخي ناك مداخ ىلإ سد . همس كلملا دبع نب ديزي
 املف

 )١( ةيآلا سنوي ةروس ١6 .
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 لخدف .هيف تام يذلا هضرم ضرمف ؛هاقس مث ءاملا يف هماهبإ سمغ رمع ىقستسا

 انع نينمؤملا ريمأ اي هللا كازج :لاقف هسأر دنع فقوف كلملا دبع نب ةملسم هيلع

 . اركذ نيحلاصلا يف انل تلعجو «ةرفان انع تناك ابولق انيلع تفطع دقلف ؛ًاريخ

 ةضّرملا يف زيزعلا دبع نب رمع ىلع كلملا دبع نب ةملسم لخد :لاق كلام نع دايز
 «لاملا اذه نع كدلو هاوفأ تمطف كنإ .نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف ءاهيف تام يتلا

 كئارظن ىلإ وأ لإ مهب تيصوأ ولف ,مهحلصي ءيش نم مهل دب الو .ةلاع مهتكرتو
 :لاقف .هوسلجأف ..ينوسلجأ رمع لاقف . هللا ءاش نإ مهتنوئم كتيفكل كتيب لهأ نم

 اذه نع يدلو هاوفأ تمطف ينأ تركذ ام امأ ؟ةملسم اي ينفوخت رقفلابأ هلل دمحلا

 ام امأو ؛مهريغل وه اقح مهطعأ ملو مهل وه ًاقح مهغنمأ مل ينإف .ةلاع مهتكرتو لاملا

 يذلا هللا ىلإ مهب يتيصو نإف «يتيب لهأ نم كئارظن ىلإ وأ كيلإ ةاصولا نم تلأس

 لعجف هللا ىقتا ّلجر :نيلجر دحأ رمع ونب امنإو ؛نيحلاصلا ىّلوتي وهو باتكلا لّزن
 نوكي الف ")رجفو ريغ لجرو ءبسحتي ال ثيح نم هقزرو ًارسي هرمأ نم هل هللا
 رشع انثا ذئموي مهو ,مهّوعدف  ََِنَب يل اوعدا .هباكترا ىلع هناعأ نم لوأ ٌرمع

 :لاق مث  عمدلاب هانيع تقرّورغأ ىتح هبوصيو مهيف هرصب ٌدْعصي لعجف ءامالغ
 ال مكنإ ءريخب هللا نم مكتكرت دق ينإ ءينَب اي !مهل لام الو مهتكرت ةيتف يسفنب

 -اّيم ,ينَب اي .هللا ءاش نإ بجاو قح هيلع مكلو الإ دّهاعم الو ماسم ىلع نورت

 رخآ ىلإ اورقتفت نأ ناكف ءرانلا كوبأ لخدي نأ نيبو ايندلا يف اورقتفت نأ نيب يبأر
 هللا مكمصع ّينَب اي اوموق ؛رانلا يف ًادحاو اموي مكيبأ لوخد نم اريخ دبألا

 ! مكقزرو

 .رقتفآ الو رمع دالوأ نم دحأ جاتحا امف :لاق

 |مههرد نيعبرأب هربق عضوم ناعمش ريد بحاص نم زيزعلا دبع نب رمع ىرتشاو .



 . كلملا دبع نب ديزي هيلع ىلصو ةئامو

 :زيزعلا دبع نب رمع يثري يفطخلا نب ريرج لاقو

 ارمتعأو هللا تيب ّجَح نَم َريخ اي 0انل نينموملا َريمأ ٌةاعنلا ىَعَنَي

 7 دمع اي هللا مكحب انيف ترسو هل ترّبطصاف اهظع ًارمأ تلمح

 ارمَقلاو ليللا موجن كيلع ىكبت ةقساكب تسيل ٌةعلاط ُسمشلاف

 باّطخلا لآو صاعلا يبأ نيب باطلا بيَّطلا يف "'' قارعألا لباقُم

 . ”' ٌماذو مَذ :لاقي امك «ٌباطو ّبِّيط :ةديبع وبأ لاق

 كلملا دبع نب ديزي ةفالخ

 «ةيواعم نب ديزي تنب ةكتاع همأو . مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ديزي يلو مث

 . ةثامو ىدحإ ةنس بجر نم نيقب سمخل ةعمج ا موي

 وهو .ةئامو سمح ةنس نابعش نم نيقب سمخل ةعمجلا موي () ءاقلبلا دالبب تامو

 عبرأ هتيالو تناكو ؛كلملا دبع نب ماشه هوخأ هيلع ىلص (ةنس نيثالثو عبرأ نبا

 :ريرج لوقي هيفو . ارهشو نيئس
 )0( واش 8 3 8 0 9و 17 لنك -0  سدا 35 وو

 بشتؤم كلملا ْنِإ نيثالثلا لبق 2بصتغُم رّْيَغ ِكلُم لابرس تلبرس

 ؛هالوم ديعس وبأ ناليغ سرحلا ىلعو ؛ يبسبعلا كلام نب بعك هتطرش ىلع ناكو

 ؛ جاجحلا وبأ ريكب ريغصلا متاخلا ىلعو ؛اقساف ناكو .هالوم رطم ةفالخلا متاخ ىلعو

 )١(اصطبرت: تريص . ٠

 .همأو هيبأ لبق نم فيرش يأ :قارعألا لباقم )١(

 . بيعلا :ماذلاو يذلا (")

 . ىرقلا يداوو ماشلا نيب عضوم :ءاقلبلا ( 4 )

 . هبسن يف حيحصلا ريغ طولخملا : صلاخلا ريغ :بشتؤملا ( 6 )

 مال ١



 نب ةماسأ لمعتساو هلزع مث «ينادمهلا ريبج نب حلاص جارخلاو دنجلاو لئاسرلا ىلعو

 . هالوم دلاخ هيجاحو ؛ داصم نب ماشه لاومألا تويبو نئازخلا لعو ؛بلك ىلوم ديز

 30 ةمالسو ةبايح بحاص وهو ,تاذلو وهل بحاص كلملا دبع نب ديزي ناكو

 . بلهملا نب ديزي جرخ هتيالو يفو

 ديزي دلو ءاممأ

 , ماهو «نايفس وبأو «ناهلسو ءرابجلا دبعو .رمغلاو .هللا دبعو .ىبحيو .ديلولا
 . "هل بقع الو ماّوعلاو ءهل بقع الو دوادو

 :زيزعلا دبع نب رمع لامع ىلإ كلملا دبع نب ديزي بتكو

 هيلإ مكبتك تيأر دقو مكباحصأو نأ هومتررغ .ًارورغم ناك رمع نإف .دعب امأ
 ,هدهع نم نوفرعت متنك ام اوعدف اذه يباتك ماتأ اذإف ؛ ةبيرضلاو جارخلا راسكنا يف
 مأ اوُيَح ءاوهرك مأ اوّبحأ ,اوبدجأ مأ اوبصخأ ,ىلوألا مهتقبط ىلإ سانلا اوديعأو
 . مالسلاو ! اوتام

 نب ديزي ىلإ شويجلا هجو ,كلملا دبع نب ديزي يلو امل :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 قشمد لهأ ىلع ديلولا نب سابعللو شيجلا ىلع كلملا دبع نب ةملسمل دقعف .بلهملا
 انجرخ دقو . ' ' فاجرإ موق قارعلا نإ .نينمؤملا ريمأ اي :سابعلا هل لاقف ؛ةصاخ

 دبع نب ديلولا نب زيزعلا دبع ىلإ تدهع ولف ؛ثدحت ثادحألاو .نيبراحم مهيلإ
 . هللا ءاش نإ ًادغ :لاق ,كلملا

 كيلإ بحأ كلملا دبع دالوأ ,نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف هاتأف .ربخلا ةملسم غلبو
 ؟ كيخأ نبا مأ ةفالخلاب قحأ كوخأف :لاق .كلملا دبع دلو :لاق .ديلولا دالوأ مأ

 )١( ناتينغم :ةمالسو ةبابح .
 .هل دلو ال :هل بقع ال 0

 . نتفلا ركذو ةئيسلا رابخألا يف نوضوخي نيذلا :فاجرإ موق (©)

 ١ مخ



 نإف «نينمؤملا ريمأ اي :لاق . يخأ نبأ نم اهب قحأ ءيدلو نكي مل اذإ «يخأ لب :لاق
 ءاش نإ ًادغ :لاق ءهدعب نم ديلولا كتيالو كلملا دبع نب ماشهل عيابف ؛ غلبي مل كنبا

 ىدحإ نبا ذئموي ديلولاو .هدعب نم ديلولا هنبالو ماشهل عياب دغلا نم ناك ملف . هللا

 فالختسا ىلع ديزي مدن ٌُديلولا كردأو بلهملا نب ديزي ٌرمأ ىضقنا الف «ةنس ةرشع

 ! كنيبو ينيب ًاماشه لعج نم نيبو ينيب ُهَللا :لاق ديلولا هنبا ىلإ رظن اذإ ناكف .ماشه

 نب ةملسم هيخأل قارعلا كلملا دبع نب ديزي عمج ءبلهملا نب ديزي لتق لاملو :لاق
 ءبلهملا لآ بلط يف "7ليبادنق ىلإ ينزاملا زوحأ نب لاله ثعبف ؛كلملا دبع
 دلو نم ةسمخ زوحأ نب لاله لتُقو «سانلا مزهبناو بلهملا نب لضفملا لتقف ءاوقتلاف

 دبع نب ديزي ىلإ ىرسألاو لايعلا ثعبو .نط ضرعي ملو ءاسنلا شتفُي ملو بلهملا
 . كلملا

 لاقي يذلا ةعمج يبأ نب َريِثُك ماق هيلع اولخد امل :لاق مسم نب رباج ينثدح :لاق
 :لاقف ءةزع رشثك هل

 برثي مل افع وأ باقع دشأ ًالمجُم بقاع لان ام اذإ يلح

 بّتكُي كل حلاص نم ْبِستكت ف ًةبسحو نينمؤملا َريمأ ًاوفعف

 بضغُم لح ةبْسشح ملح ٌمظعأو ٌرداق كنإف ٌرِفغت نإف اوءاسأ

 ا"”بَّطَقممل يفَرَشملاب َنَمَي وذو ةكم حطابأ نع َشْيرف مهتفن

 بلهملا لآ لبق هل ناك نم ؛كلذ ىلإ ليبس ال «محّرلا كب *”تطال :ديزي لاقف

 . نينامث وحن لتق ىتح مهيلإ مهعفدف !مقيلف مد

 :هيلإ بتكف .هصقنتي اماشه نأ كلملا دبع.نب ديزي غلبو :لاق

0) 

 )١( دنسلاب ةيندم :ليبادنق .

 .حبقيو دسفي :برثي (؟)

 . جرشملا :بطغملا (؟)
 . هب قصل يأ :ءيشلاب طال لاقي :تطال ()



 :لوألا لاق امك كلثمو يلثم نإ

 تممُأ نإو تومأ نأ لاجر ىنمت

 يجت ريو يادر يغبي يذلا لعل

 دّحْوْأب اهيف تسل ليبس كلتف

 ا"! يدّرلا وه نوكي نأ يتوم لبق هب

 :لوألا لاق امك كلثمو ىلثم نإ :ماشه هيلإ بتكف

 هقيدص نع ُهنيع ضمخُي مل نمو

 ةرثَع لك ًادهاج عّبتتي نمو

 بتاع وهو تمي هيف ام ضعب نعو

 "7 ُيحاص َرهدلا هل ىقبي الو ءاهدجَي

 لاق امك كنأ ماعأل ينإو ,نيبلا تاذ حالص نم هيلع ضح امو .كلملا دبع انيبأ ةيصو
 : سوا نب نعم

 لجوأل ينإو يردأ ام كّرمعل

 ينبيرت كنم ءايشأ ىلع يفإو

 ينتْعَطق ام اذإ اينّدلا يف ْعَطَقْنس

 ٍدغ ىلإ تحفص ًاموي ينتوُس اذإ
 ةتدجو كاخأ فصنُت : تنأ اذإ

 هميضُت نأ نَم فيسلا ّدح ُبكرُيو

 لصاو كلابح تّنر نإ سانلا ينو

 َلَوأ ةّينلا ودعت انَيأ ىلع

 َلُمِحَي كاذ ىلع ملص الو ًايدق

 لّدِبَت يفك يأ رظناف َكْنِِمَي

 َلبقُم رخآ كنم ًاموي َبقعُيل

 لقعي ناك نإ نارجملا فّرط ىلع

 ا"! لَحْرَم فيسلا ةّرفش نع نكي مل اذإ
 "'! لّوحَتُم ىلقلا راد نع ضرألا ينو

 هعم وهو ديزي تام نأ ىلإ هراوج يف لزي ملف .هيلإ ماشه لحر باتكلا ءاج |ملف
 . ىغبلا لهأ ةفاخم هركسع يف

 راكب نب ريبزلا ينثدح :لاق بيش نب هللا دبع ديعس وبأ انثدح :لاق زاغلا نب دم
 اهيلع ّبكأ تيفوت املف .ًاديدش ًافلك ةبابحب ””ًافلك كلملا دبع نب ديزي ناك :لاق

 0 .ةوفه :ةرثع (؟) .كلاهحلا :يدرلا(١)

 . ًاردصم نوكي دقو .هيلإ لحزي ناكملا :لّحْزملا (؟)

 . ابحح :ًافلك ( 0 ) . نارجهلاو ضغبلا :ىلقلا ( 4)



 غلب اذإ ىتح ,اهشعن يدي نيب جرخو .اهزاهج يف اهذخأف «تنتنأ ىتح امايأ اهمّمشتي

 هللا لتاق :لاقف .هسنؤيو هيزعي هوخأ ةملسم هب قصل اهنفد نم غرف املف هيف لزن ربقلا
 :لوقي ثيح هيف نحن ام ىري ناك هنأك . ةعمج يبأ نبا

 دّلجتلاب ال كنع ولست سأيلابف 2 ىّوهلا عدت وأ ْسْفْنلا كنع لست نإف
 !دغ وأ مويلا تّيم اذه كلجأ نم ٌلئاق وهف ينراز ليلخ ٌّلكو

 . اموي رشع ةعبس ىلإ هانفدف اهتزانج يف '''نعّطو :لاق
 ناورم نب كلملا دبع نب ماشه ةفالخ

 سمح ةنس نابعش نم نيقب لايل سمخل ةعمجلا موي ,«يموزخملا ماشه نب ليعامسإ

 . ةثامو

 نيرشعو سمخ ةنس لوألا عيبر نم نولخ ثالثل ءاعبرألا موي ةفاصرلاب تامو

 هتفالخ تناكو «ديزي نب ديلولا هيلع ىلصو .ةنس نيسمخو ثالث نبا وهو «ةئامو

 كلم ا دبع نب ماسه دلو ءامسأ

 وهو ءديزيو ,هللا دبعو .ديعسو «ناملسو .دمحو .ةملسمو .فلخو «ةيواعم

 دبعو « شيرقو ؛ديلولاو .كلملا دبعو ءرذنمو ,ىبحيو ,ميهاربإو «ناورمو ؛مكبألا

 . نمحرلا

 ىلعو .هالوم ملاس : لئاسرلا ىلعو ,يسبعلا رماع نب بعك :هتطرش ىلع ناكو

 : ريغصلا متاخلا ىلعو ؛روباس نب عيبرلا وهو ,شبرحلا ينبل ىلوم :عيبرلا : ةفالخلا

 ؛ ثاحشحلا ىلوو هلزع مث 9 «ديز نب ةماسأ : :دنجلاو جارخلا ناويد ىلعو .هالوم ريبزلا

 0١ . هالوم دوعسم نب بلاغ هنذإ ىلعو

 )١( نوعاطلا هباصأ :نعط . .



 كلما دبع نب ماشه رابخأ

 تنب ةشئاع نأ همانم يف ىأر ناورم نب كلملا دبع ناك :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 هتعطقف هسأر '' "تقلف يموزخملا ةريغملا نب , ديلولا نب ماشه نب ليعامسإ نب ماشه

 :ديعس لاقف .هيلع اهصقف بيسملا نب ديعس ىلإ لسرأف «كلذ هّمغف «ةعطق نيرشع

 . ةنس نيرشع كلمي ًامالغ دلت

 يهو ًاماشه تدلوو ءاهقمحل كلملا دبع اهقلطف « ءاقمَح ماشه ّمأ ةشئاع تناكو

 . ماشه نم لمكأ كلملا دبع دلو يف نكي ملو «قلاط

00( 
 دلاخ ىلع طخس نأ دعب كلملا دبع نب ماشه ىلع تلخد : ناوقص نب دلاخ لاق

 هيلع تلخد اهلف «قارعلا ىلع هلماع رمع نب فسوي هيلع طلسو يرسقلا هللا دبع نبا

 بر «دلاخ اي :لاق مث ,ءادعصلا سفنتف هيلإ سانلا برقأ تنك ىتح ا" يناندتسا

 هللا دبع نب دلاخ ديري هنأ تملعف !كنم ًاثيدح لإ ىهشأ اذه كدعقم دعق دلاخ

 ءلمأف َلدأ ًادلاخ َّنِإ .تاهيه :لاق ؟هديعت الفأ «نينمؤملا ريمأ اي :تلق .يرسقلا

 !طق ةجاح ينلأس ام هنأ ىلع ؛ًاعجرم عجارمل ْعَدَي ملو ."” فجعأف ا“ فجوأو

 : دشنأو «تاهيه :لاق ! هيلع تلضفتف هتيندأ ولف «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف

 لب رمّدلا رخل هجوب هيلع نينا يشل نع يفت ضرس اذإ

 . لمج ة ةثاتس ىلع هرهط بايث لمحف اجاح جرخ ؛ماشه

 ٌمدآ ليوط لجر :لاقف .دجسملا يف نم رظنا :لجرل لاقف «ةنيدملا لخدو

 نإو «نينمؤملا ريمأ بجأ :لاقف هاتأف . هعدآ هللا دبع نب ملاس اذه :لاق . "يأ

 .بضغ :طخس (؟) .قش :قلف )١(

 .عرسا :فجوأ (8) هنم وندأ نأ يفرمأ :يناندتسا («)

 . داوسلا ديدشلا :مدألا : ملدألا (3) . لزه : فجعأ )6(

9 



 الو صيمقو ءادر يف ًارئاز هللا تيتأ !كحيو :لاقف . كبايثب ىتؤتف لسرأ تكش

 .هجح ىضقف ةكم مدق مث ,فالآ ةرشعب هلصوف ,هيلع لخدف !ماشه ىلع اهب لخدأ

 . هلاح نع هلأسو هيلع لخدف .عجولا ٌديدش ًاملاس نإ :هل ليق ةنيدملا ىلإ عجر املف

 يتالصب مأ يتجحب :رسأ انأ نيرمألا يأب يردأ ام :لاقو ماشه هيلع ىلصف ملاس تامو

 . لاس ىلع

 «نوتيزلا ضفن عمسف .هل نوتيز هيف طئاح نم ًابيرق ًاموي ماشه فقوو : لاق

 اورسكتو ,هنويع اوئقفتف ءهوضفنت الو هوطقتلا :مه لقف مهيلإ قلطنا :لجرل لاقف

 . هنوصغ

 بهارلا هلخدأف «بهار هيف ريد ىلإ ىهتناف «نوعاطلا نم ًابراه ماشه جرخو

 ينبه .بهار اي :ماشه لاقف ءاهنم غلابلاو ةهكافلا بياطأ هل يقتني لعجف «هئاتسب

 اوتام مهلك سانلا نأ تْدو :لاقف ؟مكتت ال كلام :لاقف هّبِجُي مف ! اذه كناتسب

 ام عمستأ :لاقف شربألا ىلإ ماشه تفتلاف !عبشت نأ كلعل :لاق ؟مو :لاق !كريغ

 . هريغ رح كيقل ام هللاو « ىلب : شربألا لاق ؟لوقي

 نب دمخ نب مهاربإ لبقأ ذإ كلملا دبع نب ماشه يضاق دنع دعاقل يفإ :لاق يبتعلا

 ريمأ نإ :""يسرحلا لاقف هيدي نيب ادعق ىتح .ماشه سرح ُبحاصو .ةحلط

 ىلع كيدهاش :يضاقلا لاق . مهاربإ نيبو هنيب ةموصُخ يف ("!يناّرج نينمؤملا
 هذه الإ هنيبو ينيب سيلو لقي مل ام نينمؤملا ريمأ ىلع تلق ينارتأ :لاقف . "”ةيارجلا

 ثبلي ماف ,ماقف :لاق . ةنيبب الإ كيلع الو كل قحلا تبثي ال هنكلو ءال :لاق ؟ةرتسلا

 يضاقلا ماقف :لاق .نينمؤملا ريمأ اذه :لاقف يسرحلا جرخو باوبألا تعقعق ىتح

 ضعب عمسن ثيح انكو ؛ميهاربإو وه هيلع دعقف ىلصم هل طسُبو .دعقف هيلإ راشأف

 . ىلع يضاقلا ىضقف «ةئيبلا ترضحأو الكتف :لاق ,ءضعبلا انيلع ىفخيو اهمالك

 )١( ناطلسلا سرح دحاو :ّيسرحلا .

 .ًاليكو ينلسرا :ينارج (؟) ١ ) )8.ةلاكولا :ةيارجلا
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 سانلل نابأ يذلا هلل دمحلا :لاقف .قّرخلا ضعب اهيف ةملكب ميهاربإ مكتف .ماشه

 !كمظع نع كّمحل اهنم رثني ةبرض كّبرضأ نأ تممه دقل :ماشه لاقف !كملظ
 لاق . قحلا بجاو «ةبارقلا بيرق .ّنسلا ريبك خيشب هتلعفتل تلعف نئل هللاو امأ :لاق

 ينإ :لاق . ةمايقلا موي ًاذإ ينذ لع هللا رتس ال :لاق !ميهاربإ اي ىلع اهرتسا :هل

 ءهنم تذخأ امل ًانم هتايح لوط هيلع اهترتسف : مهاربإ لاق . . . فلأ ةئام اهيلع كيطعم
 . هل انييزت هتوم دعب هنع اهتعذاو

 هيبأل ًالماع كلملا دبع نب ماشه نب ديعس ناك :لاق يدع نب مثيلا نع اوركذو

 دعج وبأ هيقلف ءماشط يصح مدقف .بارشلاو ءاسنلاب ىَمرُي ناكو ءصمح ىلع

 ناكمب ماعأ ال ينإف - سرفلا هذه كّيطعأ نأ ىرت له :هل لاقف «قيرط يف يئاطلا
 الو رانيد ةلأسمب ةجاح هيف سيل «نينمؤملا ريمأ باتكلا اذه غلبت نأ ىلع - اهلثم
 ؟ سرفلا اذه ةصق ام :هلأس ماشه ىلع مدق املف «باتكلا ذخأو اهذخأف ؟مهرد

 :هيف اذإف ,باتكلا تاه :لاقف ؛هربخأف

 ()انيّنع سيل ريمأب اَنْدَدْنَأ نقف نينمؤملا ّريمأ كبلإ غلبأ
 ©)انيو الَّطلا يقسُي هتحاس دنعو هتليلَح يف ًارْسَع ْفِلاخُي ًاروط

 اي :لاقو ةنارزيخلاب هالع هيلع مدق |ملف ؛هصخشأف ديعس ىلإ ثعب باتكلا أرق املف

 ؟ شيرق ٌروجف رجفت نأ تزجعأ !كليو !نينمؤملا ريمأ نبا تنأو ينزن ؛ةثيبخلا نب
 يل يلت ال هللاو هاذه لام ذخأو ءاذه لتق ؟كل مأ ال شيرق روجف ام يردت وأ
 - .  تام ىتح ًالمع هل يلو |ف :لاق :لاق !تومت ىتح ًالمع

 هيبأ نع يئرقلا نايفُس نب دم يبأ نع يبلكلا ماشه ينربخأ :لاق ديبع نب دمحأ

 بابش ناكو .زاجحلا لهأ دفو هيلع دفو دقو كلملا دبع نب ماشه دنع انك :لاق

 ماق ىتح .مهمالك ترضحف .مهئابطخ ةغالب عاتسآل اورضح دفولا مدق اذإ باتكلا

 . عاجلا نع زجاعلا :نينعلا ( ) ١

 .رمخلا : الطلا (؟)
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 انس مهربكأو ءًاردق موقلا مظعأ ناكو ,يودعلا ةفيذُح نب مهجلا يبأ نب دم

 :لاقف

 ترثكأو ؛تلاق ام كيف تلاق دق شيرق ءابطخ نإ «نينمؤملا ريمأ هللا حلصأ

 يف تنذأ نإو ,كلضف مهُبيطخ ىصحأ الو ,كّردق مهلئاق غلب ام هللاو ؛تبنطأو

 كنّيزو ؛ىنسحلاب نينمؤملا ريمأ اي هللا كالوت :لاق .رجوأو لق :لاق . تلق لوقلا

 . اهتاه :لاق . ؟ اهركذأفأ . جئاوح يل نإ ؛ للوألاو ةرخآلا ريخ كل عجن ؛ ىوقتلاب

 «يرسك ر َرْبِجَي نأ نينمؤملا ٌريمأ ىأر نإف ؛ ينم رهدلا لانو « ينس تربك : :لاق

 «رانيد فلأ :لاق ؟كرسك ربجيو كرقف يفني يذلا امو :لاق . لعف ,.يرقف يفنيو

 تيب .مهجلا يبأ نب اي :لاق مث ًاليوط ماشه قرطأف :لاق .رانيد فلأو ءرانيد ٌفلأو
 ءدحاول رمألا نإ هللاو امأ ؟هيه ام :لاق !هيه :هل لاق مث . تركذ ام لمتحي ال لاملا

 ام هديب يذلا هللا لأسن انعنمت نإو ,تيدأ انقحف انطعت نإف ؛كسلجل كرثآ هللا ّنكلو

 كّبحأ نأل هللاو . ةضَعْبَم عنملاو ةبحم ءاطعلا لعج هللا نإ نينمؤملا ريمأ اي ؛تيوح

 مح دق ًانيذ اهب يبضقأ :لاق ؟اذامل رانيد فلأف :لاق ؛كضغبأ نأ نم لإ ّبَحَأ

 يدؤتو «ةبرك سفنت .سأب الف :لاق .هلهأ يب ّيضأو .هلمح ينانعو '' !هؤاضق

 كلسملا معن :لاق . يدلو نم غلب نم اهب جّوزأ :لاق ؟اذامل رانيد فلأو . ةنامأ

 ؟ اذامل رانيد فلأو .ًالسن "”ترّمأو .ًاركذ تففعأو «ًارصب تضضغأ «تكلس

 ء«يرهد '”بئاون ىلع اهلضفب نيعتسأو ,«يدلو اهب شيعي ًاضرأ اهب يرتشأ :لاق
 ىلع هللا دومحلاف :لاق . تلأس امب كل انرمأ دق انإف :لاق . يدعب نمل ًارخُد نوكتو

 . جرخو ,كلذ

 ًالجر تيأر ام ءاذه لثم نكيلف يشرقلا ناك اذإ :لاقو .هرصب ماشه هعبتأف

 «لزن اذإ قحلا فرعنل انإ هللاو امأ :لاق مث ءهنم نايب يف غلبأ الو لاقم يف رجوأ

 )١( هعفد هيلع قحتسا :هؤاضق مح .

 دئادشلاو بئاصملا :بئاونلا (2) .ترثكأ :ترمأ.(؟) .
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 هللا ْناَرَخ الإ نحن امو «ًاريتقت عنمن الو «ًاريذبت يطعن امو .لَخَبلاو فارسإلا هركنو

 لئاق لك ناك ولو ءاَتْيِبَأ عنم اذإو ءانّيَطعأ نذأ اذإف .هدابع ىلع هؤانمأو هدالب يف

 هديب يذلا لأسنو ؛ ًالئاس انددر الو «ًآلئاق (" انهبج ام ,.قحتسي لئاس لكو .«قّدصي

 هدابعب هنإ ءردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي هنإف ءانيديأ ىلع هّيرجُي نأ انظفحتسا ام

 . تصصف ق ام هّمالك غلب امو ,.تغلبأف تملكت 3 دقل ,نينمؤملا ريمأ اي اولاقف

 . يدتقملاك ءيدتبملا سيلو ,ءيدتبم هنإ :لاق

 اوركذف ,ماشه دنع اوعمتجا ناورم ينب نم ةعامجو ديلولا نب سابعلا نأ اوركذو

 :سايعلا هل لاقف , ديلولا لخدو ,هضغبي ماشه ناكو .هومذو هوباعو ديزي نب ديلولا

 نوكي ال فيك :لاق ؟نبب ًافوغشم ناك كابأ نإف ,تايمورلل كّبح فيك .ديلو اي

 انيلع رختفملا اهيأ كبسح :لاق ؟ءارظبلا نبا اي تكست الأ :لاق !كلثم ندلي نهو

 !ِكَمْأ ناتخب

 ماقو ...نينمؤملا ريمأ اي كبارش :لاق ؟ديلو اي كبارش ام :ماشه هل لاقو

 . قمحأ هومتمعز يذلا اذه :ماشه مهل لاقف .جرخي

 ف ء 001 3
 ىلإ تفتلا مث ,هجرس ىلع بثوو '"' هزيمارج عمجف هسرف ديزي نب ديلولا بّرقو

 دبع ةئام يبأل :لاق ؟اذه لثم عنصي نأ كوبأ ردقي له :هل لاقو .ماشه دلو

 دعاقل ينإ :لاق ثدحي ةبتع نب ورمع نب ةيواعم تعمس :لاق ءهيبأ نع ىبتعلا

 لاق ديزي نب ديلولا بيعب هيلإ نوبرقتي سانلا ناكو .كلملا دبع نب ماشه بابب

 بحي نم عضوو ءهحدم انمزلي نم ِبِّيَع نم انوعد :تلقف ,هنوبيعي ًاموق تعمسف

 هيلإ اولقنف .ماشه بابب نوحربي ال نويع ديزي نب ديلولل تناكو .هعفر انيلع

 )١( هؤاضعأو هدسج : لجرلا زيمارج (؟) . انعفد ءانهبج .
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 ىلع فحتلا دق ديلولل ىلوم ّيلِإ حار ىتح ًاريسي الإ ثبلأ ماف ٠ .موقلا مالكو يمالك

 :لاق كمامأ ًادغو كموي يف هذه قفنأ :يالوم كل لوقي : يل لاقف ءرانيد فلأ

 ًاموي رشع ةيناثل هاّتفدف .ةّلعلاب هللا هامرو ,هتوطس تيشخو ماشه نم ًابْعُر تئلمف

 . مويلا كلذ دعب

 كتدوعق ًايسان ينارثأ «ةبتع نبا اي : يل لاقف ,هيلع تلخد هدعب ديلولا ماق (لف

 «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ؟ينُعفرتو ينْعضيو «يِنينْبَتو يمِدْهَي ,"”لوحألا بايب

 يسفن كل دمحأ تسلف «يلإ كناسحإب مهنود تدرفتو ,ناسحإلا يف كموق تكراش

 مهّلوق قدصيو ءانب نيزئاجلا ةنسلأ كلذب دهشتو ءريصقت يف اهرذعأ الو ,داهتجا يف

 ملعأ امو ""!ةّيََبلاِب يلام كتعطقأ دقو «نايفس يبأ لآ انل متنأ كلذك :لاق . انم ٌلاعفلا

 هلثم يشرقل

 سنخ ةنس :نولوقي خابشألا تعمس :رصم هيقف مككحلا دبع نب هللا دبع لاقو

 دبع نب ماشه توم دنع كلذو . ةءورملا تبهذو .«.فرشلا نم ليدأ .ةثامو نيرشعو

 . كلملا

 ةفاصرلاب ءاعبرألا موي ةحبّذلاب كلملا دبع نب ماشه تام :ينئادملا نسحلا وبأ لاق

 نب ةملس هيلع نكصو «ةئامو نيرشعو سمح ةنس هنم نَوَلَخ تسل رخآلا عيبر يف

 . قوسلا نم "'رفك هل ىرتشآو هدلو ضعب وأ ماشه

 كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخ

 ةرخآلا عيبر نم نولخ تسل ءاعبرألا موي كلملا دبع نب ديزي نب ديلولل عيوب

 نب جاجحلا يخأ ,ءفسوي نب دم تنب جاجحلا مأ همأو ؛ةئامو نيرشعو سمخ ةنس

 . فسوي

 )١( كلملا ديع نب ماشه ديري .

 )؟١( ةريصقلا ةظيلغلا ةبشخلا :رفكلا (9) ٠قشمد يحاون نم ةيحان :ةينثبلا .
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 يدامج نم اتيقب نيتليلل سيمخلا موي .لايمأ ةثالث ىلع رمدت نم ءارخّبلاب لتقو
 متاح لاق . نيثالثو تس وأ نيثالثو سمح نبا وهو .ةئامو نيرشعو تس ةنس ةرخآلا

 . رهشأو نيعبرأو سمخ نبا :ماسم نب

 . ًاموي نيرشعو نينثاو نيرهشو ةنس هتيالو تناكو

 يتأي نأ كلملا دبع نب ديلولا نب سابعلا ىلإ بّتك نأ ديلولا هيف رظن ءيش لوأف
 ةملسم الإ , ""همشحو هلامع ذخأيو ,هدلوو ماشه لاومأ نم اهيف ام يصحي ةفاصرلا
 ام ًاريثك ةملسم ناكو ؛هلزنم لخدي الو هل ضرعي ال نأ هيلإ بتك هنإف ,ماشه نبا
 . هب هرمأ ام سابعلا لعفف . ديلولاب قفرلا يف هابأ ملكي

 هيلإ عفدف «قارعلا نم هيلع مدقف ءرمع نب فسوي ىلإ ديزي نب ديلولا بتكو
 رمأو ,يموزخملا ليعامسإ نب ماشه يبا ميهاربإو ًادمح ,.يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 رمع نب فسوي مهب مدق نيح مهتيأر :لاق يرسلا نب رشب وبأ ثدحف . مهلتقب
 . مهلتق ىتح مهبذعف « لمت قش يف ةءابع يف دلاخو .ةريخلا

 ءءاسنلا ةقشاعمو بارشلاو يهالملاو نايقلا بحو ةلاطبلا ىلع ديلولا فكع مث

 اهتخأ قشعت مث ؛اهجوزتف نافع نب نامثع نب ورمع نب ديعس تنب ىدعُس قّشعتف
 رشب تجوزتف ةنيدملا ىلإ ىدعس تعجرف « ىملس جوزتو ىدعس اهتخأ قلطف ىملس
 ٌبعشأ هيلع لخدف .اهبحب فلكو اهقارف ىلع ديلولا مدن مث «.كلملا دبع نب ديلولا نبا
 فلأ نورشع كلو ةلاسر ينع ىدعس غلبت نأ كل له :ديلولا هل لاقف ,كحضملا
 ةنيدملا تمدق اذإ :لاق ؟كتلاسر ام :لاقو اهضبقف .هيلإ اهعفدف . اهتاه :لاق ؟ مهرد
 : ديلولا كل لوقي : امل لقو اهيلع نذأتساف

 قالت نم ةمايقلا ىتَحال» ٌلِيِبَس انل كيلإ ام ىَدْعُسأ
 قاّرف وأ ِكليِلَح نم تومب يتاَؤُي نأ ًارْهَد لعلو ىلب

. 
 ةريج وأ لهأ وأ ديبع نم .هوركم نم هبيصي املو هبضغل نوبضغي نيذلا هتصاخ : لجرلا مشح : مشحلا

)١( 
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 ادب ام :هل تلاقف ؛ هنع نبجتحي ال ةنيدملا ءاسن ناكو ,اهيلع نذأتساف بعشأ اهاتأف

 . اهتاه :تلاق . ةلاسرب ديلولا كيلإ ينلسرأ «يتديس اي :لاق ؟بعشأ اي انترايز يف كل

 لثم ىلع كأّرج ام :تلاقو . . . ثيبخلا اذه نذخ :اهيراوجل تلاقف «نيتيبلا اهدشنأف

 وأ كندلجأل هللاو تلاق !ةضوبقم ةلجعم ًافلأ نيرشعب اهنإ :لاق ؟ةلاسرلا هذه

 :لاق . اذه يطاسب :تلاق . '!العج يل يلعجاف :لاق . هنع ينتغلبأ امك ينع هّتغلبتل

 لق :هلتلاقف. كتلاسر يتاه :لاق مث «همضو طاسبلا ىوطو هنع تماقف . هنع يموقف

 :هل

 عناص تنأ اف ءىَدْعُس تبَهَذ دقف اهتْكرَت تنأو ىَدْعُس ىلع يكبنأ

 الو ءلاصخ ثالث ىدحإ رتخا :لاقو ءبعشأ ىلع ظيغلا مظك ةلاسرلا هغّلب لف

 نأ امإو «كلكأتف عابسلل كحرطأ نأ امإو ,؛كلتقأ نأ امإ :اهادحإ نم كل دب

 ىلإ اترظن نينيع بذعتل تنك ام ,يديس اي «بعشأ لاقف !رصقلا اذه نم كيقلأ

 . هليبس ىلخو كحضف ! ىدعس

 .:ىملس يف لئاقلا وهو ءاهنع لتق ىتح ىملس هدنع تماقأو

 رضحو وُدَب لك هاورو رّهظو ىَميَلس يف يرعش عاش

 رشتنا ىتح هبب نع اهتْيب يناوقلا ُهتَداهتو

 رثألل فلأ فلأ انذجسل ًارثأ ىَميَلس نم اَنّيأَر ول

 رمتعملاو انجح تتاكلو ىّضتْرُم ًامامإ اهانذختاو

 رمقلل اندَجَس نأ انْجِرَح له رمق ديس تسبب هغإ

 : اهل هجوزت لبق لوقي اهيفو

 "ىلفَتي نع قؤف ميم ٌرِيط اذإف

 )١( ةوشر وأ رجأ نم لمعلا ىلع لعجي ام : ةلاعجلا : لعجلا .
 لمأتي : ىلفتي (؟) .

١ 



 مه وم

 ينم ْنذآ ٌريَط اي تلق

 اَنَك بلل يف اكتف

 : اه هجوزت لبق ىملس يف لاقو

 ىملسب ينئعَمَجي هللا َلَعل

 اهيلع ينُحرْطَيو يب ٍتأيو

 اذه دعب نم َةيد لِسرُيو

 : امل هجوزت دعب اهيف لاقو

 ايدي ىَسُي يفانأ
 ئاضقل اذه نإ

 اَبِحُم مال نم تيل
 هنم سانلا حارتساف

 ءاشي ام | لعفي هللا | نبأ

 5208 انب سيلو 1 ا 2

 تيم ىرست رف يشد

 «نينغملا هل اولمحف ةنيدملا ىلإ لسرأف :ديصلاو بارشلاو ءاسنلاب ديلولا جلو :لاق

 ىتح اوماقأف . سانلا مهاري نأ هركو ءآليل ركسعلا اولخدي نأ رمأ هيلإ اويرق الف

 ىتح ًاسوبحم لزي ملف .هسبحب ديلولا رمأف «ًارامن لخد هنإف ةشئاع نب دمحم ريغ اوسمأ
 :لاقف هانغف هاعدو .هجارخإب ديلولا رمأف , دبعم هملكف برطف ًاموي ديلولا برش

 قيفإ جلول ينحلا ل 1 . ! 8 مو حاطبلا حطم نبا تنأ

 ىلع قيرطلا ف الزنو ديلولا ىلع امدق . دبعمو صوحألا ديعس ناكو (؛ هنع يضرف

 : ىنغت تسلجف .ةّرجلا ترسكناف ,تغازف «ىقتست ةيراجو ريدغ

 َلّرَعَتَأ يذلا ةكتاع تيب اي

 . نوكس يف هنامز لوطي رطملا :ةميدلا (؟)

 لكَوُم داؤفلا هبو ادعلا رَذَح

 . يداولا فطاعم :جلولاو . ةقزألا : ىنحلاو . ضرعلاو لوطلا :حطنلسالا (؟)



 ينارتشاف «ةنئيدملاب ةبقع نب ديلولا لآل تنك :تلاقف ؟تنأ نمل «ةيراج اي :لاقف

 تنب هدنعو بالك ينب نم ديحولا ينب دحأ ةعصعص نب رماع ينب نم وهو . يالوم

 تعمس :تلاق ؟رعشلا نملف :اهل لاقف .اهل يقتسأ نأ ينترمأف ءامط ينبهوف هل مع

 . هيلع ينغأ ًائيش لق :صوحألل دبعم لاقف . دبعمل ءانغلا»و صوحألل رعشلا نأ ةنيدملاب
 . اقف

 ديجُم لحف ةانغ ىَّنَغو رجلا َّرّسك ْنم ريدغلا ني نإ

 ديلولا لآل ىضم اف تنك  :تلاق ؟ٌةَحيلم اي تنأ نم :تلق

 ديحولا لآل رماع ينب يف 0 شيرقزع دعب تّرِص دق من
 ("7ديِدْنّصلا صّوحألا سانلا ىتفل يديشنو ديبعمل يئانغو

 يديعأف ٌدبعم خُيشلاو صو خألا انأ تلق ع تك حاضتف

 ديعس ّمأ تلقف ىداهتت تلو ممثاتَسْحأو تداعأف

 ديلولا مامإلا ةّمذ يف تنأ نكلو كاّرش نع ُلاملا ٌرُصَقَي

 . ةنيدملاب صوحألل تناك ديعس مأو

 . ديلولا اهارتشاف .هاريخأف ؟ اذه ام :لاقف رعشلا ىلع دبعم ىنغف

 اركذف «يرهزلا هدنعو ماشه دنع تنك يفإ :دانزلا يبأ نبا لاقو :نسحلا وبأ لاق

 هل نذأف نذأتساف هيف ناك امم ءيشل ضرعأ ملو « ًاديدش ًابيع هاباعو هاصقنتف ديلولا

 يف بتك ماشه تام املف ؛ماق مث ًاليلق سلجف ,.ههجو يف بضغلا فرعأ انأو لخدف
 :لاق مث ,ةلاأسملا فطلاو ؟ناوكذ نب اي كلاح فيك :لاقو يب بحرف ؛هيلإ تلمُحَف

 ملو «كلذ ركذأ :تلقف ؟ينابيعي مهو يرهزلا قسافلا هدنعو لوحألا ًاماشه ركذتأ

 ماشه سأر ىلع ناك يذلا مالغلا تيأرأ ءتقدص :لاق . هيف اناك امم ءيشل ضرعأ

 . هتلتقل يرهزلا قسافلا يقب ول هللا ميآو .هالاق امب ّيلإ م هنإف :لاق . معن :تلق ؟ًامئاق

 !لوحألا بهذ «ناوكذ نب اي :لاق . تلخد نيح كهجو يف بضغلا تفرع دق :تلق

 . ديدشلا : ديدنصلا ( ) ١



 برغملا تءاجو «انيشعتف ءاشعلاب اعدو . كئاقبب ةمألا عتميو .كرمع هللا ليطي :تلق

 ٠ نففصف ءراوج ثالثب ءيجو ,ىطغم ءانإب اوءاجف . ينقسا :لاقف سلجو .انيلصف

 لاز امف كلذ لثم اوعنصف . "7 ىقستساو ءانثدحتف نّبَهَدو ,برش ىتح هنيبو ينيب
 هل تيصحأف ؛رجفلا علط ىتح .كلذ لثم نوعنصيو ثدحتيو يقستسي :كلذك

 . احدق نيعبس

 ؛ ةفوكلا نم ةعارشب يأ ذإ هتفالخ يف ديزي نب ديلولا دنع ينإ :لاق شايع نب ىلع
 تثعب ام هللاو انأ . ةعارش اي :هل لاق ىتح هريسم نع الو هسفن نع هلأس ام هللاوف

 امهيف يتدجول امههنع ينتلأس ول هللاو :لاق . هلوسر ةنسو هللا باتك نع كلأسأل كيلإ

 اهنامقلو ءريبخلا "'اهمناقهد :لاق !ةوهقلا نع كلأسأل كيلإ تلسرأ امنإ :لاق . ًارامح
 ادب امع نينمؤملا ريمأ لأسي :لاق . بارشلا نع ينربخأف :لاق ! ميلعلا اهبيبطو .ميكحلا

 لوقت ام :لاق !هيف يكيرش رامحلاو هنم يل دب ال :لاق ؟ءاملا يف لوقت ام :لاق . هل

 ام :لاق !هب ينتعضرأ ام لوطل يمأ نم تييحتسا الإ طق هتيأر ام :لاق ؟نبللا يف

 ؟رمتلا ذيبنف :لاق . ضيرملاو لجعتسملاو نيزحلا بارش :لاق ؟ "'قيوسلا يف لوقت
 نع هب اوّهلت :لاق ؟بيبزلا ذيبنف :لاق . شاشفنالا عيرس .ءلملا عيرس :لاق

 هللاو تنأو :لاق . يحور ةقيدص كلت !هّوأ :لاق ؟رمخلا يف لوقت ام :لاق . بارشلا

 نم نسحأ هجو ىلع طق سأكلا برش ام :لاق ؟بحأ سلاجملا يأف ءيحور قيدص
 ْ . ءامسلا

 برطف ًاموي ديلولا ىنغف ءاينغم الْرَغ ًاكحضم لماك وبأ ناك :نسحلا وبأ لاق
 :لوقيو ,ديع يف الإ اهسبلي ال لماك وبأ ناكف ؛ هيلع تناك (0ادُرَي ةوسنلق هاطعأف
 ينافكأ يف عضوت نأ تم اذإ ىلهأ ترمأ دقو ؛اهنوصأ انأف ,نينمؤملا ريمأ اهيناسك
 : ديلولا لوقي هلو

 . ىقسُي نأرمأ :ىقستسا )١(
 . ةدح عم فرصتلا ىلع يوقلا :ناقهدلا (؟ )

 . ريثز اهيف سيل يأ ( 4 ) .. ريعشلاو ةطنحلا قوقدم نم ذختي ماعط :قيوسلا (؟)
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 ٍلباهلاك باغام اذإ ينأ للماك ابأ ينع ْملْبُم نَم

 لئاحلا انرهد نم ىضم دق ام هبّرُق ىلإ ًاقوش يندازو

 7 لذاجلا حّرفلا مويب تلظ ةَّرُم هتّيطاع اذإ ينإ

 : 1 ١
 :ديلولا تدشناف ؛ هينغت ةيراجو اموي ديلولا سلجو :لاق

 قيربإ اهنيمُي يف ةنيق

 : ةيوارلا دامح هدشنأف

 قوذَي نم اهُمْعط ذل تجرم ام اذإف ءاهجْرَم لبق َهَّرُم

 ؛بنذ هل درق دلج ليوارس هسبلأف «بعشأ هيلإ لمُحف ةنيدملا ىلإ ديلولا بتكو

 ف ٌةنيق تماقف ينوحبصأ لأ ىدان نم
.« 1 

 ىنغو صقرف . مهرد فلأ كتيطعأ تلعف نإف ؛ نبجعي ًاتوص نغو صقرأ :هل لاقو

 : مهرد فلأ هاطعأف ؛ هبجعأف

 : اذه ديلولا دشنأو

 لاهنسأ بارش نم  ينايقسآو يناللع

 (©9 ناونمُرملا بارش وأ ىرسك خيشلا بارش نم

 ينافس نَم يفكب و اكسل سأكلاب َنإ

 (9نانبلاب ىطاعتُي عييبر سأكلا هغإ

 : ًاضيأ لاقو

 نالقسَع نم نيقامهّدلا اهاّبس نارفعزلاك سأكلا يف كارفَصو

 )١( ةجوزمم ريغ ةرخ :ةزم .
 .٠ ف 0 هت .٠ 2 1 : 2و و قيرب ُك : 5 8

 )( مجعلا كولم نم ريبكلا :نازمرهلا .

 ) )5عبصإلا فرط :نانبلا .



 ناي قرب ةمْيلك اهارت تلقفّص املك بح هه
 :ًاضيأ لاقو

 دازو يل شعم لكك ننم مويلا يظح تيل
 ”يدالت دعب يفراط اهيف َلُذبَأ ةوهق

 يداو لك يف ًائاه ااهنم ُبلقلا ُلظي
 ظ (9!يداشرو يحالصو يحآلف كاذ يف َنإ

5 

: 
 :لاقو

 شطعلاب انولتق ًاموق جْهآو اهَلمْعأ نمو سأكلا حدمآ

 شعن ملاهقذت ملام اذإف ركاب ٌعيبر سأكلا امنإ

 :كلذ يف لاقف ؛تاذللا بلطو بارشلاب هنوصقنتيو هنوبيعي سانلا نأ ديلولا غلبو

 7 يتاّذل ادعلا مغر ىلع بيش يتمل لّلجُي لو تّيضق دقلو
 ا“ تاوشتلاو ديصلل بكارمو بفصانمو ىمّدلاك تابعاك نم

 )0( - 5 01 _ ١ هو 9 عاش سمس عاف

 تارتب اوكرْذُي ال اوبلَطُي وأ اهب اوطعُي مهتارتب اوبلطي نإ

 © اونعطو سانلا هل ريغت نيح ديزي .نب ديلولل ةبتع نب ورمع نب ةيواعم لاقو
 كارأو كل ةبيهلا كيلإ ينتكستو ,كب سنألا ينقطني هنإ «نينمؤملا ريمأ اي :هيلع
 كنم ٌلوبقم لك لاق ؟ًاقفشم لوقأ مأ ًاعيطم تكسأفأ ؛كيلع اهفاخأ ةايشأ نمأت

 . مايأب ءكلذ دعب لتقف . هيلإ نورئاص نحن بيغ ملع انيف هللو

 )١( بايثلا نم برض :فراطلا .

 . حاجنلا :حالفلا ()
 . نذألا ةمحش رواجملا سأرلا رعش :ةمللا (م)
 . اهيدث دهن يتلا :بعاكلا ( ؛ )

 . مركلا حمسلا ديسلا :حاجحج عمج :حجاحج (0)
 . هوياعو هوبلث : هيلع اونعط )5(



 :هيف لوقلا رثك ذإ لاقو

 7 الاقع تييَحام يواسُي ًاتابث مكَكُلُم هللا تّئال مكَكلُم اوذخ

 "الام كلذب يِبْسَح الأ ءسأكو 2ةنّيقو الط ْعَم ىمّيلَس يل اوعد

 الزف ليزأ دق ٍكْلُم بر الأ مكيف َدَّلخأ ْنأ وجرأ كللابأ
 9 لدا رافقلاو ًارافق تَحضأن اهلمأ لّمحت دق راد نر الأ

 لتق دعب يبلكلا روهمج نب روصنم ىلع تلخد :قرزألا دمحم نب قاحسإ لاق

 نيتاه نم عمسا :يل لاقف .ديلولا يراوج نم ناتيراج هدنعو .ديزي نب ديلولا

 تلاق .يناتثدح امك هاثدح لب :لاق . كانثدح دق :اتلاق :نالوقي ام نيتيراجلا

 ةالصلاب هنونذؤي نونذؤملا ءاجو هذه حكنف ,هدنع هيراوج ّرعأ انك :[هادحإ

 . سانلاب تّلصف «ةمثلتم ةبنج ىركس يهو اهجرخأف

 ديزي نب ديلولا لتقم

 ديلولا لتق دهش ناكو يمرجلا دقاو نب هللا دبع ينثدح :لاق ميهاربإ نب ليعامسإ

 نب ديزي جرخف .كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي مهّرمأ اودلق هلتق ىلع اوعمجأ امل :لاق
 « كلذ نع هاهنف «ديلولا لتق يف هرواشف اليل سابعلا هاخأ ىتأف «كلملا دبع نب ديلولا .

 اولخدو ,ةروصقملا باب اورسكف .الجر نيعبرأ يف قشمد لخد ىتح اليل ديزي لبقأف

 دبعل دقعو ءرامضملا باب ىلإ لجعلا ىلع لاومألا ديزي لمحو .هوقثوأف اهيلاو ىلع

 افلأ هعم بدتناف ,نافلأ هلف ديلولا ىلإ بّدتنا نم :هيدانم ىدانو ءجاجحلا نب زيزعلا

 ءروهمج نب روصنمو .نمحرلا دبع نب بوقعي جاجحلا نب زيزعلا دبع عم ٌمضو لجر

 ديلولا نب سابعلا ىلإ بتكو .« صمم ىلإ ةاقلبلا نم هجوتف كلذ ديزي نب ديلولا غلبو

 ىلإ ىهتنا ىتح ديلولا جرخو ؛بيرق اهنم وهو .صمح لهأ نم دنج يف هيتأي نأ
 مدقو ؛ءارخبلاب ديلولا ليخلا تحّبصو .لايمأ ىلع رمدت نم لمرو ةيرب يف رصق

 )١( ريعبلا هب لقعي يذلا لبحلا :لاقعلا .
 )١( .رمخلا :ءالطلا ١ ) )5.لحر :لّمحت



 دبع يدانم ىدانو , هفلخ جاجحلا نب زيزعلا دبع هسبحف ,ليخ ريغب ديلولا نب سابعلا

 سابعلا نأ سانلا نظو , مكنيبو اننيب وهو نمآ وهف ديلولا نب سابعلا ىتأ نم :زيزعلا

 هيلع مجه نم لوأ ناكف . سانلا هيلع مجهو ,ديلولا نع اوقرفتف ءزيزعلا دبع عم
 ” يرسلا هيلإ ىوهأف ؛ يمخللا مالسلا دبعو , يكسكسلا ةشبك يبأ نب دايز نب يرسلا

 . لتقف , "7هنرق ىلع مالسلا دبع هبرضو .فيسلاب

 ينب ىلوم ةورف يبأ نب ديزي ينثدح :لاق دقاو نب هللا دبع ينثدحو :ليعامسإ لاق
 : لعفأ ال ,تلق . سانلل هبصنا : يل لاق , ديزي نب ديلولا سأرب ديزي تأ امل :لاق ةيمأ
 بصنو حمر ىلع عضوف ؛ يريغ هبصني الو نبصنُيل فلحف . جراخلا سأر بصني امنإ

 . قشمد ةنيدم يف هب فّطف بهذا :لاق مث ؛قشمد دجسم جرد ىلع

 ديلولاب اوطاحأ امل :لاق هيبأ نع ماشه نب ديلولا ينثدح :لاق طايخ نب ةفيلخ
 . نارثع ىمع نبا لتق امك لتقأ :لاقو فحصملا ذخأ

 ىلو املف , تاذلو بارشو ديصو وهل بحاص ديلولا ناك :لاق ىنئادملا نسحلا وبأ

 ىتح ماشلا نئادم نم ةنيدم لخدي ملف ؛ اهيف سانلا هاري يتلا عضاوملا هركي لعج رمألا
 ماشه ينب ىلع دتشاو .هدنج ىلعو سانلا ىلع لقث ىتح ديصتيو لقنتي لزي ملو .لتق

 «نامع ىلإ هبّرغو هتيحلو هسأر قلحو طوس ةئام ماشه نب ناهلس برضو .مهب ٌرضأو

 ماشه ونب هامرف ؛مقفألا وهو ماشه نب ديزي سبحو ؛ديلولا لتق ىتح ًاسوبحم لزي ملف
 هنأل ٍ؛ءلّيْمُأ هلوق ىلإ سانلا ناكو ديلولا نب ديزي هيف الوق مهدشأ ناكو .ديلولا ونبو
 . للا لا رهظي ناك

 هل بضغ «هلتقف رمع نب فسوي ىلإ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ديلولا عفد الو

 ,ديلولا عّلخو ةعيبلا ىلع هودارأف ءكلملا دبع نب ديلولا نب ديزي تتأف ؛مهريغو ةيناولا
 . اريس هوعياب ىتح هب سانلا لري مل مث ؛ سانلا هعيابت ال نأ فاخو مهيلع عنتماف

 )١( هسأر نم نرقلا عضوم : لحرلا نرق .



 مم « هيلع ىنث ىننأو هللا دمحف ءابيطخ ديلولا نب ديزي ماق ديزي نب ديلولا لت امو

 الو ايندلا ىلع ًاصرح الو ,'"'ًارطب الو ًارشأ تجرخ ام هللاو يفإ «سانلا اهيأ :لاق

 م نإ يسفنل مولظل ينإو .يلمع ةيكزت الو ,يسفن ءارطإ يب امو ؛كلملا يف ًةبغر
 نيح .هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ ًايعادو «هنيدو هلل ًابضغ تجرخ ينكلو ؛يبر يارب

 لحتسملا «دينعلا نابجلا رهظو ؛ىوقتلا لهأ رون ءيُِطَو ,ىدهلا ماعم "”تس

 ةملظ مكتيشغ نإ تقفش تقفشأ كلذ تيأر املف ؛ةنسلل رّيغملاو «ةعدبلل بكارلاو ؛ةمرحلل

 اريثك وعدي نأ تقفشأو ؛مكبولق نم ةوسقو ,مكبونذ نم ةرثك ىلع ,مكنع علقت ال

 هتلاسو «يرمأ يف هللا ترختساف ؛مكنم هباجأ نم هبيجيف هيلع وه ام ىلإ سانلا نم

 وهو - يتيالو لهأو ىلهأ نم ينباجأ نم كلذ ىلإ توعدو «يسفن ىلإ ينلكي ال نأ

 ةيالو «دالبلا هنم رهطو «ءدابعلا هنم هللا حارأف - يبسح يف يئفكو ع يبسن يف يمع نبا

 . هنوعو هتيالوو هتوقو هللا لوحب نكلو .ةوق الو [انم ] لوح الب «ًانوعو هللا نم

 الو .'"'ةئبل ىلع ةنبل عضأ ال نأ ,مرومأ ُتيِلو نإ ّلع مكل نإ «سانلا اهيأ

 ام هلهأ نيب مسقأو .هرغث ّدسأ ىتح دلب ىلإ دلب نم الام لقنأ الو ءرجح ىلع ًارجح

 مقتست تح ؛ هيلإ جوحأ وه نمو هيلي يذلا دلبلا لهأ ىلإ هتددر لضف نإف ؛هب نووقي

 نتفُيو اونتفتف مكثوعب يف عرج الو ؛ءاوس هيف اونوكتو نيملسملا نيب ةشيعملا

 يل ةعيب الف تلم نإو .هب مكل انأف مكل تلذب يذلا ىلع يتعيب متدرأ نإف ؛ مكيلاهأ

 يف لخدو عياب نم لوأ انأف هتعيب متدرأف ينم اهيلع ىوقأ وه ادحأ متيأر نإو ؛مكيلع

 . مكلو يل هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ ؛هتعاط

 : هللا دبع نب دلاخ لتقل : ديزي نب ديلولا لتق يف ةفيلخ نب فلخ لاقو

 .وهزلا ريثك :رطبلاو ءرطبلا :رشألا )١(
 .تحما :تشرد (؟)

 . خبطي نأ نود هب ىنبي نيطلا نم بورضملا وهو :نبّللا ةدحاو :ةئبللا ()

 . هلفقي لو ودعلا ضرأ يف هسبح :شيجلا رجح (:)



 "دقار ريغ ُهَلْل وقري ناك ىّدص جحذم فايسأو بلك تكس دقل

 "دجاس ريغ هموشُيَخ ىلع ابيكم ٍدلاخب نينمؤملا يمأ انكرت
 دئالق طانم مكنم اهب انعطق ةدالق طانّم انم اوعطقت نإف

 دئالولا ءانغ نع ديلولا انلغش اّنإف ناذأ نع انولغشت نإو

( 

 صقانلا ديزي ةيالو

 ؛ةئامو نيرشعو تس ةنس بجر لوأ يف كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي عيوب مت
 نب جاجحلا ىلإ اهب ثعبو ناسارخب ماسم نب ةبيتق اهابس ,.ىرسك نب درجدزي ةنبا همأو

 صقانلا ديزي هل تدلوف .اهذختاف ,كلملا دبع نب ديلولا ىلإ جاجحلا اهب ثعبف .فسوي

 . هريغ دلت ملو

 .ةئامو نيرشعو تس ةنس ةجحلا يذ نم نيقب رشعل قشمدب ديلولا نب ديزي تامو

 . كلملا دبع نب ديلولا نب مهاربإ هوخأ هيلع ىلصو «ةنس نيثالثو سمخ نبا وهو

 . نيعبرألا غلبي مو تامو .ةنس نيثالثو عست نبا وهو عيوب :زيزعلا دبع لاق

 ىلعو ؛دعس نب ناولس نبأ لئاسرلا بتاكو « يمخللا خامشلا نب ريكب هتطرش ىلعو

 . هالوم نطق :لاقيو . يبلكلا ديمح نب نمحرلا دبع ةفالخلا

 . هتعيب يف "وكلت هنع هغلبو ةريزجلاب دم نب ناورم ىلإ ديلولا نب ديزي بتكو
 دمتعاف اذه يباتك كاتأ اذإف .ىرخأ رخؤتو الجر مدقت كارأ ينإف :دعب امأ

 . مالسلاو «تئش امهيأ ىلع

 )١( حيصي :وقزي .

 فنألا ىصقأ :موشيخلا (؟) . 05

 سعاقتلا :ؤكلتلا (م) .



 . ديزي تام ىتح هؤاطع صقني ملف :ءاطعلاب مهل رمأو "” ثوعبلا هيلإ عطق مم

 ناولس مهيلع ًادفو ثعبو ءهتعيبب بتك هيلإ ثوعبلا عطق ديزي نأ ناورم غلب امو

 ىلإ اوفرصناف .ديزي تومب ديرب مهيقل تارفلا اوعطق (لف «جرخف « ليقعلا ةثالع نبا

 . ماعأ هللاو . ناورم

 عولخملا ديلولا نب ميهاربإ ةيالو

 نيح ديلولا نب ديزي ترضح :لاق يبأ يثدح :لاق نانس نب ديزي نب ءالعلا

 ول هللا قحب كنولأسي ,كباب ءارو نم لوسر انأ :لاقف نطق هاتأف .ةافولا هترضح

 انأ :لاقو هتهبج ىلع هديب برضو بضغف ! ديلولا نب مهاربإ كاخأ مهرمأ تيلو

 نع كتيبن رمأ تلق ؟ دهعأ نأ ىرت نم ىلإ ءالعلا ابأ اي : يل لاق مث ؟ مهاربإ يّنوأ
 قتح ةءابغإ هتباصأف :لاق .هرخآ يف لوخدلا يف كيلع ريشأ الف ؛هلوأ يف لوخدلا

 . هدنع نم تجرخ مث «ةرم ريغ كلذ لعفف تام دق هنأ تنئظ

 اسان اعدو ءديلولا نب ميهاربإل ديلولا نب ديزي ناسل ىلع ًادهع لعتفاو نطق دعقف

 . سانلا نم دحأ ىلإ الو ديزي هيلإ دهع ام هللاو :لاق . هيلع مهدهشأف

 . يبأر هيف تيأرل ينم ابيرق كلملا دبع نب ديعس ناك ول هضرم يف ديزي لاقو

 كيخأل تعياب ول :هل لبق ديزي ضرم امل :لاق «ينئادملا نسحلا يبأ ةياور يفو

 اي هللا قتا : يسبعلا ءيفاه نب سيق هل لاقف !هدعب جاجحلا نب زيزعلا دبعلو ميهاربإ
 نب كلملا دبع كدهع يلو لعجاف «هدابع يف هللا ضْرَأو كسفن رظناو نينمؤملا ريمأ

 ناك ولو «كلذ نع هللا ينلأسي ال :ديزي لاقف . كلملا دبع نب ديلولا نب زيزعلا دبع
 ""'ةيرّدقلا ىأر ىري ديزي ناكو . .. !يبأر هيف ُتيأرل ًابيرق ينم كلملا دبع نب ديعس
 عيابف :ةّمألا رمأ لامهإ كل لحي ال :اولاقو هيلع ةيردقلا تحلأف ,ناليغ لوقب لوقيو

 )١( شيجلا وهو :ثعب عمج :ثوعبلا .

 هلعفل قلاخ ناسنإ لك نإ نولوقيو ءردقلا نوركني موق :ةيردقلا (؟) .

 1م



 نب ميهاربإل عياب ىتح هب اولازي مف .هدعب نم زيزعلا دبعلو ديلولا نب ميهاربإ كيخال

 . هدعب نم زيزعلا دبعلو ديلولا

 هتيالو تناكو .ةئامو نيرشعو تس ةنس ةجحلا يذ نم نيقب رشعل ديزي تامو

 . اموي رشع ىنثاو رهشأ ةسخ

 رذبم اي ةميدقلا بتكلا يف أرقُي ناكو . هبلصو هربق نم ديزي شبن ناورم مدق (ملف

 كوشبن .ةجح مهيلعو .ةمحر ١ كتيالو تناك «راحسألا ف داجس اي ىزونكلا

 !كوبلصف

 موق هيلع لخدي ناكو ءرمألا هل متي مف .ةيربرب هّمأو .ديلولا نب ميهاربإ عبوبو
 ,ةرمإب الو ةفالخب نوملسي ال موقو .ةرمإلاب نوملسي موقو .ةفالخلاب نوملسيف
 دم نب ناورم مدق ىتح رهشأ ةعبرأ ثكمف ءاوعيابي نأ نوبأي ةعامجو .عيابت ةعامجو

 . هسفنب رمألا يلوو .جاجخلا نب زيزعلا دبع لتقو مهاربإ علخف

 اعد ,ديلولا نب ديزي ٌةافو دم نب ناورم ىتأ امل :لاق طايخ نب ةفيلخ ةياور ينو

 ,ةعيبر نم فالآ ةعبسو «سيق نم ًافلأ نيرشعو ةتسل ضرفف «ةعيبرو أسبق
 نب ٌرواسملا ةعيبر ىلعو «يليقعلا ماسم نب قاحسإ سيق ىلع ىلوو «مهتايطعأ مهاطعأو
 نب دم نب زيزعلا دبع هاخأ ةريزجلا ىلع فلختساو .ماشلا ديري جرخ مث ؛ةبقع
 ةريبه نب رمع نب ديزيو ءرفز نب ليذهلا نب قيثولا : سيق هوجو هاقلتف .ناورم

 يف .يلالهلا ديزي نب هللا دبع نب مصاعو ىرفز نب ليذملا نب رولا وبأو . يرازفلا .

 نب ديلولا انبا رورسمو رشب اهبو .بلح مدق ىتح هعم اوراسف .سيق نم فالآ ةسمخ
 ءاوقتلاف ءدم نب ناورم ريسم هغلب نيح ديلولا نب ميهاربإ |هلسرأ .كلملا دبع

 مث .هدنع [مهسبحف ناورم ا[هذخأف .لاتق ريغ نم دم نبا نم رورسمو رشب مزهئاف
 َنامثعو مكحلا ّدهعلا ىّلوو ةعيبلاو هعم ريسملل مهاعدف . صمح ىتأ ىتح ناورم راس

 .هوعيابف ؛قشمدب ديلولا نب ميهاربإ دنع ناسوبحم امهو .ديزي نبا .ديلولا ىنبا
 رّقو ناهلس ُدنج مزهئاف ] كلملا دبع نب ماشه نب ناهلس ركسع ىتأ ىتح هعم اوجرخو
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 يقل ام كلملا دبع نب جاجحلا نب زيزعلا دبع غلبو ؛ديدش لاتق دعب [ قشمد ىلإ

 نب مهاربإ جرخو .قشمد ىلإ لبقأف ؛"اَرخلا نيع ةيحان يف ركسعم وهو «ناهلس

 اعدو . لجعلا ىلع لاومألا هعمو لاتقلل أيهتو ,ةيباجلا بابب لزنو. قشمد نم ديلولا
 قشمد ةنيدم الخدف .ديلولا نب نايلسو جاجحلا نب زيزعلا دبع لبقأو ؛هولذخف سانلا

 هللا دبع نب دلاخ نب ديزي ءاجو ؛نجسلا يف اهو ديلولا نب نامثعو مكحلا لتق ناديري

 .ديزي نب ديلولا ينبا ناثعو مكحلاو ءرمع نب فسوي لتقف نجسلا لخدف يرسقلا

 جرخيل هراد ىلإ جاجحلا نب زيزعلا دبع هجوتف ؛ مهاربإ لوسر مهاتأو ؛نالَمَحلا اهو

 نب هللا دبع نب دمحخ ابا هب اوتاف هسأر اوزتحاو .هولتقف قشمد لهأ هب راثف .هلايع

 هوعضوو هوجرخأف .هباحصأو رمع نب فسوي عم ًاسوبحم ناكو .ةيواعم نب ديزي

 ءربنملا ىلع وهو هدويق اوّلحو ءهيدي نيب زيزعلا دبع سأرو .هدويق يف ربنملا ىلع
 تبلّصف زيزعلا دبع ةثجب رمأو ,ديلولا ينبا مهاربإو ديزي مشو «ناورمل عيابو مهبطخف

 لهال دمه وبا نماتساو ؛دمه نب ناورم ىلإ هسارب ثعبو ءاسوكنم ةيباجلا باب ىلع

 ىتأ ىتح ًابراه جرخف مهاربإ [كلذ ] غلبو ؛مهنع يضرو ناورم مهسْأَف «قشمد
 ءىطاش ىلع ةقّرلا لزنف مههاربإ راسف «هنمأو هنم لبقف ءهسفن علخو هعيابف «ناورم

 ناورمل تماقتساو . هعيابف هاتأف ءهنّمأف هنمأتسي ماشه نب ناهلس باتك هاتأ مث ؛تارفلا

 ا . دم نب

 . افصنو نيرهش :نسحلا وبأ لاق . ًارهشأ عولخملا ديلولا نب ميهاربإ ةيالو تناكو

 ناورم نب دم نب ناورم ةيالو

 لاق . رتشألا نب مههاربإ تنب هم . مكحلا نب ناورم نب دم نب ناورم عيوب مث

 :زابخلا مساو .رتشألا نبآل ًالوأ  ريبزلا نب بعصمل زابخل هْمَأ تناك لب : مهضعب

 . ٍلهابلا ورمع نب ماسمل ًادبع ابزر ناك :مهضعب لاقو ؛ابزر

 )١( قشمدو كبلعب نيب عاقبلاب عضوم :رجلا نيع .



 انلدبأ يذلا هلل دمحلا :حافسلا سابعلا يبأ ىلع لخد نيح يلالهلا سابعلا وبأ لاقو

 . بلطملا دبع نباو مم هللا لوسر مع نبا ,عخنلا ةّمأ نباو ةريزجلا راحب

 :يهو .سوبحم وهو ديلولا نب مكحلا اهلاق تايبأ ناورم ىلإ عفذو

 يكلُمو يمّدب ٌرماع ُبَمذتأ

 يدهع لوو انأ كلهأ نإف

 سيق برح كّتمدعال ْبَدأف

 ينع ناورم غلب نم الأ

 يسبح لاطو َتملُظ دق يفأب

 ايبيلّبكُم ديدحلا يف ىّراسأ

 اننيمس الو تلصأ اَثغ الف

 ايييئمؤملا ٌريمأ ناورزرمف

 اِنيفدلا ءادلا ٌمهنم جرختف

 انينَح اذب لاط ّرمغلا يّمعو

 انيِهَم فحل يف ءارخبلا ىدل

 . ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ يف رصم ضرأ نم ريصوبب ناورم لتقو

 دلو :اولاق ,ناظقيلا وبأو «هيبأ نع ةريغملا نب هللا دبعو ,هيبأ نع ماشه نب ديلولا

 موي ريصوب اهل لاقي رصم ىرق نم ةيرقب لتقو «نيعبسو نيتنثا ةنس ةريزجلاب ناورم
 سخ هتيالو تناكو . ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ نم نيقب سمخل سيمخلا

 نبا وهو لتقو ءريبزلا نب بعصمل ةّمأ ناورم ّمأو .مايأ ةرشعو رهشأ ةتسو نينس

 ناورم دلو

 دمخو 2 ديزيو .نابأو هللا دبعو هللا ديبعو «زيزعلا دبعو .دمحشو .كلملا دبع

 . نامثع وبأو .رغصألا

 . ملعم ناكو .«ىؤل نب رماع ينب ىلوم ديعس نب ىبحي نب ديمحلا دبع هبتاكو
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 . ةثالع نب هللا دبع نب نايلس ءاضقلا ىلع ناكو

 . يونغلا دوسألا وبأو ةبتع نب رثوكلا هتطرش ىبعو

 . ةبونلا بحاص كلذ لي «ةبون مايأ ةثالث لك يف ءٍبوُث سرحلل ناكو

 . صالقمو القص هتباجح ىلعو

 . نارهم نب نوميم نب ىلعألا دبع ريغصلا متاخلا ىلعو

 . ليذه ينب ىلوم حلاص نب نارمع دنجلا ناويد ىلعو

 ناورم نب دم نب ناورم لتقم

 ءاليل مهولتاقف ءرصم ضرأ نم ريصوبب ليعامسإ نب رماعو ناورم ىقتلاو :لاق

 مهيلع لمحف «ماشلا لهأ نم عمج يف ةيحان يف نافقاو ناورم انبا هللا ديبعو هللا دبعو

 ىلإ مهودر ىتح مهومزهف مهيلع اوّرك مث .مهزكارم نع مهولازأف ناسارخ لهأ

 ناسارخ لهأ ىلع اولمحف مهوءدب ماشلا لهأ َنإ مث ؛مهفقوم ىلإ اوعجرو ,مهركسع

هللا دبعو هللا ديبع ىضم دقو مهنكامأ ىلإ اوعجر مث ءاحيبق ًافشك اوفشكف
 اوري ملف , 

 .رحسلا يف كلذو مههوجو ىلع اوضمف «مهباحصأ نم ًادحأ

 اوحبصأو هيف ناك امو ناورم ركسع اوذخأو « سانلا مزمناو ناورم لتقو

 لهأ عجرو «هيلع اوردق نم نولتقي اولعجف ؟سانلا قّرفتو .''9لفلا اوعبتاف

 امنوتأي اولعجو ,ناورم ينبا هللا ديبعو هللا دبعب سانلا قحل دغلا ناك (لف

 لوقيف ؟نينمؤملا ريمأ فيك :نالوقيف ؛لقأو رثكأو نيرشعلاو ةرشعلا نيعطقتم

 اوتأ ىتح . هنوعبتي الو موق هيلإ باثو زاحنا :مهضعب لوقيو . مهلتاقي هانكرت : مهضعب

 )١( مزهنملا :لفلا .



 ! ينتعجوأ :لاقف ءهلجرب تررجف عرصف .هل لومو انأ هعم تنك ,لاقف .نورحلا

 ىكبف . مكب تقحلو هّتكرتف .هيلع اوحلأف ناورم هنأ اوملعو ؛هنع هالومو انأ تلتاقف
 ءاوضمو ؟ هيلع يكبتو هنع تررف !سانلا مألأ اي :هللا ديبع هوخأ هل لاقف .هللا دبع
 ,ةبونلا َدالب اوتأف نيفلأ اوناك :مهضعب لاقو .فالآ ةعبرأ اوناك :مهضعب لاقف

 تنب مكحلا مأو ديزي تنب دلاخ مأ مهعمو ,مهحلصي ام ةبونلا كلم مهيلع ىرجأف

 . اهيبأ ىلإ اهعفدف  اومزهنا نيح ناورم ركسع نم لجر اهب ءاج ةيبص هللا ديبع
 (7ةدّسملا اهيتأي نأ لبق اهيتأن :الاقو ,نميلا ايتأي نأ ىلع ناورم انبا عمجأ مت

 دالب يف مكنإ اولعفت ال ةبونلا بحاص مهل لاقف . سانلا وعدنو انوصح يف نصحتنف

 يل اوبتكاف :لاق ءاوبأف .اوميقأف ؛مكيلع نمآ الو .ريثك ددع يف مهو نادوسلا
 نم جرخن ال نأ انيلع ترشأو ءاناوثم تنسحأف كدالب انمدق انإ :هل اوبتكف ءاباتك
 . انسفنأ بيطب كل نيركاش نيضار نيرفاو كدنع نم انجرخو «انيبأف «كدالب

 الإ مهنم نوذخأي الو مهل اوضرع امبر اوناكف .ودعلا دالب يف اوذخأف اوجرخو

 مهميظع مهاقلتف مهدالب ضعب اوتأ ىتح ؛هل نوضرعي ال كلذ نم رثكأو ,حالسلا
 ةبرقلا مهعيبي ناكو .مهشطعو مهّلي مو مهلتاقي ملو .مهعنمف ءاملا اوبلطف .مهسبتحاف
 . امظع الام مهنم ذخأ ىتح . امهرد نيسمخب

 (مهدحأ هللا دبع كلسف نيقيرط نيب مظع لبج م ضرع ىتح اوراسف اوجرخ من
 امنوعطقي ةباغ لبجلل نأ اونظو «ىرخأ ةفئاط يف رخآلا هللا ديبع كلسو .ةفئاط يف

 . اوقتلي مف ءاهرخآ دنع نوعمتجي مث

 تذخأو «هللا ديبع لتقف .مهولتاقف هباحصأو هللا ديبعل ودعلا نم موق ضرعو

 اوذخأو نيقابلا نع اوفكو .هباحصأ نم لجر لتقو «ةيبص يهو هتنب مكحلا مأ
 . مهحالس

 . ءادوسلا بايثلا نوسبلي مهنال نييسابعلا ةعامج ديري :ةدوسملا 00(
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 ىفمتف «مايألا هيلع نوميقيف ءاملا نوتأيف «نارمعلا "7نوبكنتي ,.شيجلا عطقتو

 نوعطقيف ةبادلا نورحتي اوناكف ؛مهنم شطعلا غلب ىتح ,ىرخألا عقتو ةفئاط

 هيلعو هللا دبع مهافاوو ؛بدنملا لايحب رحبلا ىلإ اولصو ىتح «هنوبرشيف اهشاركأ

 ةبيتق نب جاجحلا مهيف ءالجر نيعبرأ وأ نيسخ ًاعيمج اوناكف ءاهب ءاج دق "ةمّرقم

 ىلإ اوشمف .نفسلا يف رحبلا مهيلإ اوربعف ءمثاه ينب ىلوم نافعو .«نورحلا ماسم نبا

 مهب ملعأ :مهضعب لاقو . ةكم ىلإ اوجرخف « .مهلمحت ملف ًارهش اهب اوماقأف «بدنملا

 اوفاو ىتح ."' ”ءايركألا بابجو ظالغ بايث مهيلع جاجحلا عم اوجرخف .لماعلا

 قرافو ءمهولمحف مهل اوُقَرَف موقب اوّرمف «يشثملا نم مهلجرأ تعطقت دقو ةدج

 . ةلابت ىلإ ةكم نم اوجرخو اوجح مث «ةدجب جاجحلا هللا دبع

 نمأ ا|ملف «بدنملا ىلإ ربع نيح هيّيغ دق ناك رحأ رصف هللا دبع ىلع ناكو

 ىتح !ةباد هب تيل :يشمي وهو لوقي ناكو ءرانيد فلأ هتميق تناكو ءهجرختسا

 هللا دبع لثم انيأر ام :اولاقف ؛ليللاب اهسبليف راهنلاب هيلع نوكت ةمرقم يف راص
 ناكف اورعو مهربصأ ناكف اوعاجو ؛مهاوقأ ناكف اوشمو «سانلا دشأ ناكف لتاق

 ديبع هيخأ تنب مكحلا مأ اوذخأ نيذلا ودعلا ىلإ بدنملاب وهو ثعبو !ايرُع مهتسحأ

 .هعم تناكف ؛هيلإ اهّدرو اهادفف ءهللا

 ناورم نب دمحم نب ديزي تنب هتأرمآ تءاجف ء يدهملا ىلع هب مدقف هللا دبع ذخأ م

عأو يلع نب ىسيع بتاك بوقعي نب سابعلا تملكف « .مكحلا نب
 هيف ماكيل ءاؤلؤل هتط

 يدهملا دارأو ؛ يدهملا يلع نب ىسيع هيف ملكي مف ؛ هتطعأ اب هملعأو هملكف .: : ىسيع

ك ىطعأ دقو ؛ةعيب انقانعأ يف هل نإ : ىسيع هل لاقف ؛هلتقي نأ
 فلأ نيثالث ةميق يبتا

 . يدهملا هسبحف . مهرد

 )١( هنوبنجتي :نارمعلا نوبكنتي .

 )١( نهعلا نم ناولا هيف نولم فوص نم بوث :ةمرقملا .
 )( هتباد كيركي يذلاو ,ريجألا : يركلا عمج :ءايركألا .

 اهريغو ةميركلا ةراجحلا نم متاخلا يف بكري ام :صفلا ( ؛) .
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 يف تناكو ؛ناورم نب دمحم نب ديزي ةنبا ديزي مأ جوزت ناورم نب هللا دبع ناكو
 ناورم نب هللا دبع مدقو ءاهب تماقأف ةكم ىلإ تجرخ سابعلا مهجرخأ ملف «سبحلا

 . اهجوزتف ارس

 (") تبزع نبأ :اموي ل لاقف ؛براه وهو ناورم عم تنك :ناورم ىلوم لاقو

 . مويلا نهتنؤم انيفّكف شيرق نم نهئافكأ نم مهانجّوز الأ ؟ انئاسن يف انمولح انع

 نمثلا فيفخلا رهوجلا نم انبره يف انل َعفنأ ءيش ناك ام :ناورم لآ ضعب لاقو

 ال انكو .هعيبيف مداخلاو يبصلا هجرخي ناك :اهنود اف ريناند ةسمخ يواسي يذلا

 . ةريثك ةميق هل يذلا نيمثلا رهوجلا رهظن نأ عيطتسن

 رهظو ناورم مزهنا امل :دمح نب ناورم بتاك يعئخلا عيبرلا نب بعصم لاقو

 ركذ ذإ ,ءيكتم وهو سلاج هدنع انأف ؛نذإلا تبلط .ماشلا لهأ ىلع ىلع نب هللا دبع

 :ناورم يل لاق . ألا هلا حلصأ معن :تلق ؟لاتقلا تدهشأ :لاقف همازناد ناورم

 ةرسيو ةنمي ذخأف . برح بحاصب تسلو ملق ُبحاص انأ امنإ : :تلقف .موقلا "'رّوح

 لير قلأ رع انا ره + لاف

 تيب ديري فرصناف ! ريغصلا لاملا تيب بهتنا دق :ناورمل ليق :بعصم لاقو

 . ماشلا لهأ هبهتنا ,ربكألا لاملا تيب بهتنا دق :هل ليقف «لاملا

 ىلع ناورم انيقل :لاق ناسارخ لهأ نم لجر ينثدح :يملسلا دوراجلا وبأ لاقو

 "”بكرلا ىلع انوثجف ,ديدح لابج مهنأك ماشلا لهأ انيلع لمحف .بازلا
 امم رسجلا عطقناو مهفاتكأ هللا انحنمو ؛ةباحس مهنأك انع اولازف «حامرلا () انعرشأو
 هلتقف ءانم لجر هيلإ جرخف .ماشلا لهأ نم لجر هيلع يقبف ءاوربع نيح مهيلي

 يل اوبلطا :انم لجر لاقف ؛ةثالث نيب ىلاو ىتح ؛هلتقف .رخآ هيلإ جرخ مث ؛يماشلا

 )١( يفخو دعب :بزع .

 مهردق قح مهرّدق :موقلا رزحأ (؟) .

 ) )8اهاندّدس :حامرلا انعرشأ ( 4 ) . ةبكر عمج :بكرلا .
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 برضو سرتلاب هاقّتاف ىماشلا هبرضف .هيلإ ىثمو هانيطعأف . ابلص اسرتو اعطاق افيس

 . ٍلباكلا هللا ديبع وه اذإف ءانربكو هانلمحف ,عجرو هلتقو ءاهعطقف هلجر

 ىلع اولازي مل مهنأو .مهريسو ةيمأ ينب ءافلخ ركذف ءةليل تاذ روصنملا رمس

 كلملا نأش مظع عم مهتمه تناكو «نيفرتملا مهئانبأ ىلإ مهرمأ ىضفأ ىتح ةماقتسا

 هطخاسمو هللا ىصاعم يف لوخدلاو تاذللا راثيإو تاوهشلا دصق .هردق ةلالجو

 حلاص هل لاقف . ةمعنلا مهنع لقنو زعلا هللا مهبلسف ؛هركمل انّمأو هللا جاردتساب الَهَج

 لأس «هعبت نميف ابراه ةبونلا لخد امل ناورم نب هللا دبع نإ «نينمؤملا ريمأ اي : ىلع نبا
 ال وحنلا اذه يف بيجع مالكب هملكف هللا دبع ىلإ بكرف ءربخأف مهنع ةبونلا كلم

 سبحلا نم هب وعدي نأ نيئمؤملا ريمأ ىأر نإف ؛هدلب نع 00 سعزأو . هظفحأ

 .ةصقلا نع هلأسو هراضحإي روصنملا رمأف !كلذ نع هلأسيو ةليللا هذه يف انترضحب

 ش :لاقف

 لجر لع لخدف ءانرمأب كلملا َرّبُخ دقو ةبونلا ضرأ انمدق ءنينمؤملا ريمأ اي

 ام :تلقف «بايثلا برقي ملو ضرألا ىلع دعقف هجولا ٌنسح ٌلاوُط فنألا "7ىنقأ

 ؟ انبايث ىلع دعقت نأ كعنمي

 يأل لاق مث !هللا هعفر ذإ هللا ةمظعل عضاوتي نأ كلملا ىلع قحيو «كلم ينأل :لاق

 . انع لاز دق كّلمْلا نأل ءانعابتأو انن|ملغو انديبع كلذ ىلع أرتجا :تلق

 ؟ مكباتك يف مكيلع مرحم ٌداسفلاو مكباودب عورزلا نوئطت ملف :لاق

 - . مهلهجب انعابتأو انديبع كلذ لعفي :تلق

 ؟ مكيلع مّرحم كلذو ةضفلاو بهذلا نولمعتستو ريرحلاو جابيدلا نوسبلت مف :لاق

 )١( هدرط :هدلب نع هجعزأ .

 )١( هارخنم قاضو هتبصق طسو عفترا يأ :فنألا ىنقأ .
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 اننيد يف اولخد مجعلا نم موقب انرصتناف انراصنأ لقو انع كلملا بهذ :تلق

 موقو ءانعابتأو انديبع لوقيو ضرألا تكنيو هدي بلقي لعجو ايلم قرطأف :لاق
 متنأ لب :كلذك كلذ سيل :لاق مث ءارارم هددري !!انع كلملا لازو ءاننيد يف اولخد
 هللا مكبلسف متكلم نم متملظو هنع مان ام متبكرو هللا مرح ام متللحتسا دق موق

 مكب لحي نأ فاخأو ؛اهتياغ غلبت مل ةمقن مكيف هللو .مكبونذب لذلا مكسبلأو ءزعلا

 متجتحا ام اودّوزتف ,مايأ ةثالث ةفايضلا امنإو .مكعم ينبيصيف يدلبب متنأو باذعلا

 . يدلب نع اولحتراو

 ةيسابعلا ةلودلا رابخأ

 مل :لاق ةملسم ىلوم مشاه وبأ ريكب ينثدح :لاق شاّيع ينثدح :لاق يدع نب ميلا

 لزن ملو ءبلاط يبأ نب لع نب نيسحلا لتُق ذنم ةنطاب ةوعدو رس ةعيب مشاه ينبل لزي
 . كلذ راص ىتح ,ةيمأ ينب كلم لاوزو ناسارخ نم دوسلا تايارلا جورخب عمسن

 اننيب اهف فالتخا :لاق ؟مككلم لاوز ببس ناك ام :ةيمأ ينب ضعبل ليقو
 !انيلع نيفلتخملا عاتجاو

 يبأ نب ىلع نأ خياشملا نم تكردأ نمم دحاو ريغ ينثدح :لاق يدع نب مثيلا

 دمحو نيسحلا كلذ هركو .ةيواعم ىلإ نسحلا هراصأف ,نسحلا ىلإ رمألا راصأ بلاط

 لاقو . ةيفنحلا نب دم ىلإ ةعيشلا رمأ راص لع نب نيسحلا لتق املف . ةيفنحلا نبا

 هيلع يذلاو . دمج نب رفعج ىلإ مث يلع نب دم ىلإ مث ,نيسحلا نب ىلع ىلإ :مهضعب
 ملو «ةيفنحلا نب دمحم نب هللا دبع :هنبا مشاه يبأ ىلإ ىصوأ ةيفنحلا نب دم نأ رثكألا

 نايلس فلختسا ىتح جارخلا هيلإ نودؤيو مهرمأب موقيو هنوتأي ةعيشلا رمأب ًامئاق لزي
 طق تملك ام :لاق ناهلس هملك املف ,ةعيشلا نم ةدع هعمو ًادفاو هاتأف ,كلملا دبع نبا

 هجئاوح ىضقو هزاجأف !ًاقح الإ هنع ثّدحن انك يذلا نظن امو ؛اذه هبشي ًايشرق

 اوبرض ءماذجو مخل دالبب ناك املف ,نيطسلف ديري وهو صخش مث . هعم نم جئاوحو
5114 



 يف مكل له :اولاق موقب رم (لكف ءمومسملا نبللا مهعمو قيرطلا يف ةينبأ هل

 برش الف .اوتاه :لاقف هيلع اوضرعف نيرخآب مث !ًاريخ متيْرُج :اولاق !بارشلا

 دق مه اذإف اورظنف !موقلا نم اورظناف «ءتيم ينإ :هباحصأل لاق .هفوجب رقتساو

 !هكردأ ينبسحأ امو يمع نبا ىلإ يب اوليم :لاقف ءاوبهذو مهتينبأ )اوضّوق

 نب هللا دبع نب ىلع نب دمج اهبو «ةارشلا ضرأ نم '''ةّمْيَمُحلا اوتأ ىتح اوعرسأف

 بحاص تنأو ؛كيلإ ترص دقو ؛تيم ينإ «يمع نب اي :لاقف ءاهب لزنف «سابعلا

 ىتح رمألا اذه هللا نّمَتُيل هللاو ءهدعب نم هوخأ مع هب مثئاقلا كدلوو ءرمألا اذه

 ىصقأو تومرضح نيب ام ىلع َنيلغيل مث ,ناسارخ رعق نم دوسلا تايارلا جرخت
 «ًاريخ مهب صوتساو ةعيشلا ءالؤبب كيلعف « "”ةناغرق ىصقأو دنهلا نيب امو «ةيقيرفأ

 نطبتساو ءورم اهس ال ءاهودعت ال ناسارخ كتوعد نكتلو .«كراصنأو كتاعد مهف

 اذه رظناو .'*' ضاقتنا ىلإ هريصمف هب موقي ال كلُم ناك نإف نميلا نم ّيحلا اذه

 متو سيق نم ّيحلا اذه رظناو ؛رمأ لك يف مهعم مهنإف «مهب مهقحلاف ةعيبر نم يحلا
 رشع ينثا اولعجيلف اوعجري نأ مهَرُم مث ليلق كلذو ,مهنم هللا مصع نم الإ مهصقأف

 لعف دقو مهب الإ ليئارسإ ينب رمأ حلصي مل هللا نإف ؛ابيقن نيعبس مهدعبو «ًابيقن

 لتقي نم مهنم ,ناسارخ نم كلسر هجوف رامحلا نس تضم اذإف « ع يبنلا كلذ

 ةنس امو , مشاه ابأ اي : ىلع نب دم لاق . مكتوعد هللا رهظُي ىتح ءوجني نم مهنمو

 زع هللا لوقل ءاهرمأ ضقتنا الإ طق ةّوبن نم ةنس ةئام ضمت مل هنإ :لاق ؟رامحلا

 هللا هذه يِبْحُي ىَنَأ لاق اهشورُع ىلع ٌةّيواخ يهو ةّيرق ىلع َّرَم يذلاك وأ :لجو

 موي ضعب ْوُأ ًاموي تثبل لاق تْدبل مُك لاق هئعب ّث ماع ةئام هللا ةتامأف اهتوم دعب

 كرامح ىلإ رظناو ُهْنَسَتي مل كبارشو كماعط ىلإ رظناف ماع ةئام َتْدبل لب لاق

 , 2 «6سانلل ةيآ كّلعجنلو

 .اومده :اوضوق )١(

 . ماشلا فارطأ يف نامع لابعأ نم ةارشلا ضرأ نم دلب :ةميمحلا (؟)
 . ناتسكرت دالبل ةحخاتم ةعساو ةئيدم : ةناغرف ()

 . 5069 ةيآلا ةرقبلا ةروس (0) .هماكحإ دعب دسف :ءيشلا ضقتنا (1)
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 . هوخأ هللا دبع مث ةيثراحلا نب هللا دبع كدلو نم رمألا اذه بحاص نأ ماعاو

 ةيثراحلا نم هل دلوف هللا دبع ىمسي دلو نيحلا كلذ يف ىلع نب دمحم نكي ىلو

 ابأ رغصألاو .سابعلا ابأ ربكألا ىنكو هللا دبع ارهنم دحاو لك ىمس .نادلو

 . ةفالخلل ًاعيمج ايلوف ,رفعج
 ملف ؛هيلإ "7ةعيشلا تفلتخاو .دعب رمألاب ىلع نب دمج ماقو مشاه وبأ تام مث

 اوسلجف .مكبحاص اذه :مه لاقو .ةقرخ يف مهيلإ هجرخأ سابعلا وبأ دلو

 . هفارطا نوسحلي

 .زيزعلا دبع نب رمع مايأ يف سابعلا وبأ دلوو

 ناكو «نجسلا يف ناسارخب اوسبُح مهنأ هوربخأف يلع نب دم ىلع ةعيشلا مدق م

 تيب لهأ يف هتبحمو هفرظو هلقع لثم طق اوأر ام "''نيجاّرسلا نم مالغ هيف مهمدخي
 دبع هنأ معزيف ىسيع امأ :اولاق ؟دبع مأ ٌرَحأ :لاق . ماسم ابأ هل لاقي هللا لوسر

 .هومتيضر اذإ مكنيب هولعجاو هوقتعأو هورتشاف :لاق .رُخ هنأ معزيف وه امأو
 . مهعم تناك فلأ يتئام يلع نب دم وطعأو

 ًاسرغ اهب اوسرغف ناسارخ ىلإ هلسر ىلع نب دم ثعب ةنس ةئاملا تضقنا (لف
 وبأ نكمتف ةيناهلاو ةيرضملا نيب ناسارخ يف ةنتفلا تراثو ؛مهيلع مدقملا ماسم وبأو

 نب رصنو ؛هوباجأف «لوسرلا لآ ىلإ سانلا وعدي ناسارخ روك يف هلسر قرفو ماسم
 هبتك يضمتو .مهربخب ماشمل بتكي ناكف .كلملا دبع نب ماشهل ناسارخ لماع رايس
 ءاهذفنُي الو اهسبحي ناكف ,نيئمؤملا ريمأ ىلإ اهذفنُيل قارعلا بحاص ةريبه نبا ىلإ

 الف  ديدش دسح ةريبه نبا يف ناكو - ةفيلخلا دنع ةمئاق رايس نب رصنل موقي الئل
 ىلإ هاضمأو ًاباتك بتك .ماشه دنع نم باوج هتأي ملو كلذ رايس نب رصنب لاط

 )١( سابعلا ينب ةعيش ديري .

 اهوعناصو جورسلا وعئاب :نوجارسلا (؟1) .
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 ٠ .٠ .٠ .  4و 00
 لوقي ةجردم تايبآلا هذه باتكلا فوج يبو .ةريبه نبا قيرط ريغ ىلع ماشه

 : اهيف
 ٍرْمَج ضيمو دامّرلا للخ ىرأ

 ىكّذُت نّيِدوُعلاب رانلا َنإف

 ًابرح نجت اهوكفطت مل ْنِإف
 يرغش تيل :بّجعتلا نم تلقف
 ًاماين مهنيحل اوناك ْنِإف

 يلوق مث كلاحر نع يرِفف

 لولْؤُتلا كلذ مسحا نأ ماشه هيلإ بتكف

 . همسحب انل فيكو

 "ارض اه نوكي ْنأ كِشوُيف
 ا" مالكلا اهَوأ تبرحلا َنإو

 مالغلا ال بل ِشَي ًةرْصَفُم

 ؟ماين مأ ةّّيمأ ظاهُيأأ

 ممايقلا ناح دقف اوموق لقف

 مالّسلا برقلاو مالسإلا ىلع

 :رصن لاق .مكدنع مجن يذلا

 ,مهيلع لخادلا ٌودعلا اذه مهرذحيو ةيناهلاو ةيرضملا بطاخي رايس نب رصن لاقو

 : هلوقب

 مهتوخإو ورم يف ةعيبر غلبأ

 اوبّصَن دق موقلا نإ برحلا اوبصنيلو

 مكنيب برحلا نوحقلت ٌمكّلاب ام
 مككّلظأ دق اودع نوكذزتتو

 هب تْعِمَس ام ًانيد نونيدَي ًامذق

 مهنيد لصأ نع ًالئاس نكي نمف

 )١( هّيط يف تلعج يأ :ةجردم .
 لاعتشا :مارض (؟0 . 0

 )( اهبيهل دتشيأو لعتشت :يكذت رانلا .
 . ىتش روص ىلع ريدتسم بلص ريغص رئب :لولؤثلا (؛)

 . لوقعلا يوذ :اجحلا لهأ (8)
 . اوطلتخأ :موقلا بشأت (1)

 4 ضل عني هل ْنأ لبق ١ ضعيف

 بطحلا اهتافاح يف قّرحُي ًابرح
 -ِ 0 7 عاش أع

 ا" اوبّرَع مهيأر نع اجحلا لهأ ّنأك
 ) و - 2 2# 2

 7س الو نيد هل بشات مم

 ٌبتكلا هب لزنَت ملو لوسّرلا نع
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 ؛دمح نب ميهاربإ هدلو ىلإ ىصوأو ءديزي نب ديلولا مايأ يف ىلع نب دم تامو
 : ماسم يبأل لاقو ؛رّيثك نب ناولسو جاّرسلا ماسم وبأ مهيلع مَّدقو «ةعيشلا رمأب ماقف
 . هلتقاف هرمأ يف تككش نمو .لعفاف ًايبرع ًاناسل ناسارخب عدت ال نأ تعطتسا نإ

 ىلإ رايس نب رصن بتك .اهلك رّوكلا هتباجأو ناسارخب مسم يبأ رمأ ىلعتسا (ملف
 ناسارخ ىلع يلوتسي نأ فاخ دق هنأو .هغبت نم ةرثكو ماسم يبأ ربخب دم نب ناورم

 ناورم باتكلا ىتأف . سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دم نب ميهاربإ ىلإ وعدي نأو

 نب ديلولا ىلإ ناورم بتكف ؛ماسم يبأ ىلإ ميهاربإ باوجب ملسم يبأ لوسر هاتأ دقو
 ءاقلبلابكلماع ىلإ بتكا نأ ,قشمد ىلع هلماع وهو ناورم نب كلملا دبع نب ةيواعم
 هّهَجو مم .كيلإ هب ثعبي مث ًاقاثو هدشيف دمحم نب مهاربإ ذخأيف ةميمُحلا ىلإ ريسيل
 لخدأف ؛ ىموم نب ىسيعو ' يلع نبا هللا دبع هلهأ نم هعبتو .ناورم ىلإ لمحف . لإ

 . سبحلا ىلإ هب رمأف ,ناورم ىلع

 نب ديعس هيف هعمو ,.نجسلا يف هيتآ تنك :لاق ةديبُع وبأ ينثدح :مثيهلا لاق

 يف ةليل تاذ يفإ هللاوف ؛زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبعو .كلملا دبع [ نب ماشه ]
 نورشع هعمو بابلا حتفتسا دق ناورمل ىلومب اذإ ,ناظقيلاو مئانلا نيب نجسلا ''”ةفيقس
 هللا دبعو ديعسو انحبصأف ,.نجسلا بحاص مهعمو , مجاعألا ناورم يلاوم نم ًالجر
 . اوتام دق مههاربإو

 زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع فيصو ينثدح :لاق ةديبع وبأ ينثدح : ُثيملا لاق
 دمع نب مهاربإو .'"”هقفّرمب هالوم هللا دبع ا")بغ هنأ :سبحلا يف همدخي ناك يذلا

 سرح ضعب هيقلف ,نجسلا بحاص هجرخأ كلملا دبع نب ٌديعسو .'!ةروث بارجب
 . تارف ,وه نم نوفرعي ال مهو ليخلا هتئطوف ليلا ةملظ يف ناورم

 )١( هب لظتسي شيرعلاو . اهوحنو ةرفح هب فقسي نأ عاطتسي ضيرع رجح لك :ةفيقسلا .

 ةمايغلا هيرخنمو همف مقلأ :مغ (؟) .
 )( .ءانملا :ةرون ( 5 ) .ةدخملا :ةقفرملا

 فرقت



 وه برهف ءرايس نب رصن ىلإ لسرأف ءاهلك ناسارخ ىلع ملسم وبأ ىلوتسا مث
 سيم (0)ل . اا

 قرفتو 2 ةواسب رايس نب رصن تاهف « يرلا ىلإ اوهتنا ىتح «.دواد هبتاكو هدلوو

 . ًاعيمج هدلوو ةفوكلاب دواد قحلو , هباحصأ

 هك يس 8ث كا سلا 00ا :
 جرخا 3 3 اهزاوحاو دئفرمسو ورمو ناسارخ لع هلامع ماسم وبا لمعتساو

 « بيبش نب ةبطحق مهيلع .لاجرلاو ليخلا رهجو . ثوعبلا عطقو .دوسلا تايارلا

 قيل ناك 8 55 5 .
 ء "سوطب نم اوقلف .داوقلا نم ةّدع يف ميهاربإ نب زرحمو «ليعامسإ نب رماعو
 . ًافلأ رشع ةعضب ىلتقلا غلبف « لتق نم رثكأ ماحزلا يف تام نمو ؛ اومزبناف

 ناكو .يبالكلا ةلظنح نب هتابن اهيلعو ناجرجب أدبف «قارعلا ىلإ ةبطحق ىضم مث

 ينكلو «ةريبه نبا نمزهنيو ةرابض نب ٌرماع نلتقُيل هللاو :هباحصأل لوقي ةبطحق
 نإف «تارفلا يف قرغي يذلا نوكأ نأ فاخأو « يرأث غلبأ نأ لبق تومأ نأ فاخأ

 . كلذ يل لاق ىلع نب دم مامإلا

 ام مسقو ءاهبهتناف ناجرج لخدو ةتابث نبا لتقف ناجرج ةبطحق مدقف : ثيل لاق

 ةرابض نبا لتقف ءهيقلف ناهبصأب ةرابض نب رماع ىلإ راس مث ؛هباحصأ نيب باصأ
 . ةريبه نباب مهّلف قحلو ,ديرشلا الإ مهنم جني ملو .هباحصأ لتقو

 هب ينثدح دقو الإ هتلتق ودع الو هّئيأر ءيش ام :ةرابض نبا لتق امل ةبطحق لاقو

 . تارفلا ربعأ ال يفأ ينثدح هنأ الإ هيلع هللا تاولص ٌمامإلا

 ىلإ ًافلأ نيثالث نم وحن يف نوع ابأ هجوو (”ناولحب لزن ىتح ةبطحق راسو
 و 0 08 .٠ 5 ع 1 ءيلعي .

 . ماسم يبأ يارب كلذو « بازلا ىتا ىتح روزرهش ىلع ذخاف .دمخ نب ناورم

 .ناذمهو يرلا نيب ةنيدم :ةواس )١(

 . ةيحانلا : ةزوحلاو زجاوحلا هيلع ميقيو هدودح نيبيو هسفنل ناسنإلا هراتخي ام :زوحلا يف

 . قارعلا ناولح دارملا (4) .ناسارخب ةنيدم :سوط (؟)

 نير



 تيضمأف هتلتقيلف رماع هل لاقي جحذم نم ًامالغ هيلإ نثعبتلو «ناورم ىلإ ريست يذلا

 . هلتقف ناورم يقلف , يتمدقم ىلع ليعامسإ نب رماع هللاو

 ىتح اولتتقاف «تارفلاب اوقتلاف «قارعلاب ةريبه نبا ىلإ ناولح نم ةبطحق راس م

 يف قرغ :مهضعب لاقف ءفرعُي ال وهو ةكرعملا يف ةبطحق لتقو .مالظلا طلتخا

 . تارفلا

 اومّدقف , مه ريمأ اودقف دقو ةدوسملا حبصأو . طساوب قحل ىتح ةريبه نبا مزهنا ُ

 هللاو اذه :لاق ةريبه نبا ةميرهو ةبطحق لتق َناورم غلب املو .ةبطحق نب نسحلا

 ! يح مْرَه ًاتيم متيأر ىتمف الإو ءرابدإلا

 هللا دبع سابعلا يبأل اوعيابو «قارعلا ىلع ةدوسملا تبلَغو طساوب ةريبه نبا ماقأو

 رخآلا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل « سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دم نبا

 ء ماشلا لهأو ناورم لاتقل يلع نب هللا دبع هّمع هجوو .ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس

 «ةريبه نبا لاتقل طساو ىلإ رفعج ابأ هاخأ هجوو ؛هباحصأو نوع يبأ ىلع همدقو

 ىلع نب هللا دبع ىضمأو . بازلاب ناورم ةميزه هتءاج ىتح ةفوكلاب سابعلا وبأ ماقأو

 . سابعلا يبأل اهتعيب ذخأي ماشلا نئادمو قشمد ىلع ماقأو .هبلط يف نوع ابأ

 ناكو ءدم لآ ريزو ىعَدُي . نايلس نب صفح همساو .لالخلا ةملس وبأ ناكو

 ينب بحب همهتاو :«لالخلا ةملس ابأ سابعلا وبأ لتقف ؛دم لآ نيمأ ىعدي ملسم وبأ

 . ماسم ابأ رفعج وبأ لّتقو ؛ مهابح يف '"”بطحي ناك هنأو ةمطاف

 الو ارم الإ سانلا اوملكت ال :مهجرخأ اذإ هداوقل لوقي مسم وبأ ناكو
 و مفاد يك 0007
 . مكتبيه نم مهرودص ءىلتمتل : " أروش الإ مهوظحلت

 )١( هاوهو هيأر ىلإ لامو هناعأ :نالف لبح يف بطح .

 ًاضارعإ وأ ًابضغ وأ ةناهتسا : ًارزش (؟) .

 ضخ



 كلملا دبع نب ماشه مايأ يلع نب ديز لتقم

 نب ديز عدوأ هللا دبع نب دلاخ نإ :كلملا دبع نب ماشه ىلإ رمع نب فسوي بتك

 نع هلأسف هيلع مدقف ديز ىلإ ماشه ثعبف . ًاريثك الام بلاط يبأ نب يلع نب نيسح
 مث ءةنس كلذ دعب ماشه دنع ماقأو .هليبس ىّلخف ؛فلحف هفلحتساف ركنأف كلذ
 الو ةفالخلاب كسفن ثّرحت كنأ يغلب :ماشه هل لاقف .مايألا ضعب يف هيلع لخد

 بيغلا ماعي الف «ةفالخلاب يسفن ثدحأ يفإ كلوق امأ :لاق !ةمأ نبا كنأل ال حلصت

 هبلص نم هللا جرخأ .ةمأ نبا ُمُتِظم ليعامسإ اذهف ةمأ نبا ينإ كلوق امأو ؛هللا الإ

 ريزانخلاو ةدرقلا هبلص نم هللا جرخأ «ةرح نبا قاحسإو . هلم ادم رشبلا َريخ

 !لذ الإ ةايحلا ٌدحأ َّبَحأ ام :ديز لاقف .ًابضغم ديز جرخو , "7توغاطلا ةدبعو

 (ةفوكلا مدق ىتح ديز جرخو .دحأ كنم مالكلا اذه عمسي ال :بجاحلا هل لاق

 :لاقف
 ا)ذالجلا رح ُهّركي نم كاذك هب ىَرْرأو فوخحلا هُدَّبَش

 ا"ذادح ِوْرَم فارطأ ُةَّبْكنت 2 ىّجولا وكشي َنِْيفُحلا قرخُنُم
 ٌداسلا باقر يف ٌّمتح توملو ًٌةحارهل توملا يف ناك دق

 .هيقل ىتح مهرثأ يف جرخو ليخلا هيلإ رمع نب فسوي هجوف «ناسارخب جرخ مث

 ةأمح يف هباحصأ هنفدف .تامف هرحن نم ةباشنب راهنلا رخآ يف ديز يمرف «هلتاقف
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 . يفأ مث ءلتق نم لتقو مزمنا نم مزهناف «ديز باحصأ عبتتو .مهنم ةبيرق تناك
 هبلص مث ,ماشه ىلإ هسأرب ثعبو هجرختساف .ةأمح يف نفُد ًاديز نإ :هل ليقف فسوي

 لهأ شيج يف فسوي عم ناكو ,بلك ٌروعأ كلذ يف لاقف .''”ةسانُكلا قوس يف

 )١( هللا نود نم دبع ام لكو رحاسلاو ناطيشلا :توغاطلا .

 هوركملا ىلع رباصلا وهو : ديلج عمج :دالجلا (؟) .

 . قاقر ضيب ةراجح :ورملا (؟)

 . ةفوكلاب ةلحم : ةسانكلا ( ع )



 بصنُي عذجلا ىلع يدهم ناك امو ةّلخن عذج ىلع ًادْيز مكل انبصن

 هّباب سانلا رضح . "سّرْطُف يبأ ره يلع نب هللا دبع لزن امل :لاق ينابيشلا
 لهأ اي :لاقف نذآلا جرخف ءةيمأ ينب نم ًالجر نونامثو نانثا رضحو ءنذإلل

 مهفويس تذخأف ةيمأ ينبل نذأ مث .هسلجم يف "'نيطامس اوماقف .اوموق ,ناسارخ

 هيلع تملسف ينلخدأف بجاحلا جرخو ٠:رعاشلا يدبعلا دم وبأ لاق . هيلع اولخدو

 :كلوق يندشنأ :لاق مث ,مالسلا لع درف

 ْ رايد موسر يف ممّيتملا فقو

 راَثلا ةةعُد نم َةَّيمأ ونبو ٌمِشاهف نانجلا ىلإ ٌةاعّدلا اَمأ

 راخف ريغ دجملا متي اهلف  العلاو مراكملاب ٌرخفي ناك نَم

 ىساركلا ىلع ةيمأ وئبو . ىلصملا ىلع هعم سلاج كلملا دبع نب ديزي نب رمغلاو
 ْ فالآ ةرشع اندنع كل :لاقو ءرانيد ةئامسمحخ اهيف ءارضخ ريرح ةرص لإ ىقلأف

 أشنأ 9 هلك كلذي هللاو ىفَوَف :لاق ءبايش تختو مالغو (”نوذربو ةيراجو مهرد

 :لوقي يلع نب هللا دبع

 ( م - 0 ٠ جاد ام

 (”امنوزحو اهوهُس حابت ىتح همهلإو دمحم برو الك

 ةيمأ ينب ىلع دنجلا كئلوأ لبقأف ءضرألا اهب برضف هسأر نم هتوسنلق ذخأ مث

 اهيأ :مهعابتأ نم ناكو مهنيب ناك يذلا يبلكلا لاقو ءدمعلاو فويسلاب مهوطبخف

 : ىلع نب هللا دبع لاقف !مهنم انأ ام هللاو ينإ ءريمألا

 )١( نيطسلف ضرأب ةلمرلا برق :سرطف يبأ رهن .
 . فصلا : طامسلا (؟ )

 . ليخلاو لاغبلا نم يبرع ريغ وه ام لك :نوذربلا (*)
 . سانلا نم هتلماعم تنشخ نم وأ ضرألا نم ظلغ ام وهو :نزحلا عمج :نوزحلا (4)

 نصرك



 "نّرقلا ُهَرل ىتح نْيقيرفلا نيب ّدحأ ُهَعْدَ مل هسأر لخدُمو

 ءالؤه دعب ةايحلا يف كل بسحأ ام :لاقف رمغلا ىلع لبقأ مث !هقنع اوبرضا

 مث ,هقنع برضف ىلصملا نم مقأف ,هقنع برضا «مالغ اي :لاق . لجأ :لاقف !ًاريخ
 . طاسبلا تحت مهضعب نينأو لكأي لعجف ماعطلاب اعدو ؛مهيلع حرطف طاسبب رمأ

 سابعلا يبأ ىلع كلملا دبع نب ديزي نب رمَغلا مدق امل :لاق «ىرخأ ةياور يفو

 "7 قرامن مهل تعضوو «يبساركلا مل تعضُو «ةيمأ ينب نم الجر نينامث يف حافسلا

 لخدو ءاولخدف هتعيشل نذأ مث ,ىلصملا يف هسفن عم ٌرمغلا سلجأو ءاهيلع اوسلجأو

 ,'"'مدآ ًاليوط ناكو .ًاسوق ًابكنتم .ًافيس ًاحشوتم ناكو ,نوميم نب فيدُس مهيف
 ريغ نأ مهامعأ تطبح امب ُلآلّضلا معزيأ :لاق مث «هيلع ىنثأو هللا دمحف «ًابيطخ ماقف

 يوذ قح نود «ةباحصلاب لضفلا مكل ؟ سانلا اهيأ َمبو ملف ؟ ةفالخلاب ىلوأ دمع لآ
 دنع ةافولا ,ةايحلا يف ةصاخلا .بسحلا يف ءافكألا ءبسنلا يف ءاكرشلا «ةبارقلا

 مكف «مكتئاج !'' ءاوأللا يف مهماعطإو ءمكّلهاج رمألا ىلع مهْرض عم «ةافّولا

 ةمأ هل عضخت مل ,سابعلا لثمب عسي مل «ملاظ قسافو ءغاب رابج نم مهب هللا مصق
 «ةبقعلا ةليل هنيمأ «هينيع نيب ام ةدلجو ءهيبأ دعب ِهَثَي هللا لوسر وبأ ,.قح بجاوب

 . ؛أَسق هل ُفلاخي الو ءايأر هل ٌدْرَي ال ءنينُح موي هيماحو .ةكم لهأ ىلإ هلوسرو

 يميت ,مكل هللا هراتخا ام ثيح نم مكسفنأل مترتخا ام شيرق َرشاعم هللاو مكنإ

 ىلع ينافلاو .لجآلا ىلع لجاعلا اورثآ دق موق ينارهظ نيب متكو ءةرم يدعو .ةرم

 يف مناغملاو . ءانغلاو تاذللا يف 2يفلاو .تاوهشلا يف تاقدصلا اولعجو  يقابلا

 ءمهنامز كلذف ءاوربدأ قحلاب اومّدَق اذإو ءاوركذَي مل هللاب اوركُذ اذإ «مراحملا

 . متاطلس لمعي ناك كلذبو

 )١( ريعبلا هب نرقي لبحلا :نرقلا .

 . اهيلع أكتي ةريغصلا ةداسولا يهو :قرمن عمج :قراغلا ( ) ١
 . هترمس تدتشا يذلا :مدآ ()

 . ضرملا ةدش وأ «ةشيعملا قيض :ءاوأللا (4)



 نذأتساف لبش ماق اوسلج الف ,لبش مهيف لخدو ءاولخدف مهل نذأ دغلا ناك ملف

 : دشنأف هل نذأف ءداشنإلا يف

 ساسآلا تباث كلملا ّحبصأ ا

 اهوُقَلف مئاه َرْثو اوبلط
 ًاراثع سمش دبع نليقُت ال
 يئاّوس ظافغو ينظاغ دقل

 ًاديزو نيسحلا عّرصم اوركذأو

 ''ساّنكلا يف هلؤح ريّطلا لجمت  ىحضأ َناَرَح فؤوجب اليتقو
 سالفإلا لئابح نم اجَّنول ٌلبش كالؤص شارلا لبش معن
 فيدس . ماق اوسلج (ملف ,ةعيشلا لخدو اولخدف .ّدعب مهل نذأ مث ءاوماقو ماق من

 :دشنأف ءنوميم نب

 " ساّبعلا ينب نم ليلاهبلاب

 سائو نامزلا نم ليم دعب

 ""سارغو ةلخت لك نمطقأو
 يساركو ٍربانَم نم مهبرق

 ا" سارفملا بِناجب اليتقو

 سمش دبع نم ٌدوفولا كتتأ دق

 نع ال ةفيلخلا اهّيأ ةوفغ

 ىتح طوسلا عفرأو فيسلا . عضف

 مهيلع ترّدق دقف زواجت نإ

 "0 ّيطملا نوعجوُي نيدعتسم

 ("اًَيفَرَشملا اوفَّوَخَت لب ةعاط
 اَيَوَد ٌءاد عولضلا تحت نإ

 اَيوَمَأ اهرّهظ قوف ىرت ال

 ايري ْبقاعت مف بقاع وأ

 اًيرماس مهيد ناك ٌدقف نسسيّدلاةّقر ىلع مهّبتاعت وأ

 )١( كاّحضلا حرملا . ريخلا تافصل عماجلا ديسلا وهو :لولهب عمج :ليلاهبلا .

 هيلع رثع امو .رشلا :راثغلا (؟) .

 (+ هنع هللا يضر ةزمح نفد هدنع دحأ لبجب ءام : سارهملا .

 )( رتتسيل يبظلا هيلإ يوأي رجشلا يف جلوم :سانكلا .
 ٠ باودلا نم ىطتمي ام لك :ّيطملا (ه) .

 . اهيلإ بوسنم فراشملا نم بلجي فيس : يفرشملا (1)
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 اذه ْنِإ هللاو :لاق ؟رعشلا اذه ىرت فيك :لاقف رمغلا ىلإ سابعلا وبأ تفتلاف

 :هدشنأف ؟لاق امو :لاق . اذه نم رعشأ وه ام انرعاش لاق دقلو «رعاشل

 اوردق اذإ ًامالحأ سانلا مظعأو مهل َداقتْسُي ىتح ةوادعلا ُسْمُش

 هلا مل ناو أ١ وح ل كل 1 5 د
 ءاليخلا ىرآل ينإ ! ءانخللا نب اي تبذك :لاقو مدلاب سابعلا يىلأ هجو قرشف

 ,مهقانعا اوبرضف مهومستقاف ةعيشلا ىلإ اوعفدف مهب رمأو ءاوماق مث !دعب كسأر يف

 ع يشولا تااليوارس مهيلعو رابنألاب ءارحصلا يف مهوقلأ قىقتح مهلجرأب اورج مث 0

 :لاقو « ةعيشلا عم فيدس مهيلع فقوف

 اهنيسُحو اهديز بَهذَيو اهنع مئاه ىضّرَيس نأ ةّيمأ تعمط

 امنوئخو اهّروفَك دابُي ىتح ههلإو دحيم برو الك

 يلع نب نايلس مهيلع مهتحأو ءَّللع نب هللا دبع ةيمأ ىنب ىلع سانلا ّدْسأ ناكو

 . هب راجتسا نم لك ريجي ناكو !نامألا فنك :ماسم وبأ هيمسي ناك يذلا وهو

 :سابعلا يبأ ىلإ بتكو

 ىلع مهانبراح امنإو .مهماحرأ ىلع ةيمأ ىنب براحن مل انإ .نينمؤملا ريمأ اي

 .نأ بحأف ءًاعمج اورثكي مو ًاحالس اورهشي مل "'ةّقاد مهنم لإ تفد دقو , مهقوقع

 . نامأ روشنم مه بتكت

 نونامثو عضب هدنعو لس نب ناهلس تايف «  مهيلإ هذفنأو نامأ و روشنم مهل بتكف

 . ةيمأ ينبل ةمرح

 سلدنألاب ةيمأ ىنب ءافلخ

 ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع

 كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع :ةيمأ ينب نم سلدنألا ءافلخ لَوأ

 نباروهو .ةثامو نيثالثو نامث ةنس ةجحلا يذ نم نولخ مشعل ةعمجل أ موي كلملا يلو

 )١( اهغافرأ تنتن ىتلا ةأرملا :ءانخللا .

 . دلب ىلا دلب نم لبقت سانلا نم ةعامجلا :ةماّدلا (؟) .



 .ةئامو نيعبسو نيتنث نيتنثا ةنس ىلوألا يدامج نم ةرشع يف ينفوتو .ةنس نيرشعو نامث

 نأ كلذو «شيرق رقص هل لاقي ناكو ,رهشأ ةسمخو ةنس نيثالثو نيتنثا هكلم ناكف

 ريمأ :اولاق ؟وه نم شيرق رقص نع ينوربخأ :هباحصأل لاق روصنملا رفعج ابأ
 ام :لاق . ءادعألا دابأو .ءاودألا مسحو ,لزالزلا نّككسو .كلملا ضار يذلا نينمؤملا
 الو :لاق . ناورم نب كلملا دبعف : اولاق . اذه الو :لاق . ةيواعمف :اولاق . ايش معنص

 ءرحبلا ربع يذلا «ةيواعم نب نمحرلا دبع :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ْنَمَف : اولاق .

 نودو ,دانجألا دنجو .راصمألا رصمف . ًادرفم ًايمجعأ ادلب لخدو .رفقلا 95

 ةيواعم َّنإ . ""هتميكش ةّدشو .هريبدت نسحب .هعاطقنا دعب ًاكلم ماقأو «نيواودلا

 هل مدقت ةعيبب كلملا دبعو ىهبعص هل اللذو نايثعو رمع هيلع هلمح بكرمب ضمن
 .هسفنب درفنم نمحرلا دبعو «هتعيش عاتجاو هتريشع بلطب نينمؤملا ريمأو ءاهدقع
 . همزعل بحصتسم «هيأرب ديؤم

 ىلإ اهجرخأو تايبألا هذه لمع ةيواعم نب نمحخرلا دبع كلم دطوت امل اولاقو
 : يهو .هلعف اهقدص ذإ هلوق نم تبرغتساف هئارزو

 الصت نيترفشلا يِضعَسُم ٍضاعتمآ اذ ماق نم قح ام
 ” هلصف باطخلل ًارّبنمو ازرع داسو ًاكلم رف

 9 هيمو هجن ًايماسُم ًارخَب قشو ًارفق ٌراجف
 “ لجأ نيح ّرصملا رّصمو ىَدوأ نيح َدْلُحلا دّنجو

 (0 دلهأ مله نأ اًوأتنآ ثيح ًاعيج هلهأ اعد م

 التق ديبأ فيس َديرش عوج ديرط اذه ةاجف

 المش ّمضو الم زاحو ًاعّبش لانو ًانمأ لَححف

 ؟ىلّؤمو مِعنُم نم َبَجْوَأ اذ ىلع اذ قو ح نكي لأ

 )١( ءايإلاو فنألا :ةميكشلا ةدش .

. 
 هجاومأ ددرتو رحبلا مظعم :ةجللا (©) .بلغ :ْرب (؟)

. 
 اودعب :اوأتنا (6) . كله :ىدوأ

):( 

 قرض



 .هلمع نم هيف طرف اهف هرصقتسي هلاع ضعب ىلإ ًاباتك هنع ديزي نب ةيمأ بتكو

 :بتكو 29 ةعطقب رمأ نمحرلا دبع هظحل الف «باتكلا لاطأو رثكأف

 دقو .ًارخؤم كل نوكي نأ ءافتكالا دعي ًامدقم كل ريصقتلا نكي نإف .دعب اَمَأ

 . تببحأ امهيأ ىلع دمتعاف .تمّدقت اب تملع

 دقو فرصنم وه اهيبف ءهرسأو هب هازغف «'"'ةدْنب يبرغب رئاث هيلع راث ناكو

 هل سرف هتحتو ةيواعم نب نمحرلا دبع هيلإ رظن ًالوبكم لغب ىلع رئاثلا لمُح
 اي :رئاثلا لاق !قافنلاو قاقشلا نم لمحت اذام ,لغب اي :لاقو «ةانقلاب هسأر ")

 ىلع ًاتوم قوذت ال هللاو :نمحرلا دبع هل لاقف !ةمحرلاو وفعلا نم لمحت اذام .سرف

 .ادبا ىدي

 نحرلا دبع نب ماشه

نيتنثا ةنس ةرخآلا يدامجج نم نولخ عبسل نمحرلا دبع نب ماشه ىلو من
 نيعبسو 

 . رهشأ ةرشعو نيلس عبس هتيالو تناكو . ةئامو نينامث ةنس رفغص يف تامو . ةثامو

 . ةنس نيثالثو ىدحإ نباوهو تامو

 باتكلاب مكاحلا «ةءورملا لماكلا سفن مهفرشأو .اهجو سانلا نسحأ وهو

 يف ٌةوفه هنم فرعُي مل ءاهقح يف اهعضوو .اهلح ىلع ةاكزلا ذخأ يذلا ءةئسلاو

 :لاقف هبجعأف ًابابش ءىلتمم لبقم وهو هوبأ ًاموي هآرو «هابص مايأ يف ةلز الو ,هتثادح

 ا" كراوف ندعي تح هنرصبأ مشاه ينب ءاسن تيل اي

 دجاسملا ىلإ اهب ثعبيو «ةملّظلاو رطملا يلابل يف لاومألاب ررّصلا رصي ماشه ناكو

 . دجاسملا ةرامع كلذب ديري ؛ اهيف دجو نَم ىطعُيف

 )١( سلدنألاب ةنيدم :ةدلب (؟) . هقيزمت ديري :هعطق .

 اهب هاشغ يأ (؟) .

 ) )4اهجوز ضغبت ةأرملا يهو :كراف عمج :كراوف .

 اضيرضإ



 مف تبلطف ءودعلا ضرأ نم ةّيبس كف يف لامب ماشه نمز يف لجر ىصوأو

 . يبسلا لهأل ًاذاقنتساو ؛رغثلل هنم ًاسارتحا ء دجوت

 ماشه نب مكحلا

 اتس هتيالو تناكو ؛ةئامو نينامث ةنس رفص ف ماشه نب مكحلا ةفالخلا يلو ُ

 ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل سيمخلا موي تامو .ارهش رشع ىدحإو ةنس نيرشعو

 . ةلس نيسمحو نيتنثا نبا وهو نيتثامو تس ةنس

 ًاريختم ةفعلا يظع ,فكلا طساب .سفنلا عاجش ناك هنأ الإ ةلاطب هيف تناكو

 ,هسفن ىلع مهطلسيف .مهلضفأو هيلع ردقي نم عروأ .هتيعر ماكحألو هلمع لهأل

 . هتصاخ رئاسو هدلو نع الضف

 ضرمف .هدهزو هعروو هلدعو هلضفب هتيعر رومأ هافك دق ضاق هل ناكو

 ةليلو اموي قرأ هنأ :هاتف ُديرِي ركذف ؛ًاديدش امغ مكحلا هل متغاو ًاديدش اضرم

 كارأ ينإ .ريمألا هللا حلصأ :ت تلقف .هشارف ىلع لملمتي لعجو همون هنع ٌدعبو

 ةحئان تعمس ينإ .كحيو :لاق !كل ضرع ام ردأ ملف .كنع مونلا لاز دقو الملمتم

 موقي نمو ؟ هلثمب انل ني دأو بحت ىضق دق الإ هارأ انف «. ضيرم انيضاقو « ةليللا هذه

 ناكف ؛ريشب نب ديعس هدعب مكحلا ىضقتساو .تام يضاقلا نإ مث ؟هماقم ةيعرلل

 : مكحل مهذقنأو ,ىوه نم مهدعبأو ,لدعب مهذخآو .قحلا ىلإ سانلا دصقأ

 يف لمعو ةيراج هبصتغا مكحلل ًالماع نأ نايج ةروك لهأ نم لجر هيلإ عفر
 دنع هرمأ تبثأ لجرلا نأو  عقوم لك هبلق نم تعقوف .مكحلا ىلإ اهرييصت

 مهتفرعمو ةيراجلا نيع ىلعو .هنم مّلظت ام ةفرعم ىلع نودهشي '''ةنيبب هاتأو . يضاقلا
 لخد املف هل نذأف ءمَّكَحلا ىلع يضاقلا نذأتساف ؛ةيراجلا رضحت نأ ةنيبلا بجوأو ءابب

 «ةيراجلا ّرمأ هل ىكَحو . ةصاخلا يف هتضافإ نود ةماعلا يف لدع متي ال هنإ :لاق هيلع

 )١( دوهشلا ديري دقو ,ةحضاولا ةجحلا : ةنّيبلا .

 فضي



 نم ريخ ىلإ كوعدأ الأ :هل لاقف !ءاضقلا نع هلزع وأ ,هيلإ اهزاربإ يف هرّيخو

 دق دوهشلا نإ :لاقف . اهيف هلأسي ام غلبأو نمث سفنأب اهبحاص نم ةيراجلا عاتبت ؟كلذ

 نود مهفرصت كبابب اوراص املف « '' هناظم يف قحلا نوبلطي نايج ةورك نم اوصخش

 ىأر الف . هرمأ ىلع رَسَتقُم عيب كلمي ام عاب :لوقي نأ الئاق لعلو !هلهأل قحلا ذاقنإ

 . اهبحاصل اهب ىضقو ءاهنيع ىلع دوهشلا دهشو .هرصق نم ةيراجلا جارخإب رمأ همزع

 .مكحلا سلجم يف سلج وأ دجسملا ىلإ جرخ اذإ يضاقلا ريشب نب ديعس ناكو

 دجُو هدنع ام ٍبلُط اذإف ؛هينذأ ةمحش ىلإ قرفم رعشو '"”رفصعم ءادر يف سلج

 . مهّلضفأو سانلا عروأ

 ' ةرشع اهيلع ,رهنلا بناج ىلع هرصق بابب ةطوبرم سرف فلأ مكحلل تناكو

 يف رئاث نع هغلب اذإف ,حربت الو بدنت ال سرف ةئام اهنم فيرع لك دي تحت .ءافرع
 . هب طاحُي ىتح رعشي الف ,هرمأ ماكحتسا لبق هلجاع هفارطأ نم فرط

 ءرسجلا يف ناجلوصلاب بعلي وهو نايج رصاحي ديبل نب رباج نأ :ربخلا هاتأو

 لعف مث ديبل نب رباج ىلإ هدي تحت نم جرخي نأ هيلإ راشأف كئلوأ نم فيرعب اعدف

 |ملف «.نيواستم هيلع اوطقاست ىتح ديبل نبا رعشي ملف .ءافرعلا نم هباحصأب كلذ لثم
 . نيربدم اولوف «مهيدل ترشح دق ايندلا نأ اونظو مهيديأ يف طقس هّودع كلذ ىأر

 : ضبرلا ةعقو دعب ءاجيهلا موي مكحلا لاقو

 اعفاي تنك ذم ٌبُعَشلا تيأر امدقو ًاعقار فّيسلاب ضرألا عودص تيأر

 اعراد فيسلا َيِضنَتْسُم اهُردابأ ةَرغت مويلا اب له يروُعُت لئاسف

 "اعماول ديبهلا نايْرَش فاحقأك ًارجاج ءاضقلا ضرأ ىلع هفاشو

 ءيشلا نوك نظُي يذلا عضوملا يهو ؛ةنظم عمج :ناظملاو . هتبلط ثحابلا اهيف دشني يتلا عقاوملا :ناظملا )١(

 .رفصعلاب غبص يذلا :رفصعملا (؟)
 . لظنحلا رجش : ديبهلا نايرش (")

 ضرغرا



 "عراق فيسلاب تنك ينأو ناوب مهعارق نع نكأ مل ينأ َكَئَبنَت )00( 5 .٠ مّ 5 ع ىعااس ةعسو

 ا" اعقان توملا نم امس ُمِهَتْيَقس انئبورح لاجس انيقاست املو

 اعراصمو ترّدق ايانم اوقاوف ْمِهضْرِق عاص ٌمُهَتيَفَو نأ تذز لهو

 ريمألا مايأ ةريزجلا نم حصان نب سابع انيلع مدق :بدؤملا ىنثملا نب نامثع لاق
 :هلوق ىلإ تيهتنا |ملف ,هتدشنأف .مكحلا رعش يندشنتساف .مككحلا نب نمحرلا دبع

 مهضرق َعاص مُهتيفو نأ تدز لهو

 . تيبلا اذه هرذعب ماقل ضبرلا لهأل ةموكح يف مكحلا يثوَج ول :لاق

 مكحلا نب نمحرلا دبع

 مهعسوأو , ًافطع مهمركأو ءافك سانلا ىدنأ ءمكحلا نب نمحرلا دبع هدعب يلو مث

 | ءرهشأ ةسمحو ةنس نيثالثو ىدحإ كلمف :نيتئامو تس ةنس ةجحلا يذ يف ءالضف

 ,نيتئامو نيثالثو نامث ةنس رخآلا عيبر رهش نم نولخ ثالثل سيمخلا ةليل تامو

 لفسأ يف مقوف ؛هتلكاش نم نكي مل اعيفر المع هلأسي .هلامعءضعب هيلإ بتكو

 : هباتك

 . هب ىلْوأ ْنامرحلا ناك «هبلطُم ةْجو ٌبِصُي مل نم

 نمحرلا دبع نب دمحم

 عيبر رهش نم [نولخ ] ثالثل سيمخلا موي ,نمحرلا دبع نب دم كلملا يلو مث
 لهتسم ةعمجلا موي يفوتو «ةنس نيثالثو اعبرأ كلمف ,نيتئامو نيثالثو نام ةنس رخألا
 . ةنس نيتسو عبس نبا وهو «نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس لوألا عيبر

 )١( ءيشلا نم بيصنلا وأ , يظعلا عرضلا وهو : لجّسلا عمج :لاجسلا (؟) . سعاقتم : ناو .

 ضرخد



 دبع هيبأ ةايح يف نمحرلا دبع نب دم ريمألا ىلإ رمشلا نب نمحرلا دبع بتكو

 نبا بتك رصن تام املف - ىتفلا رصن ةفاخم هبابب فوقولا بنجتي ناكو - نمحرلا

 : اهيف لوقي دم ىلإ تايبألا هذه رمشلا

 تدوم نإ كنع يهجو باغ نئل

 طلسم ٌردع الإ ينقاع امو

 مّرعيو مكب الإ لِتسي مل
 مُكيلع لاطتساف هوُمّتنكَمف

 ىربنا عبشي نإ ءوّسلا بلك كلذك
 الذارأ ًاصوّصُل ًاناوخإ عَّمَجَف

 هرغف قس هللآ نيمأب ىأر

 ُهداكف ٌرصن هللا ذيكي َداَرَأ

 الوغأف ًارصن ناطيشلاو ٌرْفُكلا ىكب

 ٌةيابج رهش لك يف هل تناكو

 مهموسُي ًاموي مالسإلا ٌطئاح لهف

 لعاف ومو مهاومأ ابني
 حصان َلوق اوعمْسآ ْساَّنلا اهّيأ الأ

 ْمُكل نكي َنينبلا لثم هل اونوكف
 الاس تلز ال هلآ نيمأ نب ايف

 يذلاو ةيمأ نم ىَجَرملا تسلأ

 ٌمّلَست موي لك يف ٌةدِهاشل
 مغريو ٌءاشي نم يصقيو لذي

 مرجم علا َحَتمُي نأ يغّبني الو
 مرضتت ةنارين انب تداكو

 "”مّرمرعي ًايطْنُم هعبشل

 اوُمتغيو انولثقي نأ مهاثمو

 مدقتي هنأ يردي كي مو
 ميني لوّطلاو ناسحإلاب لاز اف

 مريم ءديكلا بلي ديك هللو

 مّنَهَج هيلإ ًاقوش تكحض اك
 متختو دَعَت فالآ ةيابج

 ا""اومّدقأو هيلع ًاموي اوُمَرَتْجآ :

 مسبتت هل اينّدلا ىرأ ينإف
 هاا ممر -

 اومّهفتو ٍقفشم مكيلع صيرح
 صم ٍضام هللا فكب ْفِيسو

 (7 تأ وه لب مْحرلا يف ًابدَح بأ

 ملستس تمّلس ام انإف ىفاعُم

 ا“ مَدقتملا ٌدلتألا اهنم ٌدجملا هل

 )١( كرحتي :مرمرتيو . ًابضاغ : ايلشتسم .

 ًامرج بكترا :مرتجا (؟) .
 )( يدقلا :دلتألا (5) . فطعتلاو ةقرلا :محرلا .
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(0) 
 مقلعو باص ٌرشلا لهألو ( معن ةحرو حور ريخلا لهأل تنأو

 الو ءالقع لمكأ كولملا نم ًادحأ تملك ام :لاق هيقفلا دلخم نب يقب ثدحو

 دمحف مالكلا حتتفاف هتفالخ سلجم يف اموي هيلع تلخد ؛دمخ ريمألا نم ًاظفل غلبأ

 لك ىكحف ؛ةفيلخ ةفيلخ ءافلخلا ركذ مث « هلع ينلا ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا
 «نايب نيبأو .ناسل حصفأب ,هبقانمو هرثآم هركذو .هفصوو هتعنو هتيلحب مهنم دحاو

 . تكسف هسفن ىلإ ىهتنا ىتح

 اهب ناكف ءزيزعلا دبع نب مشاه هعمو ةفاصرلا ىلإ اهزنتم اموي دم ريمألا جرخو

 هبو رصقلا ىلإ افرصنم عجر مالظلا طلتخاو ىبسسمأ (ملف هتاَّذل ىلع هراهن ردص

 بيطأ ام ,فئالخلا نب اي يديس اي :هل لوقي مشاهو هعمس نم ينربخأف ؛ طالتخا
 يف "7 تنحل ءانخللا نب اي :هل لاق !توملا الول :لاق ؟ اذام الول :هل لاق ءالول ايندلا

 هانكلم ام توملا الولو «توملاب الإ هيف نحن يذلا كلملا اذه انكلَم لهو ؛كمالك

 . اديأ

 ةتسلا ّودعلا دالب يف لغوأ امبرو .فالخلاو كرشلا لهأل ءاّرغ دم ريمألا ناكو

 تاهمأ نم يهو .طيلس يداو ةعيقو ّودعلا يف هلو ,فسنيو قرحي .رثكأ وأ رهشألا

 هرعشو .سانرف نب سابع لوقي اهيفو ءاهلبق سلدنألا يف اهلثم فرعي مل ؛عئاقولا

 : اهتفص نم انيفكي
 ا فَتَلُم لئابقلا لْبَع القلا موُش فُحّرلا فلتؤُم تاوصألا فلتخمو

 9 يفختستو ماهجلا يف ىةارت ًاقورب 2اهتلخ ٌمراوّصلا هيف تّضموأ اذإ

 (©7فذقلانع نرجع دق م دقاريف هنالّيس يف مالعألا ىَرُذ ّنأك

( 

 )١( ةرارملا ةغلاب نيللاك ءاضيب ةراصع هل رم رجش :باصلا .

 .وحنلا يف باوصلا هجو فلاخو بارعالا أطخأ : همالك يف نحل (؟ )

 . هرمب هعلتبا : همه ()
 . هيف ءام ال يذلا باحسلا :ماهجلا (5)

 . هب ىدتبي اذلو ًابيرقت عقوملا تباث يلامشلا بطقلا نم بيرقلامجنلا وهو : دقرف عمج : دقارف (0 )

 ضرك



 اهُبطُق ناك هثاكرأ تنحط ْنإو

 ةودع ءاثالثلا موي هلجأ ننمف

 الوُعأف طيلس يداو الّبج ىكب

 هل اوعّمتجاف نّيحلا خيرص مهاعد

 اهضعبب مهامر نأ آلإ ناك (ف

 مهيلع يلاوملا ريعاسم نأك
 تَمَّمص نيح ىغولا ريئانت يسفنب

 ىنو ذقو ىسوملا سويْلُب نبآ لوقي
 اهلثمو افلاو افلأ مهانلتق

 فع هلئاش ٍدْجَن كِلَم ىَجِح
 فصولا نع لج كالمألا فصُو اذإ

 '"”ىْجَسلا ىَرُع دَْفَع ابْصإلا َضَقن دقو

 ا" فلغلا ةبْضْعلاو نادّبُعلا رفنلا ىلع

 "فق ين ربل نالْجلا عمتجأ امك
 ا“ فْشُك ةموزهم باقعأ ىلع اًوَّلوف

 أ" فئسلاب قينارغلل تذاج نيهاوش
 فص ىلع ًافص نوحشملا لبجلا ىلإ

 يفلخ نمو ىيتحتو يماَدُق توملا ىرأ

 فلأ ىلإ فلأ دعب ًافلأو ًافلأو

 (0فّجج نم أدأدت وأ هيف قرغأف هجلتسُم يف رهنلا ةاوط نم ىوس

 دم نب رذنملا

 ثالث ةنس لوألا عيبر نم نولخ ثاللثل دحألا موي ىدمخ نب رذنملا يلو م

 نم تيقب ةرشع ثالثل '" رتشبُب ىلع هل ةازغ يف تبسلا موي تامو . نيتئامو نيعبسو

 . ةنس نيعبرأو تس نبا وهو «نيتئامو نيعبسو سمح ةنس رفص

 ةلطيلط لهأ هيلإ ثعب كلملا يلو املو ؛ةميزع مهاضمأو ,ةميكش سانلا دشأ ناكو ٠

 , هللأ

 )١( ةجرف امهنيب نينورقملا نيرتسلا دحأ :فجتلا .
 . يعي ال يذلا وهو ,فلغأ عج :فلغلا (؟)

 . ضرألا نم عفترا ام :فقلاو . ةبيودلا : لعجلا (8)

 . برحلا يف نوموزهملا :فشكلا (4)

 . ءاملا ريط نم ضيبأ ريط : قونرغلاو . ريطلا عابس نم :نيهاوشلا ( 8 )
 . جرحدت :ادأدت (1)

 . ًاخسرف نوثالث ةبطرق نيبو هنيب سلدنألاب نصح : رتشبب (7)

 ضضيإ



 هليخب هب قدحأف ةرماق نصحب وهو ,.نوصفح نب ورمع رتوملا قراملا ىلإ ارغ مث
 «ةعيدخلاو ركملاب ذالو .ةليحلا لمعأف «ًاسّفنتم الو ًاذفنم قسافلا دحي مف ءهلجرو

 قاحلإ لأسو «هدلوو هلهأب ةبطرق ينطوتسم نم نوكي نأو «ةباجإلاو ةبانإلا رهظأو

 تعطقو .تانامألا هل بتكو .لأس ام لك ىلإ ريمألا هباجأف :يلاوملا يف هدالوأ

 ىلإ هعاتمو هلام اهيلع لمحي لغب ةئام لأس مث ؛فافخلا هل تزرُخو «بايثلا هدالوأل

 «ءافرعلا نم ةرشع اهيلعو رتْشَبُي ىلإ تضمو لاغبلا تبلُطو ءاهب ريمألا رمأف ,ةبطرق
 ىلع ءاهقفلا نم ةعامجو يضاقلا فكعو «لالحنالا ضعب نصحلا نع ركسعلا لحناو

 ىقلف «جرخو اليل قسفف ؛ اهزهتنا ,ةصرفلا قسافلا ىأر املف اوبسح ايف حلصلا مامت
 هسفن ىلع رذنملا دقعف ؛ ىلوألا هتريس ىلإ داعو «لاغبلا ذخأو مهلتقف ,لاغبلاب ءافرعلا

 مع ,همكحو هدهع ىلع لزنيو هديب ىقلُي نأ الإ ًادهع الو ًاحلص هاطعأ ال نأ ادقع

 ؛ هيلع ةبطرق قوس دري نأو . هيلع ىنكسلاو ناينبلاب رمأف .ءاهيف ىفوت ىتلا ةازغلا هازغ

 . كلذ نع هلجأ هلجاعف

 دم نب هللا دبع

 دودحب مثاقلاو , هللا باتكل يلاتلا , دهازلا دباعلا يقنلا يقتلا دم نب هللا دبع ىلوت مث

 ىنبف نيتئامو نيعبسو سمح ةنس رفص نم تيقب ةرشع ثالثل تبسلا موي .هللا

 هللا همحر هلجأ هاتأ ىتح ربنملا بناج ىلإ ةالصلا مزتلاو عماجلا ىلإ جرخو ي 0 طاباسلا

 . ةثاثلث ةنس رفص نم تيقب ةليلل ءاثالثلا موي

 دثرملا نأ كلذو ءاهتمدقتةازغ لك تسنأ يتلا ,ىلب ةازغ اهنم «.تاوزغ هل تناكو

 ريمألا هيلإ جرخو ."'ىلب نصح لزنف ,ءسلدنألا رّوك هيلع ِبَّلأ نوصفح نبا
 همشح نم فالآ ةعبرأو .ةصاخ ةبطرق لهأ نم ًافلأ رشع ةعبرأ يف دمحم نب هللا دبع

 ريمألا هضهانو «لبجلا حفس يف "”هسيدارك سدرك دقو قسافلا هيلإ زربف ؛ هيلاومو

 . سلدنألاب ةيحان :ىلب (؟) . فوقسم قيرط : طاباسلا )١(

 . لصفم يف ايقتلا نيمظع لكو ,مخض مات مظع لك وهو : سودركلا عمج :سيداركلا (؟)

 قي



 نع اهب مهولازأ ءةقداص ةمدص الإ هيف مهل نكي مف .هركسع روهمجب هللا دبع

 عريمألا هللا دبع ركسعم ىلإ قسافلا رظنو ؛هيلإ اوعجارتي نأ اوردقي ماف ,مهركسع

 ىلإ فطعو .هسفن تعشخف ؛ عطقني ال . ليسلا رادحنا يف «ليللا لثم لبقم ددمب اذإف

 راط دقو ,هعم ةسمخ يف اهنم جرخو ةملث '" مثف هيف يقب نم جارخإ رهظي نصحلا
 ىلع ّدحأ يولي ال نيربدم اًوَلو .هركسع لهأ ىلإ كلذ ىهتنا (ملف ؛رارفلا حانج مهب
 وأ مهونفأ ىتح .مهقانعأ "'ىلُط يف فويسلاو .مهفاتكأ ىلع حامرلا تلمعف .دحأ

 يف ريمألا دعقف .هللا دبع ريمألا ركسع يف اوقرتفا دق ةعامج مهنم ناكو ءاوداك

 فلأ مهنم لتقف .هلتق الإ مهنم دحأ ىلع دحأ رمي ال نأو .مهطاقتلاب رمأو ةلظملا

 . ريمألا يدي نيب ًاربص لجر

 نينمؤملا ريمأ دم نب نمحرلا دبع

 دومحملا "'.ةبيقنلا نوميملا ءرفنضغلا دسألا ءرهزألا رمقلا كلملا يلو م

 ةحيبص «نينمؤملا ريمأ دم نب نمحرلا دبع .ءابجنلا بجنأو ءءافلخلا ديس «ةبيرضلا
 :هيف تلقف «ةثاثلث ةنس لوألا عيبر لاله

 ديدج ّضغ كلملو ًاليدج ٌلالحلا ادب

 «قافنو قاقشو ,مرطضت رانو .مدتحت ةرمج يهو كلملا ىلوتف «تايبأ ةدع يهو

 نب نمحرلا دبع هّيمس اًءدب اهحتتفا | ًادْوَع اهحتتفاو ءاهلازلز نكسو ءاهنارين دخأف
 ش ' . هللا همحر ةيواعم

 يف تدرشو ءراصمألا يف تلاج دق راعشأ اهلك هتاوزغ يف ليقو تلق دقو

 اهنم مهيديأ يف امب نوفتكتم سانلا نأ الولو .تقرعأو تدجنأو تمبهتأ ىتح «نادلبلا

 . هتحفص وأ قنعلا :ةالط عمج : ىلطلا (؟)

 . هتعيبطو لجرلا ةيجس :ةبيقنلا ()

 ضرخلا



 همدقتي مل يتلا هبقانم نم انيلإ قبس ام ركذنس انكلو ءاهضعب ركذ وأ اهّركذ اندعأل

 ةفورعملا ةازغلا يهو , اهازغ ةازغ لوأ كلذ نمف . ريظن الو ال تخأ الو مّدقتم اهيلإ

 «فئاوطلا هنع تبكن دق اهنم نصح لك ؛ .ًانصح نيعبس اهب حتتفا «نولتنملا ةازغب

 :لوقأ اهيفو .فئالخلا ىلع ايعأو

 جاجشلا )١(

 اجاهنم مالسإلل هللا حضْوأ دق

 اهنكاسل اينّدلا تّيزت دقو

 تملع ول نْزملا نإ فئالخلا نب اي
 هب لوصت آسأب تملع ول برحلاو
 هتَمذ ٌرفكلا ىّطعأو ٌقافَتلا تام

 ةيولأب ًادوقعم رصنلا حبصأو

 ةقرام مالسإلا ةّبق يف تلَخدأ

 ةنكاس ضرألا تكرت رّهش فصن يف

 اتلصنُم روثأملا ربخلا يف تدجو

 تعلُم ام لثم الدع ّضرألا كب الْمَُت
 مع

 اهتحّبُص سمش اي ءاهتملُظ رّدب اي

 . بايصنالا ديدشلا :

 اجايبدو اشو تسلا انأك
 00 اَجاَّخ م املا اهنم ناك ام كادت

 "7 اجاتها يذلا كاَّنَمُح نم تَّجّبه ام

 اجارسإو ًاماجلإ لْيخلا تّلذو
 9 اجالذإو ًاريجهت لحارملا يوطت

 '” اجارخإ كّرشلا رايد نم اهتْجَرخأ
 اجاومأ جاومألاب فذَقَي رحبلاك

 اجارجر ٍليللا داوسك ًاَمّرْمَرع
 اجازُمَأ دعّرِلل هب َنوعمسيو

 "'اجالعأ ِكّرتلا ضرأب اهنم تْيكبأ
 اجام دق رولا اهيف ناك ام دعب نم

 : اجأآلوو ًاجاّرخ فئالخلا نم

 اجاهنم ٠ فورعملل حضوتو ًاروج

 ”اجاه ّجئاه ْنِإ اهتموح َثْيِل اي

 اجاوفأ ني

 . بضخغلا ةدش :ايمحلا (؟)

 . هرخآ نم ريسلا :جالّذإلاو . ليللا لوأ نم ريسلا : جالدإلا ()
 . برطضملا زتهملا : جارجرلا (5) . جراوخلا :ةقراملا (:)

 .سلدنالاب ةعساو ةروك اهل ةنيدم ناّيجو ةلحملاو رادلا لوح ام :ةوقعلا (7)

 . جولولا ريثك :جآلولاو هيف لخد :ءيشلا جلو (1)

 . هيف عضوم دشأ :لاتقلا نم ةموحلاو همظعم . اهريغو لمرلاو ءاملاو رحبلا نم :ةموحلا (4)
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 اجاَّثلا كسأر يف ال تدَّقع ىتح تضر الو ىضرت نآ ةفالخلا نإ

 . مالسإلاو ةيلهاجلا يف كولملا نم كلمل ةازغلا هذه لثم نكي ملو

 يف اههجو ىلع اهانركذ دقو «نينحو ردب تخأ تناك يتلا (7 .شرام ةازغ هلو

 نيتنثا ةنس ىلإ ةئاثلثو ىدحإ ةنس نم اهلك هيزاغم يف اهتمظن يتلا ةزوجرألا
 . اهانفقوأو « ةئاثلثو نيرشعو

 ىنب هنأو ءاهراثآب اهيلع ىضقُيو ءاهرادقأ ىلع ينبت لزت مل كولملا نأ هبقانم نمو

 هيف يذلا رصقلا يف قبي مل :معن «ةليوطلا ةدملا يف ءافلخلا نبت مل ام ةليلقلا ةدملا يف

 . ديدحت وأ دييزت امإ .ثدحم رثأ اهيف هلو الإ ")ةّيتب هتيلوأ ملاعمو هدادجأ عناصم

 . سلدنألاب ةيمأ ينب ءافلخ نم نينمؤملا ريمأ ىمّس نم لوأ هنأ هبقانم نمو

 نم هيف تافو .هدعب نم هيف زجعأ ام .ريظن الو اهل تخأ ال يتلا هبقانم نمو
 دقو ؛هل الإ مالسإلاو ةيلهاجلا داوجأ نم دحأل فرعُي مل يذلا دوجلا نم .هلبق

 : هيف لوقأ يذلا يرعش يف كلذ تركذ
 ٍلضفُملل ُهلضف ٌفرعُي ُدوجلا»و يلتُملل العلو فئالخلا نب اي
 لشي ل مُهَليبن ّنأك ىتح ٌمُهَتلَطْخَأ لب ءافلخلاب َتْهَوَ
 لعُفُي ل هنأكف مهلعف نم ىلألا ركذ ام تْيَسنَأ لب تّركذأ
 لوألا كردُمو نيرخآلل تئاف كّوأشو ٌمُهَرَخآ تْيتأو
 7 لزعألا كاّسلاب ُنَرْقُي ردبلاك اهمّساِب ٌةفالخلا ِتّيمْس َنآلأ
 لّوأل ًنوكي نأ كّدوجَر مهم رخآل ّرقت نأ كلاعف ىبأت
 .ةازغ لك يف اهيف هيلع هللا حتف امو هيزاغم عيمج تركذ يتلا ةزوجرألا هذهو

 ٠ .يهو

 )١( ناّيج لامعأ نم :نشرام .

 ام لك :ةّينبلا (؟) يبنىن.  _
 )*( بونجلا يف رخآلاو لامثلا يف امهدحأ نيرينلا نيمجنلا دحأ : كامسلا .
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 ٌراطقأ هوحت مل نم ناحبُس

 ُهةوجّولا ههجول تّنع نمو

 ريدق قلاخ نم ُهناحبّس

 ءادتبا هل َسيل كّوأو

 هَلضفو هتاسحإ انَتَسوأ

 ُنويعلا هكردت نأ لجو

 ةيرقلاب ُكَردُي ُهَّنكل
 فراعملا تّبثأ نم هذهو

 ناسنإلا نم لقعلا ٌةفرعم

 ةِاذن ىلع لل د محلاف
 ديجمتلاو هللآ دمَح دعبو

 سانلا رّيخ مايأ يف ٌلوقأ

 اقامّنلاو َرْفَكلا ٌدابأ نمو

 لماع ٍسدانح يف حنو

 نمْحرلا دهباع ىَلوَت ىتح

 هتادغع يف ْمّكح ٌدِّيْوُ
 لالا عم كلما حّبصو

 هنيبج ىلع ىوقتلا لمتحأو

 ُدآلبلا هرونب تقرشأ ْدَق

 قافَتلا ىفط َنيح ىلع اذه

 ٌراصبألا هكرذت نكت ىملو

 ةيبش الو دن هَل اف

 ريصب هتقلغب ملاعو

 ًءاهتنا هل سيل رجخآو

 هلثم يش نوكي نأ ّرعو

 ٌنونّظلاو ٌمُهولا ُهايوحَي وأ

 " ةحيحتملا ةئيبألاو لقعلاو
 فئاطلا ةضماغلا هجوألا يف

 نايعلا ةفرعم نم تبثأ
 "دا ىللعو اليزج ًادّمَح

 ديعملا ءيدبملا ركش دعبو

 سابلاو ىدّنلاب ىّلحَت نّمو

 اقاقعلاو ةنتفلا دّرشو

 ” ليّسلا ءانُع لثم ةسفو

 ناورم ينب نم ّرعألا كاذ

 9 هتابظ نم توما ٌليسي ًافْيس

 لاججلا يف نيّدن احبصأف

 هنيمي ىلع ايندلاو نيآدلاو
 ٌداسفلاو بيغشتلا عطقنأو

 (" قاّملاو ثاّكنلا لحفتساو

 )١( اهيلع لبج يتلا هتعيبط :ناسنالا نم ةحيرقلا .
 همعن :هثألا (؟) .

 . ديدشلا ةملظلا :سدنح عج :سدانح ()

 . اههباش امو رجنخلاو نائسلاو فيسلا دح يهو : ةبظلا: عمج : تابظلا ( 5 )

 . دهعلا ثكني يذلا وهو ثكان عمج :ثاكنلا (0 )
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 اهناكُس ىلع ضرألا تقاضو
 ةّمههللم ءاوشع يف ْنحنو
 موي لُك ةحيّصلا انذخأت

 رظاونلاب ديعلا ىلصن دقو

 ءايض نم ثوغلا .اناتأ قح ش

 هافطصأ يذلا هللا ةفيلَخ

 ةمكحلا تيّبو يحولا ندعم نم

 ٌبئانجلا هفورعَم نع لكن
 ناهرب هروُث نم ههجَو يف
 مراكملا نم تام يذلا ايَحَأ

 فضلا اهنع ٌرّصقَي ٌمراكم
 ءالاك وأ باّصلاك ةميشو

 هناينُب نم عيفرلا ىلإ رظنآو

 هيدي ىدن ٌرحبلا لياخ ول

 اَضيغَي نأ داكل وأ ضاغل

 اَقَحَم تناكو ىمعتلا غبسأ نم

 ةمألا لمش عَمَج يذلا وه

 اقّلخأ دق يذلا كلملا دّدَجو

 اديدقعلاو ةّدغعلا عّمَجو

 اهنارين ىلظل ُبرحلا تّلذأو

 هملَظ نم اهُلثم ام ةملّظو

 ()ئاشلا ّودعلا نم ةفاخم

 (9 ءامسلاو ضزألا نيب قّبَط

 هابتْجآو قلخلا عيمج ىلع

 ةمألا ىلإ بوسنَم رخو

 "” بئاحسلا هدوج نم يحتستو

 ُنابْرُق اهُليبقَت هّمكو

 متاح نامزو بعك دهَع نس

 9 ٌفرَّطلا اهنع ٌرسْحَي ةَّرغو

 ا” ءامسلا ىلإ ىقرتق ةّمهَو
 هناش مظَع نم ًاعّدب كيرُي
 ©هِيَلإ هئانُع تَجَل اَذِإ

 ا"' اضيفي نأ ٌدعب نم ىحتسآ الو
 اقتَر تناكو اينّدلا قّتفو

 ةَملُّظلا تاسماد اهنع باجو

 اقسوتساو هداتوأ تَسَر ىقتح

 ادوشخلاو دانجألا َفّتَكو

 .ةرصنلاو ةناعإلا :ثوغلا (؟) ١ .سراحلا :روظانلا )١(
 . لامشلا فلاخت حير يهو :بونج عمج :بئانجلا (؟)

 . ههجو : لجرلا نم ةرغلا (:)
 . يذؤي الو عفني ام ردقب رطملا : باصلا (6)

 . ةارابملا : ةلياخملا (1)

 . صقن :ضاغ (07)

 نيدو



 نينمؤملا ريمأ اهازغ ةازغ لوأ

 دم نب نمحرلا دبع
 هتازغ يف ناِّيَج ىحتنأ مم
 باضحلا نم شحولا لزنتساف
 اعارس اهُقاَرُم تتعذأف

 معلا فويسب اهامر اخ

 ُدوحَت مهسفنأ ال تذاك

 اهازلز تلزْنُر ُهلإلا الول
 طيبسبلا ىلإ سانلا لزنأف
 انصح انصح نوصحلا حتتفاو

 اناّيج ىحتنآ ىتح َلْرَي ملو
 ُهَمُأ ًاعيمج ُسانلا ّحبصأف

 ةريبلإ هروفق نم ىحتتنا مث

 هلجرو هليخب اهسادف

 اديرم اهنج نم عدي ملو

 اراغّضصلاو لذلا ةةسك آلإ

 ماعلا كاذ لثم تيأر (ف

 هتازغ نم ٌريمألا فرصناف

 تتعذأو تععضخ ام اهلبقو

 ايعشلا ةنيدم اهدعبو

 باحّسلا نم تّطح افأك

 ا"”ىعادت اهثوصح تآبقأو

 مزحلا عورد ىلع ةدوحشم

 ()دسمت مهم ضرألا تداككو

 اطاقثأ ةبهر نم تجّرخأو

 طيلخلا نم نَيبلا عطقو
 انُمأ ًاعيمج َسانلا عسوأو

 اناطيش اهضرأب عدي مف
 (7ةَمَّدلاو مه َّلإلا دقع دق

 (5)4س ىلا ع جا "| ىحا دف
 * ةروهشم ةفا لكب ىهو

 0ادينع اهسْنِإ نم الو اهب
 اررامد ُهلهأو ُهَّيعو

 مالسولل هللآ عنص لثشمو

 هتادع نم هللا ةهافش دقو

 (”تمعنص دق املاطو ةّجتسإ

 ا"! لنيقّصلا مراّصلل تتعذأ ام

 .تخضر :تنعذأ )١(

 . هب برطضت اهنأك رودت :ضرألا مهب ديمت (؟)
 . دهعلا :لإلا (؟)

 . درمتملا ثيبخلاو ءوتعلا ديدشلا :ديرملا (2) . سلدنألا نم ةريبك ةروك :ةريبلا (5)
 . ةطانرغ يربن دحأ :ليكشلا () . سلدنالاب ةروك :ةجتسإ(1)
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 ريمألا دئاق اهازغ 3

 ةملسملاب نكت ملو تملسأف

 روهشلا رخآ يف اهّدعبو

 نوصحلاو
 ادوفُو اهفاجر تللبقأو

 عالقلا تفجر

 ةدشو ةزع يذ نم سيلو

 هعاطلاب ةعخاب مهُبولق

 روصتنملا هقاول يف ٍنميلاب

 ةمّلسم نب دجحأ اهنع لازو

 رولا يكرزلا ماعلا كلذ نم

 ُنوَتْلا اهرّواس امنأك

 ادوعّسلا اهمامإ ىدل ىغبت

 (07ْةْدّسلا باب دنع اًرفاوَت لإ
 ةعامجلا يف لوخدلا اوعمجأ دق ني(

 ةئامثلثو ىدحإ ةنس

 لباق ماع بقع يف ازغ من م

 هريزجلا ةّيرَم غدي ىملو

 ةتومرق ىرذب خانأ ىتح

 ىزتنآو اهيف فلاخ يذلا ىلع

 ارورهش هلهمُي نأ لاسف

 قيل ٍلحاّسلاو ةنوّدش ف لاحف

 'هريرملا اهّبْلُكأ ىوك ىتح
 (©0 ةتوحاطلا ةردمك لكتكب

 ىزتعأ اذإ ةداوس لإ ىزعُي
 ارومألا هديبع نوكي مث

 (”لَققو هيلع لضفلاب داعو

 .ةثامثلنو نيتنثا ةنس

 ةَعِيحلا دنع لوفقلا اهب ناك

 اهيقاب يف كردي نكي ملف

00 

 اهيف دركي ثعب , الو ٌوَرْغ

 .اودفاوت :اوفاوت )١(

 .رقأو عاطأو للذت :عخج (؟)

 .سلدنألاب ةنيدم :هنوذش ()

 . ةيهاركلا :ةريرهلا ( ) 

 . سلدنألاب ةنيدم :ةنومرق ( © )
 . عجر :لفق (1)

 . روضحلاو نايتإلا : ةئيجلا (/)
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 هن هلثو ثالث ةنس

 همَع ثالثلا يف ىّرغأ تمّت

 سابلا ديدش شيج يف راسف

 اراث الو اعزرز عدي ما

 رجشلاو اهنم موركلا عطقو
 الفاق كاذ دعب نم ىنثنا م

 اكاذ دنع ٌريزنخلا نقيأف

 ةباجإلاب ّمامإلا بتاكفا
 ةسفلا باهش ُهللا دّمْحأف

 ٌبيذلاو ًاعم ٌةاشلا تعترأو

 ةموزحو هّمّرَع هاسك دقو

 ساّبعلا وبأ شيجلا ذدئاقو

 ركسعلاب اهتحاس يف لاجو
 اراقَع الو ًافلع الو مه

 '"رهظ الو اهجَلع عيابُي لو
 الكآملاو عرزلا دابأ دقو

 اكانه ىجترُي ءاقب ال نأ
 ةَّبانإلاو ةعاطلاو عمّسلاو

 هنده يف ًآعم ُّسانلا حبصأو

 ٌبورحلا اهرازوأ تعضو ْذِإ

 ةئامثلثو عبرا ةنس

 عبرأ ةازغ تناك اهدعبو

 هاّوألا كلملا طّسبب ءاهيف ...

 نُيدلئاق َدّوق نأ كاذو

 هيلي امو رغتلا ىلإ اذه

 يبرم نم الا مش ىإ ذو
 ٍلحاسلل ههجو نم ناكف

 كرشلا وحن ةدبع يبأ نبآو

 لماش حتف لكب الّبقأف
 ءاَّبغلا ةوزغلا ىذه دعبو

 )١( لاجرلا نم ديدش فاج لك :جلعلا .

 ناتيسلدنا ناتنيدم :هيسنلبو هيسرم (؟) .
 سأرلا ميظعلاو ديدشلا ظيلغلا لجرلا :لبانُقلا (؟) .

 ) )4سلدنألاب ةروك ةبصق :ءارمحلا هليل ( 8 ) . حالسلا :كشلا .
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 ... عصي مل انّير عنط أف
 هللا ليبس يف هيدي اتلك
 نيرهاظ دبيأتلاو رصّنلاب
 هيوُذ وأ كْرَّشلا ردع ىلع

 ا"'ةيِسْنَلَب ىلإ ىرج ىضم امو
 (7لبانقلا دئاقلا َيئرقلا

 "كلشو ٍةيشت ام ريح يف
 لكاث ٌردعلل لكُت لكو
 6 ءارمحلا ةليل ٌحاَعتفآ ناك



 هالوم اهوحن دنخب ىّرغأ

 هّمض هيبناج مضف ًاردَب

 ًاروهقم اهّبحاص تملسأو

 هاوس ال ماعلا اذه بقع يف
٠ 

 ةمكُح تباجأ قىتح اهّمْعو

 اروسأم هب ٌّرْدَب ىتأ ىتح

 ةئاثلثو سه ةنس

 نإ 2.

 سمج ةازغ تناك اهدعبو

 ادوّدحلا زوجو ىفغط ان

 هئاقش نم ناطلّسلا ذّيانو

 ادئاقلا َيثرقلا هيلإ ىزغأ

 ردبب هرزأ دش َتَمُث

 .لاجرلاو ليخلاب اهقدحأ
 ناّشلا ميظعلا نصحلا لزانف

 ارصاحُم اهب ٌردب لزي ماف

 سمغنا دق روهت يف بلكلاو

 . هئاول نع ُباحصألا قرتفاف

 هنيدملا يف ٌركسعلا محتقأو

 رافغّصلاو لذلل ًالستسم

 ةكْلُم جات ُبجاحلا عزَتف

 ماعلا اذه رخآ يف ناكو

 داجنألا َدِحنأ ناكف ارزغ

 برحلا لاجر ريغ يف راسف

 براحُم ام ريغ يف ًابراحُم

 )١( درفملاو جودزملا :رتولاو عفشلا .
 ) اهيلع لحتري ةلحارلا : ةنيعظلا ( ؟ .

 )«( كالملا :كلخلا .

 سحتلا ديقع يداوّسلا ىلإ
 ادوهعلاو قاثيملا ضقنو

 ةئار ءوسو هيدعت نمو

 ادئاح ليبسلا دق نع راص ذإ
 00 تلا اذهل عفشلاك ناكف

 لاعتلا يف دجو ًارمشُم

 ٍناسرلاو ةامّرلاو لَجّرلاب

 ارباثم هلاتق ىلع اذك

 سفنلاو هيلع َقّلحلا قّيضو

 هئار نود باوبألا اوحتفو

 ا"'ةنيعّظلا ةئيهك اهب وهو

 راسإلل هيدي ايقّلُمو
 ((0ةكلل ًافتكم هداقو

 مالسإلاب ساّنملا يبأ بكَ
 داوقلا لحفأ نم ًادئاقو

 برضلا تقو دلع نيبراضلا

 بجاحلا دنع روهمجلا مشحلاو



 ْروُكلا طالخأ هيلإ تعمتجأو
 ودعلا يف لغُأ اذإ ىتح

 ةيساقلا بولقلا لهأ همّلسأ

 راربأ يف ٌدئاقلا ّدهشتساف

 رارف الو ٍريخأت ريغ يف

 (0) "لفنلاو هنع ليصحّتلا وذ باغو

 وئُّدلاو دعُبلا نيب ناكف

 ةتيواعلا بالكلل هودّرفأو

 يرابلل مهسوفن اوبهو دق

 رافكلل بْرفلا ديدش الإ

 ةثامثلثو تس ةنس

 هئادعأ نم ُهللا داقأ مق

 لباق نم يذلا ماعلا أدبم يف

 دجاملا مامإلا يأر نم ناكف

 راّهقلا دحاولل ىّمتحأ نأ

 ادوشُلاو دانجألا عمجف

 اروغثلاو فارطألا رشحو
 ٌدونجلا تقاو ام اذإ ىتح

 ةفئاطلا كلت َرْمأ ًارْدَب َدَّرق

 ليسلاك بئاتك يف راسف

 ةييطُم ىلع لح اذإ ىتح
 ٌرارَش اهل ًابرح مهّبصان

 لاعتقلا مهنيب نم دو

 اوتابو مهّموي اوبراحف

 حئالطلاك ليللا َلاوَط ٌمهف

 ًاماَّيأ ٌمهبرح يف اًوضم م

 هئايلوأل ّرصنلا ٌمكحأو

 لطابلا سفن قحلا هيف قهْزَأ
 دلاو ريخو دولوم ريخو
 رافكلا ىلع ظيغ نم ضافو

 ادوسملاو ديسلا رّفقنو

 "0اروُبحلاو َةَدلَلا ضقرو

 ٌدوشُحلاو ُداَشُحلا عمتجأو

 هفئاخ هيلع ُسفنلا تناكو

 ليللا داوس لثم ركسعو

 "ذَّيَبلا ثبخأ اهيف ناكو
 ٌرانلا اهيف َمرضأ امنأك

 لاجرلا مهوح تقدحأو

 هامّرلا ُمِهَمْوَن تفن دقو

 0 حراوجلا يف لقنت مهحارج

 اماؤُز مه توملا ادب ىتح

 . بسنلا طلتخملا وهو : طلخلا عج : طالخألا 00(

 .رورسلا :روبحلا (؟)

 . عضوم مسا : ةّينطم عر

 ٠ . دسف :حرجلا لغنو .تبعتو تيعأ لبإلا :حئالطلا (4)
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 هيلا بئاحَس وأ ل

 مجَعلا ضرأب مجُعلا لغلغت لغلغت

 اغيِنُم مه جّلِملا لبقأف
 سراوفلاو لجّرلا هيدي نيب
 اركسعلا ليزي نأ وجري ناكو

 هيدل نمب ٌردب هقاتعاف

 ناَجلعلاب هللا بح ٌَرافف

 ايشاف ًاعيرف الق اوقف
 ةسيلّقلا ىلإ سانلا فرصناو
 قيرطلا يف ناجلعلا ىقتلا مم
 ركسعلا باهتنا ىلع ادقعأف

 توغاطلاو تْبجلاب (َّسقأو

 ناِيْغَّطلا مظعأب اولّبقأف

 تبا موي سانلا ىعادت قتح

 حاسمرلا مهنيب تعرشأف

 ٌفوّّسلا اهّداغأ تققرافو

 لاجرلاب ٌلاجرلا تّقتلاو
 اصبألا هب تغاز يفقوم يف
 رئاصبلاو ربصلا لهأ بهو

 ةيلبلا قعاوص ْممْرِطْمَت
 من لك تحت نم اودّشحناو

 "اهي اعرسم سيمخلا موي
 سقاوّنلاو ْناِبْلصلا هلوحو

 ارَمُد دق يذلا نصحلا بناج نع

 هيلإ هفحز ف ًارصبتسم

 ةرجنحلا دنع حاورألا تلتعأو

 ٍناطيشلا ةناطب تَمّرهناو

 ايزاخ ًاهمذ جلع رَبذأو

 هعمجلا موي ٌودعلا اوحّبصف

 يقيّلجلا عم ّينولبنبلا
 رضحملا كاذ لبق اتومي نأو

 09 توملا ءاقل نود امري ال

 ناسرُفلاب لابجلا اوُلَلَج دق
 تّقو نم هل اي ًاتقو ناكف

 ٌحايَصلاو ٌريبكتلا الع دقو

 ا"فوّنحلا اههاوفأ ترّغفو

 لاتقلا ةرمغ يف اوسَمْعناو

 ٌراعألا هلوط يف تّرصقو
 (9 رفاكلا ّرُدَعلا ىلع اوقعوأف

0 

 هول

 )١( لاجرلا نم ديدش فاج لك :جلعلا .

 هللا نود نم دبعي ام لك :تبجلا (؟) .

 ايانملا :فوتحلاو . حتف :رغف (؟) .

 . اهثب :ةراغلا قعوأ ( 4 )

 دما



 سنكشبلا ةيره تدب ىتح

 ةقلالسلاو ُنابقعلا تّفقناف

 احاورألا فطخت توم نابقع

 اكاَذ دنع ٌريزنخلا مرهناف

 يِداو لك نطب يف اولتّقف
 سار فل ٌدئاقلا مّدِقو

 مالسإلل هللا ْعنّض ٌمقف
 رورّسلا نم هيف ام ٌرْبَخو
 ناث حقفب ٌحَتَفلا لصّتاف

 ةيضاقلا ىعدت ٌةارَغلا هذهو

 )00( سرولاب 3 ضَتْححم هنأ

 9 قلالجلا مّدقُم ىلع ًاقْعز

 احامرلاو فوّلا عبشتو

 كانه هثروع تفّشكناو

 داوعألا يف ُسوُمّرلا تةاجو

 ”' ساَّمَعلا يوذ قيلالجلا ّنِم

 ماعلا كاذ ٌرورُس اّسعو

 ريزنخلا هب َنوصْفح نبا توم

 نمْحرلا نم رصنلاب ٌرصنلاو
 ةيهادلا كاذ دعب ُمُهتَتَأ دقو

 ةثامثلثو عبس ةنس

 ةهدلب ٌةاَرَغ تناك امهدعبو

 ىفطصملا ٌمامإلا َنأ اهُؤْدَبو

 ريزنخلا ٌةتيم هتتأ لل

 ةعاطلاب هئالوأ ُهَبَتاك

 هيالولا ىلع مهَّرِقُي نأو
 لِضفملا مامإلا كلذ ٌراتخاف

 ٍرَقْعَج سأر ُناطيشلا ىول مث
 اقانثيملاو ٌدوُهَعلا ضقنف

 )١( سلدنألا ناكس :سنكشبلا .

 . هرعذ :هقعز (؟ )

 . سابلاو ةدشلا يوذ :سابعلا يوذ ()

 . سلدنألاب ةنيدم :ةدلب (4)

 . بغشلا عنصت :بيغشتلا (0)

 نيك

 ُهَدَّرلا لْهأب تدْؤأ يتلا ّيهو (1) هج

 افوو ًالُدع ضرألا لهأ قّدّصُأ

 ريَّسلا ىلإ رادص هنأو
 ةعاجلا لخدم لوخّدلابو
 هيايجلاو جرخلا دورو ىلع

 لضفتلا هيأر نم لزي ملو
 رّخنملا يف ًاخفان هنم راصو

 (*!اقافثلاو َبيِْعْشَتلا لّمْعتساو



 فالخلاو ثكنلا لْمَأ ّمضو

 ٌدَيؤملا ٌةفيلخلا هقاتغاف

 هللا نويُع نم هيلع نمو
 ابئاتكلاو ٌَدونجلا َدَّنجف

 ديردعلا رثكأ يف اَرَغ من
 هدلَب نصحب رم اذإ ىتح

 مهلّيخ راشتنا نم مهعنمي
 انوُصحلا ٌلزنتسي ىضَم م
 ةدلب نم ٌرشاب هاتأ ىتح
 اعِرسُم اهيلإ ليخلا ٌمدقف
 ةامّرلاو ليخلاب اهفحف
 اهباقنأ ىلع لجَرلا علطأف

 ةنعذُم نكت ملو تنعذأف

 ىضترملا مامإلا نمي نم كاذو
 ارتشب رب هروف نم ىحتنا 3

 اهعورّرلاو تابنلا مّطحو

 هآر يذلا ْبّلكلا ىأر ذإف

 يفاو ريغو فاك ام ريغ نم
 ""دعسيو هب يقشي يذلا وهو
 هاد ٍرْمَأ لك نم ظفاوح

 (”[بناقملاو َداَّرقلا دوقو

 دييأتلاو رصتلاب ًابحصتسُم

 هذع ف ًادئاق هيف فلخ

 مهليلو مهموي يف ًاسراحو

 انويعلاو َعالطلا ثعبيو

 9 ْهَدْعَص يف اهسأر ٍسأرب ودعي

 اعّرست هموي نم اهلتحاو

 ,يياكلاو ةارخلا ةلمججو
 ا" ساوبأ ىلع َدْنِجلا محتقاو

 ةَنمْؤَل ٌةرفاك تمّلستسآو

 (”فييحلاب ال قحلاب اولتقو

 ىضم نم ريخو يقب نم ريخو

 ارضخأ ًابيضق اهب غدي ملف
 اعوبّرلاو َعابرلا كتهو

 "'ةاوتنم عطق يف همزع نم

 )١( هطبثو هفرص :هقاتعا .

 . ةئاملا نود ناسرفلا نم ةعامجلا يهو بنقم عمج :بناقملا (؟)

 . رشبملا :رشابلا (©)
 . سراوفلا :ةامكلا (4)

 . اهقرطو اهذفانمو اهلخادم : اهباقنا (6)

 ا مظل :فيخا (و)
 . يهنلاو رمآلا بحاص :ىوتنملا (7)
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 اعراض نّيّديلاب هيلإ ىقلأ
 ةتعاط يف الماع نوكي نأو

 هناهر نم مامإلا قثوف
 هنم كاذ مامإلا لبقو

 اعداو هيلع يقبي نأ لاسو

 هتيابج نم جرخلا رورُذ ىلع

 هناش نم ىمع يف نوكي اليك

 هلع راسو ًاناسحإو ًالضف

 ةئامثلثو نامت ةنس

 برحلا راد مامإلا ازغ من

 ْرَوُكلا ٌمالعأ هيلإ تدِشُحف
 تايارلاو ناويدلا يود ىلإ

 نمْخّرلل صّلخأ نم لكو
 داهجلاب عواط نم لكو

 دشح نمدهل اي ًادشح ناكف

 رشتنم ًاداّرِج سانلا بسحتف

 روصنملا رقظملا ىضفم شُ

 هكئالملا نم ٌَدْنُج هّمامأ

 ودعلا يف روف اذإ ىتح

 يهاودلاو ةيزجلا لزنأو

 بعّرلاب مهمادقأ تلزلزف
 انماكملاو باعشلا اومحتقاو

 رود بانج نم ىّقبت ف

 ءابه اهرّصص دقو الإ

 ناطلّملا ُيئاتك تّعّرعزو

 اوعَرَعز نصح لَّوأ نم ناكف
 . ةيحانلا يهو :ةروكلا عمج :روكلا )١(
 . ىفم :زوف . )١(

 . بصقلا :ءابألا (8) . قرطلا : باعشلا (")

 بّطخ نم هل اي ًابطخ ناكف
 ©" رطخو ركذ رانلا يف هل نمو

 تاماشلا ىلإ بوسنَم لكو
 نالعإلاو رسلا ف ةعالشبب

 دايجلا ىلع جرس همض وأ

 دبعو اندنع ٌرُخ لك نم

 ٌروُلاو ىدهملا هنيبج ىلع

 هكراتو اهّبيرل ةذخآ

 اوس لك ْنمْحرلا ُهبَتِج
 هللاب اوكرشأ نيذلا ىلع

 برحلا ران فوخ نم اورفنتساو

 (9 انئادملاو نوصحلا اومّلْسأو

 ريد وأ بمهارل ةعيب نم

 (7ءابألا تقفاو ذإ رانلاك

 ناينبلا نم اهيف ام لكب
 اوعّقوأ ودعلا نم هب نمو



 ةمْشْحِوِب ةفوّرعم ةنيدم

 رضاوَح ىلإ اهنم اًوَقَترا مث

 مددت جلملاو اًرضم م
 يد يداول هنم اوهتنا ىتح
 نيزوجلا ْعَمَجَج اًوقتلا ات

 هَنوُلَبنَيو َنوُيلا لهأ نم

 داحلإلا عم ٌرفكلا ًرفاضت

 لاع دؤط حفس يف اويرطتماف
 هَمَدقملا مهيلإ تردابف

 درب لصتم امُدرو

 جالع يف ناجلعلا مزهناف

 هَقلخ ًانْيح ٌرظني (ًمالك
 رْمَّسلاو مهراثآ يف ضيبلاو

 حارب نم سانلل نكي ملف
 ضيوقتلاب ٌريمألا ٌرَمأف
 اومزه اَل َروهمجلا اوفداصف

 توملل ةقيدح اولَخدف

 اهل ايو ةقيدح اهلايف

 .ءادوس :ةمخحسم )١1(

 لا ما سداشو < (000
 ةمحف اهوررداغف

 ربادلا سمأ لثم اهورداغف

 مههفتقيو يثمب هشيجب

 يغلا لبس ُدَشرلا ىّقع هيفف
 ش نيجلعلا بئاتك تعقئمتجاو

 ا"ةَنولْشْرَبو طينْرأ لهأو

 دالبلا رئاس نم اوعمتجاو

 ا" لاعقلا ةيبعت اوّقفصو

 هَمّوَسملا اهليخ يف ًةيماس

 "نملاميظع رحب ْهدْمَي

 0 جاجعلا نم ًابوث اوسبلو

 ةفثح هْجو لك يف ىرَي َوْهَف

 ا" ٌرسألاو مهيف ٍضام ّلتقلاو

 حاملا يف سوةرلا تءاجو

 ضوهتلا يف ٌركلعلا َعرْسأو
 9اومّرُحُت مهَداَوُقف اونياعو

 توفلاب اهنصح يف اوعمط ذإ
 اهلاجآ مُهُسوْفُن امب تفاو

 )١( سلدنألاب ناتنيدم : طينرأو هنولبتبو . ةلاتشق دعاوق نم ةدعاق ىهو :نويل :نويلأ .

 . لبجلا :دوطلا ()
 . حاتنلا لبه نيللا نم عرضلا ءالتما :ةرلا ( : )

 .رابغلا : جاجعلا (6 )

 . حامرلا :رمسلاو . . فويسلا :ضيبلا (1)

 .'اونف : اومرُخت (1)

 ايدو



 الاوُمألا اونياع ذإ اونّصحت

 اَلِّيِص مهيلع تناك ٍةرْخّصو
 ءالا نومعطتسي اوقاست

 روزج نم هللا فيسل مكف

 سواسقلا نم ىلتق هب ِس

 فّسخلاب اهماسو اهسادف

 انوصحلا اوقّرمو اوقّرحف

 راسيلاو نيميلا نع رظناف

 اهقالب مهّرايد تّحبصأو
 ىفطصملا اهيف مامإلا رصنو

 الاقع مه ناك لقكمب

 ”انهَج ىلإ اهنم اوبآقناو

 ءامظ مهخحاورأ تجرخأف

 ا” روسُنلاو نابرغلا بدأم يف

 يقول نابلّصلل بدت

 ريبكتلاو ليلُهَتلا هلؤحو
 برع نم ٌبئاتك هّماَدَق

 فْسّنلاو اه كفّسلاو كتملاو

 انويعلا اهلهأ نم اونخُسأو

 رانلا بيه الإ ىرت (ف

 ا" اًعطاس ًاناخُد الإ ىرت اف

 ىفتشاو ودعلا نم نم ىفش دقو

 ةثامثلثو عست ةنس ةوزغ

 شَّرَط ةازَغ تناك اهدعبو

 يعافألا اهنطحب تقّدحأو

 اهئاَن ةوُلَع تبانأ ىتح
 تاداسلا ديسل تتعذأف

 هدايبع ىلع هللا ةفيلخ

 )١( ديدشلا رمألا :مايصلا .

 لبألا نم حبذي نأل حلصي ام :روزجلا (؟) .

 )©( ءيش لك نم يلاخلا : عقلبلا .

 . دهجي ملو يعي مل :شهني ملو .سلدنألاب ةيحان :شرط (1)
 . تايحلا ثبخأ نم ةيحلا : لصلا ( 8 )
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 ا" شهنُي مل هشيج اهيلإ تَمَس
 ( 7 م مهم 2

 ابئاد هيف َداَّوقلا روتعَي

 اهناطيش اهخوفاي نع باغو
 تاومألاو ءايحألا مركأو

 ةدالب يف ٌُمُكحَي نم ريخو



 بجاح ٌريخ مامإلا بجحتساو
 عع

 ريدج ينب نم ّرغألا ىسوم

 دّيؤملا كلملا لوفُق دعب

 بحاص ٌريخو بوحصم ريخو
7 820 8 2 

 ريخو ةفار لك ديقع

 ةثامشلثو مشع ةنس

 ةوْرَغ ٍرْشَع ةازغ اهدعبو

 ناطْلُسلا يوذ يف مامإلا اَرغ

 اعطاق نولتنم نصح ٌلتحاف
 هيلع ىنبو هيلإ راس

 ةهتوذش ىلإ هنع ىنثنا مث

 نادلولاو لهألاب اهقاسو

 ًاعينم الو ًابعص عدي مو

 لوفقلا بّيطأب ىتتنا مث

 ْهوُْنَع نولتنم ٌحاَنفآ اهب
 ("' نايغّطلاو ْثْكَنلا لهأ موي

 اعلاخ هيف َحبصأ نم َبابسأ

 هيدي ًايقْلُم هاتأ ىتح
 ا""ةَنورُخلا نم الهس اهضاعف

 ناميإلا ةّبُق موزلا ىلإ
 امعيمج مهذنأ دقو الإ

 ةئاهثكلثو رشع ىدحإ ةنس

 ةرشع ىدحإ ةاَزغ اهدعبو

 ارَتْشي يحي مامإلا ارغ
 امارذ رتشبب نم لتحاف

 رَتشَبُب نم نارُمُعلا بّرخف
 اديدقلاو ةّدٌّعلا لخدأف

 مج نوصُح دعب ىحتنا م
 روحبلا لحاوس يف ناك ام

 ُهَركَس يف مان نم تهتن ع
 اركسع كاذب مظعأ ركسع يف

 ا""اهاوس يفو طاش يف لاجو
 (4) كسعلا ّبرل ظاش تنَعْذأو

 ادينع اهب كرتّي ملو اهيف
 "”يلضخلا دعب مضَقلاب اهسادف
 روعولاو تاباغلا ينو اهنم

 .سلدنألاب ةنيدم : ةنوذش (؟) .دصقي :مؤي )١(

 . سلدنألاب نصح :طاش (:4) . سلدنالاب نصح :رتشبب (؟)
 . سارضألا ىصقأب لكألا : مغنلاو . نانسألا فارطأب لكألا : مغقلا ( 5 )
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 ناكم يف ةعاّطلا لَّخدأو

 دئاق ري رَمَثلا ىمر 5

 كارشإلا يوذ هللا اق هب

 ةليطت اهتاوُهَم نم شاتنآو

 هيلي امو رغثلا لّهسو

 حاجنلاو حمفلاب ىّنتنا م

 ناطلملا ةعاط دق رْدَي م

 ""دئاذ ريب اهنم ٌمّهداذو
 كالملا نم ّرغتلا ذقنأو

 فر 22
 "”ةلولطم اهؤامد تّوث دقو

 هيوذ نمو رفكلا ةعيش نم

 حالصلاب داسفلا رّيغ دق

(0 

 ةئامثلثو رشع يتنئا ةنس

 ةَرْشع ىّتنت ةازغ اهدعبو

 ةبيئاتك هلوح مامإلا ارغ

 هنيمي يف رصنلا فّيسو ازغ
 ريبدتلاو ركسعلا بحاصو

 ُهَمألا لك هيلع تعّمتجاف

 اهنوصح نم ِبَعْوُأ اذإ ىتح
 ركسعلا لالظ يف راسو ىضم

 مهيلي نمو ريمذت لاجر

 ةليطت ىلع لح اذإ ىتح
 ودعلا نم تقال ام مُّظْعو

 برحلا َراد َميِدُي نأ َمَهَف

 هرسبعو ةرسح نم اهب و

 (4) كاوك هب ًافوفُحَم ردبلاك

 ةئيبج ىلع دعسلا علاطو

 (0) ة: 2

 (0) . م 17 2
 روخصلا نم شحولا لزنتساو

0 0 | 

(00 

 ءارسمأ هتعيابو

 اهنوتُم ىلع ّقحلا لّمَحو
 رمقئنضغلا دسألا ءاول تحت

 ملإ يْرَتعَي فنص لك نم

 ةلوُأملا اهمتامد ىلع تكب

 ودفغلاو ِحاوّرلا يف برحلاو

 (40 بْردلا يف َةأدر ّنوكي نأو

 )١( ودعلا ضرأ نم بيرق عضوم لك :رغثلا .
 .عمق :أق (؟)

 . سلدنألاب ةنيدم :هليطت (؟)

 . شيجلا نم ةميظعلا ةقرفلا يهو : ةبيتك عمج :بئاتكلا ( 4 )
 . ةبطرق يقرش سلدنألاب ةروك :ريمدت (1) . فيرشلا ديسلا :رغألا (6)

 . اهيلع يلوتسيو اهرهقي يأ :خيدي (8) .عمجأ هذخأ :يشلا بعوأ (7)
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 رّجحلاو ىَهْتلا اذ راشتسآ م

 ابرْدُي ال نأ راشأ مُهّلكف

 مرحنأ دق ركسع يف هنأل

 جفقلا ةارو َّنأ اوعّتشو

 لوخّدلا نم َدّب ال لاقف

 هتولّبني ضرأ خيدأ ْنأو

 بحاص نم نكي ىل ًايأر ناكو

 لخدو ىََّبَعو هللا رصنتسآو
 ابوُرَّدلا زجو ىضم مَن

 جالعألا نم جلع هل ىَبَع

 سانلا بر ُمامإلا ٌرصنتساف

 ءاعدلاو ةبغّربلاب ذاعو

 دوشخلاب َداَوَقلا مدقف

 ةَمَحْلَم تناكو ّيّلعلا مّرهئاف

 ءانفلا ةلتقم اولتقف

 هتولبنَب وحن َلامأ

 اهروُد لالخ اوساج اذإ ىتح

 ٌرظاوُنلا اهتاف ام ىلع تكب

 فّلغأ نم اهوحو اهب مكف

 م

 فقسألا نيع َعمدلا هيلع يِمهَت

 رْغّتلا لاجر نمو هبْحَص نم

 ابّشؤملا لبجلا زوجي الو

 مشحلاو ءافّرُعلا لك بذنب

 جلعلا لاجر نم ًافلأ نيسخ

 ٍليبس نم ٌةاشاح ىلإ امو
 ةتوعلملا ةنيدملا ةحاسو

 بجدحلا ريغ هيلع هَدَعاس
 (7لكم هل نكي م اح ناكف

 ابورحلاو ةءاجيملا عرتأو

 ”' جاَجفلا ىلع ْتَّطغ ًابئاتك
 ٍساّبلاو ىدّتلاب ناعتسآ مث

(20 

 ُم

 ءامسلا نم ّرصنلا لؤنتساو

 دودْلاب دودملا عبتأو

 (ةمّدقملا ٌةقاّسلا اهيف َرَواج

 اهرومعُم ف بارخلا عرسأو

 رفاوحلا اهقدت تعج ذإ

 الافطأ نم مَتْيأ نم لد
)0( 

 )١( برحلل اهتأيهتو شويجلا ةئبعت انه دارملاو . أبع : ىتعو .هأيه :ءيشلا أبع .
 اهرابغ ضاخ :بورحلا عرقا (؟) .

 عساولا قيرطلا وهو ءّجَفلا عمج :جاجفلا ()
 . هرَخْؤم :شيجلا نم ةقاسلا ( 4 )
 . يعي ال يذلا :فلغألا (0)
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 سئانك نم رَقَح اهب مو

 ٌبيلّصلاو سوقانلا اه ىكيي

 حاجّتلاب ٌمامإلا فرصنآو
 هقيرط يف تاياّرلا ىنث ع

 ضسبق يف مهطسب نم اوحبصأف

 ١ قتح ناهربلاب هيلإ اًوِدَب
 هدييأت ىلع هلل ٌدمحلاف

 ثالث ةنس

 لاجرلاو ليخلاب اهفحو

 ىتح اكالملا اوتّياعام اذإ
 اعينملا مُهتصح اومّسأو

 ةارمغلا هذه يف مهلبقو

 هريبدت ف مامإلا مكحأو

 هريشعلا يوَذ نم مهاوس نمو

 مهيلع ًاقارم اوسبح ذإ

 ْمَقحلاو لايعلاو َنيدبلا نم
 ٍنادْلُبلا عَّمَجَأ نم اوُطِبهف

 ماعلا اذه رخآ يف ناكف

 دهاشملا مظعأ نم ٌدهاشم

 ٍنونلا يذ ينب ىلإ ازغ ان

 سقاوتلاب ناذألا تلَّدَب

 بيحتلا هل ّضْرِف (مالك

 حالفلاو دييأتلاو رصنلاو

 ةقيفوت نم نوثلا يذ يفبا ىلإ

 "7 ضرألاب مهدودخ تقصلأ دق

 نادلولاو ءابآلا ربكأ نم

 هديدست ىعو ًاريثك آدج

 ةئامثلثو ةرشع

 ا"اًنوصُح اهّوح اوداشأ دقو

 لاتقلا غلبأ ٌمٌُهولتاقو

 اكاذنيح عوطلاب اوردابت

 اعوضُخ مهجرخب اوحّمسو

 ةاصُعلا لقاعم ْتمدُه ام

 هريسم يف لباه يب ىلع
 هريغملا ةنتفلا ءارمأو

 مهيدلام لكب اًوتأ ىتح

 مدخلا نم مهب ذال نم لكو

 ٍناطلّسلا ةنيدم اونكسأو

 مالسإلل رفكلا عوضخ دعب

 دئاقلا ديمحلا دبع يدي ىلع
 ا نوُدلاب نكي م ًاحتف ناكف

 )١( ءاوطنإلاو عمجتلا :ضضبقلا .
 )١( سلدنألاب نصح :انوشأ .٠ )*( ريقحلا :نودلا .
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 نايغّطلاو ماظلا يف ارواج ذإ
 هّيذألا يف لوخدلا اولّواحو

 ُهوؤِجر ام لك نع مّهقاعف

 ناّشلا ّيظعلا نصحلا هطّبضو

 افخز مهيلإ ثّيللا ىضم من
 ادقرت نل ةيزه اومزهناف
 ناسرفلا هٌّجوأ نم هريغو
 كباّسلاب لاصوألا عّطقُم

 نسمألا بالط ىلإ اوُجن م
 اونّمَأو مهئاهر تضبقف

 دييأّتلاب ٌدئاقلا ىضم مث

 هرامع يب نصح ىتأ ىتح
 هبحاص ىّلخو ّنصحلا حتتفاف

 ناطلسلا لماعل مهلتقب

 ةّيرَبلا ٌدحنأ مّهازغ ىتح

 هوب يذلا لك هِضقنب
 ناسرفلاو لْجَّرلاب نينشأ

 افطخ ٌمهنم َحاورألا فطتخي

 ""ادّمَحُم مٌموُنِص اوملسأو
 نابرغلا متأم يف بّرغم
 0 كزايتلاب قْرُم ام دعب نم

 نهر نم ًاعئادو مهلذبو

 اونعذأو مُهَسؤر اوضققنأو

 ديدستلاو شرعلا يذ نم رصنلاو
 هرادإلاو ريبدتلاب ٌبرحلاو

 ةبتاج ًاعيمجج ُسانلا نمأو

 ةئامثلثو ةرشع عبرأ ةنس

 هداَرُق تزغو اهيف ّرغي مل
 ىفتكاو ىتغأو ىلْبأ مهلكف

 ٍليغلا ثيل دعب مهالت م
 مَعْيَضلا ماقم ّماق يذلا وه

 دسحلاو قافنلا تولاج سأرب
 هذع يف هبحص نم ةكاهف

 هدانجأ ارتشبب ترّوتعاو

 ىفتشاو رودّصلا ىفش مهّلكو

 "'ليسب ينب نم ديمحلا ُدبع
 '"'ميّصلاب هتازغ يف ءاجو
 دسألاو هيف ٌريزنخلا عمُج' نَم

 هدَّنللآ باب دنع نيّلصم

 )١( ةدحاو ةرجش لصأ نم اهريغ عم ةعرفتملا ةليسفلاو «لثملاو ريظنلا :ونصلا .
 . ريصقلا حمرلا وهو :كزينلا عمج :كزاينلاو . هتيلح فرط فيسلا نم كبنسلاو ,؛كبنسلا عمج :كبانسلا (م )

 . ءام هيف يداولا وأ . دسألا عضوم :ليغلا (م)

 . ديدشلا رمألاو ةيهادلا :مايصلا ( ؛)



 حبت ال ٌةّيطم ىطتما دق
 راسكنا اهّرَعي نإ ًةَيطم
 ٌراوسأ اهقوف نم هنأك

 حايرلا»و سمّشلل ًارثشابم
 قيرّطلاب رطاخلل لوقي
 ناطيشلا مداخ ماقم اذه

 قطني ال ًاظعاو انيأر اف
 هئار هوسب رع نمل لفق
 قفانم و ىضم ٍقرام 7

 ُبلصُم ىصعلا يف وهو داعو
 فلاخملا ربتعي ال فيكف

 عتري ناوه نم هآر امأ

 ""حمرت ال ةمئاق ًةئاص

 راطيبلا ال راّجَنلا اهُبلطي

 ا” رامسم اههْيتلك يف ههنيع
 عاج يذ ريغ دوج ىلع

 نمحرلا ةفيلخ ىصع نّمو

 قدصي ال يذلا يف هنم قدصأ
 هئاد لشمب ءاش اذإ تمي

 قلاحلا كاذ لثم يف ىقترأ دق

 ٍبَكَرُم هعذج ف هسأرو

 ٌفئالخلا هّبلطت نم لاحل
 عمسيو ىري نمل اربتعم

 [مئلثو ةرشع سمخ ةنس
 ارستشبب امزتعم اًرَغ اهيف

 اهيلع ةَريجلط ارغ ُم

 ابتار ملّسلا نباب اهّدتمآو

 هدشر ليبس صفح ىأر ىتح
 اعضاخ ًادصق مامإلل نادف

3 
 ارّمدو اهتحاس يف لاجف

 ("' اهّيعدخأ نيب نم ىجّشلا يه

 ( ابرام هقاس نع ارّمشُ
 هدهُج نم ةياغ غولب دعب
 اعئاط هيلإ نصحلا مّلسأو

 ةفامملثو ةرشع تس ةنس

 )١( حامرلاب اونعاطت يأ :اوحارت .

 سرفلا دئاق :راوسألا (؟) .
 . قنعلا يناج يف نيقرع دحأ :عدخألا (م)

 . تكس :مر 0( . بابصنالاو ةدشلا : تبرلا (:)

() 93 11 5 ٠. 
 اربدو ىار ام اهمرف



 نيكمتلاو زعلاب اهّلتحآو

 مهداسف نم حالّصلا اهضاعو

 ربق لك ٌدوحلم الخ ىتح

 ناطّيَشلا ةبعيش نم ةباصع
 اميت اهّداسجأ تمرخف

 ماعلا اذ يف مامإلا هّجوو

 امتنقت يذلا دواد نبآ ىلإ

 طيسبلا ىلإ اهنم هطحف
| 0 

 نوصفح ينب راثآ وحَمو

 مهداسجأ نم روبقلا رّهطو

 ٍرفكلا مظع ٍدتْرُم لك نم
 ناضُنملاو هلل ةودع

 7 (ًمهج مهُحاورأ تيلصأو

 ماغرضلاك وهو ديمحلا دبع

 اعلمت ةنوذش ىلبج يف
 طوقّسلاب َنذآأ رئاطك

 مامأّلاو دهجعلا يفو ىلإ

 ةئاهثلثو ةرشع عبس ةنس

 اهيفو ةرشع عبس دعبو

 اهيبتاج َّض ام اذإ ىتح

 ابتار اهيلع قاحسإ نبا ىلخ
 برغلا نوصح يصقتسي ّرمو

 هجاح لك ْنهنِم ىفق ىتح
 هئاصقتساو برغلا حتف دعبو

 اهقافن ىلع سويلطب تن
 افوتخحلا تهفاش اذإ ىتح

 ناطلّسلا ىلإ ّناورم نبآ اعد

 "'اهيلي امو سويلطب اغ

 اهيلع ىئب مث ارصاحُم

 ابظاوُم هبرح يف ًارباثُم

 برحلا ليبوب اهيلتبيو

 ا" هجابو هينوشكأ تحتتفآو

 هئادعأ نم ةاودألا همسحو

 (" اهقاّرُم نم ّجاِجّللا اهزغو
 ا" افويّتملاو حامرلا تماشو
 نامألاو دهعلاب هةاجو

 .تقشو تعطقو تبقث :تمرخ )١(

 . سلدنألاب ةريبك ةنيدم : سويلطب (؟ )

 . سلدنألا يف عضوم :ةجابو «سلدنألاب ةنيدم ةينوشكا (")

 . ترهظ :حامرلا تماش (0) .جراوخلا :قارملا ()
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 مالسإلا ةّبق يف ًانكاسو مامإلا ةعسوت يف راصف

 ةئاهثلثو ةرشع نامت ةنس

 ُهَلُطْيلَط همزعب ازرغ اهيف

 ماعلا كاذ لوطا يف اهساجف

 هل لثم ال لقعمب اوعنتماو

 اهبْرحب ًالفاك ًاعينم انصح
 ادمهاجي اهلهأل ًادلاجُم

 ("'ءاحلا برضو فسّنلاو فّسْخلاب

 ةئامثلثو ةرشع عست ةنس
 ما عب

 يرد هل ًافذدر ىتلأ من

 ةرشع مست ماع اهورصاحف

 لاجّرلاب دعب مّماتأ م

 (0 م يفق هزاضق رك ف

 لاعتلا غلبأ اميدتاقن

 ةئاهثلثو نيرشع ةنس

 ٌٌوهش تفّلس ام اذإ ىتح
 ةعئاط مامإلل اهيدي تقلأ
 نعذت ل اهلبقو تنعذأف

 نيدب اهبرل ندت مو
 يجاحلا تام نيرشع ادتبمو

 دييأتلاب مامإلا زربو

 ةنيعللا ةنيدملا ىلإ ًادّمَص

 قافتلاو قاقشلا ةنيدم
 ممألاب اهنم ناك ام اذإ ىتح

 . لقعم : لئثوم (4)

60 
 ٌروبُت ا نيرشع ماع نم
 هعخاب هيلإ ًارسق تملستسآو

 نكمثتو اهسفن نم دقت ملو

 نيِنّسلا نم نيعبسو ًاعبس
 بقاثلا باهشلا ناك يذلا ىبسوم

 ديدع يفو هنمٍةَدَع يف
 ةنيدم نم نمحرلا اهسعتأ
 (© قاّرملاو قاّسْفلا لئومو

 مدتحاو ريجملا رح اكذ دقو

 اهيف ام بلطو داسفالاب اهنيب ددرت :رايدلا ساج لاقي .
)١( 

 هتفيلخ رضح يأ :هل ًافدر ىتأ (؟) .

 كالهلا :روبثلا (؟) .



 دلبلا خايشأو اهيلاو هاتأ

 مامإلا نم ّبحرلا اوقفاوف

 هريهظلا يف مامإلا هّجوو

 يرذ اهدئاق ةديرج

 اهلهسو اهرعو يف اومّحتقاف

 -هئيدملا يف لح ام اذإ ىتح

 لاجرلاو ليخلاب اهعمقأ

 يوناو اهبايب مده
 احارب امهرّبص اذإ ىتح

 ٍسيسأتلاو دييشتلاب ّرقأ

 مكحُم ٌءانب اهيف ىوتسا ىتح
 تملستسآو تملسأ كاذ دنعف

 دقتعملا مامإلل نيملستْسم

 ماركإلاو ٌربلا يف اولزنأو

 ةريزجلا ف لخدت يكل اليخ

 "'يذاملا اهنوتُم يف عملي

 اهلمأ نم ةلفغ نيح كاذو

 عاتتما الو ىرد لِ

 9 اكلانه امب ًاديدنص ماقو

 هنييِهَم ةليلذ اهّلهأو

 لاتق الو برح ام ريغ نم

 ارّبدو هل ىوَر امو هيف

 ريبدتلا نسحأ كاذ ناكو

 9 احابم اهميرح اونياعو

 سورمع ىلإ يمانلا لبجلا يف
 محلا ةلماع هّلحف

 "تع ام دعب ءامدلا ةئيدم
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 ةئامثلثو نب مشع و ىدحإ ةنس

 مٌثتلم ديمحلا دبع ىضم اهيف

 اعّلقت يذلا نصحلا ىتأ ىتح

 بلو تابضه نم هّطحف

 )١( اهيف ةلاجر ال ليخ :ةديرجلا .

 . ديدشلا : ديدنصلا (؟ )

 .رجش الو هيف عرز ال ءضرألا نم عستملا :حاربلا (7)

 . ظلغ يف نيمسلا مالغلا :سورمعلا ( 5 )

 . دحلا تزواجو تربكتسا :تتع (0)
 . ادعتسم هسفن رمأ ًاحلصم يأ :مثتلم (1)

 ا نم ٠ دعو ٍةبهأ ف

 برح ريغو تينعت ريغ نم



 ةعاطلا يف هل بيغرتب الإ

 ايغار ٌّمامإلا هب ىتأ ىتح

 ةتيانج نع ُمامإلا حفصف |

 ايناث نوصحلا ىلإ هّدرو

 ةعامجلا لخدم لوخدلا يفو

 ابئاتو هبونذ نع حفّصلا ف

  ةتبانإ نم لوذبملا لبقو

 ايلاو اهيلع هل الجسم

 ةثاهئلثو نيرشعو نيتنثا ةنس
 نيدجملا وذ مامإلا ازغ م

 ماهل رهمج قنيف يف

 شيب هفحزلا ابّرلا باج

 ةمورو ةدنولم اومحتقاف

 يبيجتلا قراملا هاتأ ىتح

 بيحرتلاب مامإلا هّصخف

 لصوو هاسكو هابح مث 3

 فئالخلا بكرم نم (هالك
 ةبطرق نطوأو انم نك لاقف

 يتلع نم هقان ينإ لاقف

 ِلاهْمسِإ يدّيس تيأر نإف

 )١( شيجلا نم ةميظعلا ةبيتكلا :قليفلا .
 . لوغلا : ىلعسلا عمج :يلاعسلا (؟)

 . سلدنالاب ةطسقرس نوصح نم :ةدنولم (7)

 .رامحلاو «لغبلا :جحاشلا (5)

 .ناطلسلا وهو ةفيلخ عمج :فئالخلا (0)

 . فعض هب لازي الو ءىرب :هضرم نم هقن (1)

 ضلت

 نيتنثئاو نيرشع ادتبُم يف

 "” ماكآلاو سوٌءرلا كدك دم

 شويجلا هتافاح يف شيجت

 0 ِلاِبثرلا نم ىفمأ مهّلكو

 ا"ةميح نوصُح اهيلاوح نمو

 بينما بئاتلاك ًايدجتس
 بونُذلل نارفغلاو حْمّصلاو

 ةبترم لجأ يف اهيف كيقرث
 رَمتلا اذه انل يبجت ًادئاقو

 00 يترفصو يرّيغت ىرت دقو

 يلاح حالص نم ّمرأ ىتح
 لايعلاو دالوألاو لمهألاب



 دوهعلاب مامإلا قّنوأو

 ةَناْيأ نم ٌمامإلا لبقف

 هدنع نم ةلّسرُم اهنأو

 ينولّبنب لكب تلقفتكاو

 اهنيمأت يف مامإلا دعوأف

 نيكمتلاو رعلاب ىضم مث
 ركاسعلاو تايارلا ةلمج يف

 قيالجلا نسم هللا ادع ىلإ
 اعالقلاو لوهسلا اورّمدف

 انئادملاو نوصحلا اوبّرخو

 رايق نم رايّدلا يف سيلف

 ابارخل امنارمع اورّداغف

 انوصحلا اوقرحأ عالقلابو

 ةنانع نم ٌمامإلا ىنث مث
 اهساجنأ نم ٌرافقلا َنَّماو

 دوهشلا نم هللا لعجو

 ةناكم ىلإ ًاوفع هدرو

 صلاخلا دادولاب هيلإ يلدت
 دج لِصَتُم امُدَجو

 ٍدونلا يذ يب ىّرسأ تقلطأو

 اهنوصخ نم ركسعلا بكنو

 نيدلا اذه لمأل ًارصانو

 رئاصبلاو ربصلا لاجر يفو

 قلاخلا نود قولخملا يدباعو

 امابّرلو عوررلا اكتم
 انكاسملا اهلهأ نم اورّمقأو

 رانلل خفان نم اهب الو

 ('ابابي اهَعوبُر اولّدبو

 (9 انويُعلا اهلهأ نم اونَخْسأو
 هناجشأ نم يجشلا ىَمَش دقو

 اهساجرأ نم ّدالبلا رّهظو

 ةزوجرألا تهتنا

 ءافلخلا رابخأ نم ةيناثلا ةدجسعلا باتك لمكو

 )١( سابيلا :بابيلا .
 هيكبي ام هب لزنأ اذإ :هنيع نخسأ :لاقي (؟) .
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 يا كتاوت جب
 44+ خي د

 ةكماربلاو نيبل اطل او

 . ةكماربلاو نييبلاطلاو جاجحلاو دايز رابخأ باتك شرف

 :هنع ىلاعت هللا يضر هبر دبع نب دمه نب دمحأ رمع وبأ هيقفلا لاق

 نحنو :مهلود هب تفرصت امو مهمايأو مهخيراوتو ءافلخلا رابخأ يف انلوق ىضم دق

 ىلع "'نوحسامو .ةكماربلاو نييبلاطلاو جاجحلاو دايز رابخأ يف هللا نوعب نولئاق

 كلملا ""بطق ءاذه انباتك مهل اندّرج نيذلا ءالؤه ناك ذإ ؛ةةلودلا رابخأ نم ءيش

 مه ؛نايبلا عماوجو ةغالبلا عيبانيو ءريبدتلا نداعمو .ةسايسلا رادم هيلع يذلا

 !اومزخو ءاهدواقم تنال ىتح باعصلا اوضار «اهدراوش تنكس ىتح فونألا 0

 ىح , اهقلاغم اوحتفتساو , اهءابعأ اولمتحاف .روهدلا اوبرجو ىرومألا اوسرامو

 . ناطلسلا مثازع تذفنو .مكحلا دئالق تمظتناو عفكللملا دعاوق ترقتسا

 دايز رابخأ

 ةدّلك نب ثراحلل يدنكلا ورمع نب ريخلا وبأ اهبهو دق دايز ّمأ ةّيَمّس تناك

 . هنول ركنأف «ةركب ابأ تدلو مث ءاعفان هشارف ىلع هل تدلوف .هجلاعي ابيبط ناكو

 اهجّوزو «عفان نمو ةركب يبأ نم ىفتناف !ّيغب كتيراج َنِإ :هل [ليق ] :ليقو
 يدانم ىدان فئاطلا موي ناك ايلف .ادايز هشارف ىلع تدلوف «هتنبال ًادبع : اديبُع

 ماسأو ةركب وبأ لزنف . هلوسرو هلل هؤالوو رح وهف لزن دبع يأ : هلع هللا لوسر

 . هرخسو هلذأ :نالف فنأ مزخ (*) .هرادمو هماوق :ءيبشلا بطق (؟)

 ضل



 . اذه لعف امك لعفت الف ينبا تنأ :عفانل ةدلك نب ثراحلا لاقف ؛ هني يبنلاب قحلو

 . ةدلك نب ثراحلا ىلإ بستني وهف .هب قحلف ؛ةركب ابأ ديري

 رثكأ ناكو «نايتفلا اهيحتنيو اهب نفرعُي تايار نه ةيلهاجلا يف اياغبلا تناكو
 ")ضرع كلذب نوغتبي ؛ تايارلا كلت ىلإ جورخلاو ءاغبلا ىلع مهءامإ نوهركي سانلا

 اوُهركُت الو :زعو لج هلوقب كلذ نع هباتك يف ىلاعت هللا ىهنف ءايندلا ةايحلا

 "7 «نْهْهَرْكُي نمو اينّدلا ةايلا َضَرَع اوغتبتل انّصَحَت َنْدرَأ نإ ءاغَبلا ىلع مكتايتف
 . مالسإلا يف ديرُي "7 «محر ٌروُفَغ نههارك| دْعب نم هللا َنإفإ» ةيلهاجلا يف ديرب

 له : ةيارلا ةبحاصل لاقف , تايارلا كلت ىلإ لمث وهو اموي جرخ نايفس ابأ نإ لاقيف
 عقوف !اهيطُبِإ ''7نتن ىلع اهيتاه :لاق . ةيمس الإ يدنع ام :تلاقف ؟َيغب نم كدنع

 . ديِبُع شارف ىلع ًادايز هل تدلوف ءابب

 ىلع هللا هحتف حتفب رمع ىلإ ًادايز باطخلا نب رمع لابع نم لماع هّجوو
 دنعو .دّوجو هتبطخ يف نسحأف « ربنملاىلع هب سانلا بطخي نأ رمع هرمأف ؛نيملسملا

 كبجعيأ : يلعل نايفس وبأ لاقف «بلاط يبأ نب ٍّلعو برح نب نايفس وبأ ربنملا لصأ
 ؟كلذ فيكو :لاق !كمع نبا هنإ امأ :لاق . معن :لاق ؟ ىتفلا اذه نم تعمس ام

 اذه ىبثخأ :لاق ؟هيعّدت نأ كعنمي اف :لاق .ةيمس هّمأ محر يف هتفذق انأ :لاق
 . يباهإ ىلع دسفي نأ  باطخلا نب ٌرمع ينعي - ربنملا ىلع دعاقلا

 مكح فالخ اذهو ,كلذب دوهشلا هل دهشو ًادايز ةيواعم قحلتسا ربخلا اذهبف
 00 مرّجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » :هلوق يف ْهقِيَي هللا لوسر

 هيلع ىنثأو هللا دمحف . مهباقعأ يف ماق ,دايزل دوهشلا دهش امل :لاق هيبأ نع يبتعلا

 ْ ْ :لاق مث .هلها وه امب

 )١( عاتملا :ضرعلا .
 . "8 ةيآلا رونلا ةروس (") م, ةيآلا رونلا ةروس (؟)

 . نامرحلاو ةبيخلا :رجحلا ( 8 ) .ةحئارلا ثبخ :نتنلا ( ؛ )

 نوني



 .مكغلب ام نينمؤملا ريمأ لاق دقو ؛هرخآب يل ماع الو ,هلوأ دهشأ مل رمأ اذه

 ام انم ظفحو سانلا عضو ام انم عفر يذلا هلل دمحلاف ؛متعمس امب دوهشلا دهشو

 . سلج مث ءروكشم (7بيبر وأ ءروربم دلاو وه امنإف ديبُع امأو ؛ اوعّبض

 :رعاشلا لوق نم لع ّدشأ طق تيبب تيجُم ام :دايز لاقو

 ريمأتب الإ ًةَمّركم تلن له ٌربتعم ترّكف نإ كاذ يفف ركف

 ريهارجلا يف شيرق نم اهتبآ ّنأ تملَع امو تشاع ام ٌةَّيمُس تش

 ريداقملا بابسأ ُسانلا ُمفدي ال هتّرْدقب داّبَع كلم نم ناحُبس

 هنع هللا يضر يلع تام املف ,سراف ىلع بلاط يبأ نب لعل الماع دايز ناكو

 متغاف ءاهعالق طبضو اهكلم دقو سرافب دايز يقب .ةعامجلا ماع ةيواعم نسحلا عيابو

 لكلو ءٌرقتسم أبن لكل :لاق هيلع لخد املف «ةبعش نب ةريغملا ىلإ لسرأف ,ةيواعم هب

 نإ نينمؤملا ريمأ اي :ةريغملا لاقف . يتقث ةياغو يرس عضوم تنأو .ءعدوتسم رس

 ؟نينمؤملا ريمأ اي كاذ |ف ؛اقيفر اعرو ءاقيفش احصان هّعدوتست كرس ينعدوتست

 هعمو .برعلا ةيهاد وهو ءاهب هماقمو سراف ضرأب هماصتعاو ًادايز تركذ :لاق
 لجرل عيابي نأ يننمؤُي ف ؛رومألا ربدي اهعالقو سراف ضرأب نصحت دقو .لاومألا

 ريمأ اي يل نذأتأ :ةريغملا هل لاق ! "!ةعّدَج اهداعأ دق وه اذإف «تيبلا اذه لهأ نم

 تيب يف دعاق وهو هدجو هيلع لخد |ملف ,هيلإ جرخف . معن :لاق ؟هنايتإ يف نينمؤملا
 كلذو ؛ اقيدص هل ناكو .همودقب ّرسو هب بّحرو دايز هيلإ ماقف ؛ سمشلا لبقتسم هل

 يف "7جلجلت يذلا وهو «ةريغملا ىلع اودهش نيذلا ةعبرألا دوهشلا ّدحأ ناك ًادايز نأ

 ءدوهشلا نم ٌةثالثلا دلُجو ةريغملا اجنف ,هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع دنع هتداهش

 . ادبأ ًادايز ماكي ال نأ [ةركب وبأ ] فلحف «دايز وخأ ةركب وبأ مهيفو
 ىتح '*”لّجولا هّقختسا ةيواعم نأ تملعأ :ةريغملا هل لاق ثيدحلا يف اضوافت الف )ع(

 . اهيف أدتبي ام لوأ يأ :ةعذج اهداعأ )١( . مألا جوز :بيبرلا )١(

 . عزفلاو فوخلا :لجولا (5) . نبي ملو همالك يف ددرت :جلجلت (؟)
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 ,ةيواعم عياب دقو ,نسحلا ريغ رمألا اذه ىلإ هدي دمي ًادحأ ماعن الو ؟كيلإ ينثعب

 ضرغلا مرآو لع ٌرِشَأ :لاق .ةيواعم كنع ينغتسيف نيطوتلا لبق كسفنل ذخف
 ريعتو .هيلإ ريستو هلبحب كلبح لصت نأ ىرأ :لاق .نمتؤم راشتسملا نإف .ىصقألا
 يف هّسرغ نوكي ال الوق تلق دقل ,ةبعش نبا اي :لاق !ءايمع انيعو ءامص انذأ سانلا

 :ريهز لاق امك .هيقسي ءام الو .هيذغت ''!ةرَّدَم الر ,هتبنم ريغ
 ؟"0لْخََنلا اهتبانَم يف إلا سّرْغُتو هّجيشو الإ ّيَّطخلا تبني لهو

 . هللا يضقيو ىرأ :لاق مث

 عمجو ةربلا ّمألا ىعس قارعلا لهأل ىعس :لاقف ًادايز زيزعلا دبع نب ٌرمع ركذو
 . ةّرذلا عمج مهل

 . سانلا كلهأف دايزب جاجحلا هّبشتو , طرفأف رمعب ٌدايز هّبشت :هريغ لاقو

 ةريغملاو «ةبيدبلل صاعلا نب ورمعو .ةّيورلل ةيواعم :ةعبرأ ةاهدلا : اولاقو

 .ةريبكو ةريغص لكل دايزو . تالضعملل

 نم سرتحُي امنإ :لاق . جلب :اولاق ؟مكسرح ىلع نَم :لاق قارعلا دايز مدق املو

 . اسراح نوكي فيكف جلب لثم

 :لاقف رعاشلا هذخأ

 3 سمس” يع

 سرتحُي هلثم نم سراحو

 مغ يف نيللاو .فنع ريغ يف ةّدشلا :ًابوتكم دايز سلجم يف ناك :لاق يبتعلا

 ال . اهمايأ يف تايطعألا . هتءاسإب بقاعي ءىسملاو ,هناسحإب يزاجُي نسحملا . فعض

 .رغت بحاص الو . ليل قراط نع باجتحا

. 

 )١( كسايملا جزللا نيطلا :ةردم .

 ) ًافتلم بصقلاو انقلا نم تبن ام :جيشولا (؟ .

 نمل



 ءاحّلص ىلع نوُلد :لاقو ءركب ينب نم لاجرو ممت ينب نم لاجر ىلإ دايز ثعبو
 ناكف ؛ ًاذح مهنم لجر لكل ّدحو قيرطلا مِهنَّمضف هولدف ءاهيف عاطي نمو ةيحان لك
 ا . هب ذخأ نم تفرع ناسارخ نيبو ينيب لبح عاض ول :لوقي

 «هبلق نع انبقن ًاتيب '' بقن نمو .هاندّدح ًارخ ًايبص ىقس نم :لوقي دايز ناكو
 . ايح هيف هانفد ًاربق شبن نمو

 . ةيدوألا نوطبو .ءاتشلا :ّودعلا |ههيف اولتاقت ال نانثا :لوقي ناكو

 طق يئرقل عمتجت مل ؛دايز نب هللا ديبع هنبا مث «دايز قارعلا هل تعمُج نم لوأو

 . اهريغ

 ظ «نامعو نارحبلاو ناسارخو ناتسجسو قارعلا هل عمج نم لوأ دايز نب هللا ديبعو

 . زاجحلا لهأ لامع ىلإ نامعو نارحبلا ناك امناو

 | لصحو .«ءبكانملا ا" بكنو .ءابقنلا اعدو « "7ءافرعلا فرع نم لوأ وهو

 8 7 . () - يم

 سبلو «ةروصقملا لمعو .يساركلا عضوو « ”دمعلاب هيدي نيب يشمو .نيواودلا

 دحاو موي يف ىطعأو «ةرصبلاب سامخألا سّمَحو «ةفوكلاب عابرألا عبرو ءيدايزلا

 .افلأ نيتس ةفوكلا لهأ نم ةلتاقملاب غلبو « ةفوكلاو ةرصبلا لهأ نم ةيرذلاو ةلتاقملل

 ديبع هنباو دايز طبضو . افلأ نيرشعو فلأ ةئام ةيرذلاو ءافلأ نينامث ةرصبلا ةلتاقمو

 . قارعلا لهأب قارعلا هللا

 ؟جاجحلا ةريس نم دايز ةريس تناك نيأ :دايز نب دابعل ناورم نب هللا دبع لاق
 ىوادو , مهداقحأ لسف لعتشت ةرمج يهو قارعلا مدق ادايز نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق

 دسفأو «جارخلا رسكف ؛جاجحلا اهمدقو ؛قارعلا لهأب قارعلا لهأ طبضو مهءاودأ

 .قرخ :بقن )١(

 .مهديسو موقلا رمأب مقلا وهو «فيرع عمج :ءافرعلا (1 )
 . موقلا فيرع وهو ء«بكنم عمج :بكانملا (؟)

 . دومع عمج : دمعلا ع(

 ضم



 همار ام مهنم مار ولو قارعلا لهأ نع الضف ماشلا لهأب مهطبضي ملو سانلا بولق

 . هب "فجوي دوعق ىلع الإ كأجفي مل دايز
 تيأر يلا : :لاق ؟ يدالوأ تكرتو ةركب يبأ دالوأ تلمعتسا : : دايزل 1 تك لاقو

 . الاوط ءابجن ةركب يبأ دالوأ تيأرو ءاراصق ًامزك كدالوأ

 ؟قارعلا جارخب بهذت ىتم ىتح :هل لاقف .ةيواعم ىلع رماع نب هللا دبع لخدو

 ىلع لخدف جرخ مث !امحر ينم دعبأ وه نمل اذه لوقت ام .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
 هنإف :لاق . تلعف دق :لاق ! ادايز تبضغأ كلعل :هل لاقف .هيلإ اكشو هربخأف ديزي

 هل نذأف ءدايز ىلع نذأتساف رماع نبا قلطناف !كنع ًادايز ىضرت ىتح ىضرَي ال

 ,باتع ريغب حلصف تكش نإو «باتعب ٌملصف تئش نإ :رماع نبا هل لاقف .هفطلأو

 ىلإ ايداغ رماع نبا حبصأو هربخأف ةيواعم ىلإ دايز حار مث .. . .ردصلل ماسأ هنإف

 لاقف هبنج ىلإ هسلجأو . انهه . نمحرلا دبع يبأب ًابحرم :لاق ءهيلع لخد ا|ملف ,ةيواعم
 : نمحرلا دبع ابأ اي : هل

 قافرلا كلذ تملع دقو قايس مكلو قايس انل

 كلام نب سنأ هيلإ ٌدايز لسرأف .ةركب وبأ لقث :لاق نسحلا يبأ نب نسحلا
 :هل لاق دعق املف ,رادجلا ىلإ ههجو َلَوُم وه اذإف .هعم تقلطناف ,.هملكيو هحلاصيل

 ابأ هللا قتا : سنأ هل لاقف ؟ةزمح ابأ تنأ فيك :ًاحلاص لاقف ؟ةربك ابأ كدجت فيك

 ايندلا قارف دنع امأف ؛نوكي ام اهيف نوكي ةايحلا نإف ؛كيخأ دايز يف ةركب
 نمحرلا دبع اذه ؛محّرلل لوصول هنإ تملع ام هللاوف .هبحاصل |ىدحأ هللا رفغتسيلف
 هللاو ؛ اهلك سراف ىلع هللا دبع اذهو ءَقزّرلا ةنيدم ىلع دواد اذهو «ةّلبألا ىلع كنبا
 رخآ يف تلق ام ينربخأ :لاقف .هودعقأف .ينودعقأ :لاق .ادهتجم الإ هملعأ ام

 وأ اوباصأف ءاودهتجا دق ءارورح لهأو ,«سنا اي :لاقف .لوقلا هيلع داعأف . كمالك

 )١( برطضا :فجو .

 ( 0ريصقلا عمجتملا :مزكألا .
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 علاق امب هربخأ دايز ىلإ سنأ عجر املف !لع يّلصي الو ادبأ هملكأ ال هللاو ؛ اوتطخأ

 ىلع موقت الو هيلع يلصت الف «ةرصبلاب ةركب يبأ لثم تومي نأ ٌحيِبق هنإ :هل لاقو
 ةالص دنع دغلاب ةركب وبأ تامو .لعفف :لاق . ةفوكلاب قحلاو كباود بكراف ؛هربق

 . كلام نب سنأ هيلع ىلصف ءرهظلا

 لوقيو هبنج ىلإ هسلحي دايز ناكف «ةرصبلا ءاضقل ةفوكلا نم دايز عم حيرش مدقو

 الف مكحي دايز ناكف . هينملعأف هنم قحلا ىلإ برقأ هريغ ىرت ءيشب تمكح نإ :هل

 لجر هاتأ ىتح ,مكحلا اذه :لوقيف ؟ىرت ام :حيرشل دايز لوقيف ؛هيلع حيرش دري

 ءيل طتخأ نأ تدرأف .ةدوجوم '؟ططخلاو ةرصبلا تمدق ينإ :لاقف راصنألا نم

 اندنع طتخاو انعم مقأ ؟انع جرخت نيأ :اولزنو اوطتخا دقو يمع ونب يل لاقف

 جرخا :يل اولاقف ءاننيب ناطيشلا ا"'غرن مع ؛تجّوزتو ًاراد مهيف تذختاف يل اوعسّرف

 مكيديأ يفو ةدوجوم ططنخلاو طتخي نأ هومتعنم «مكل كلذ سيل :دايز لاقف !انع

 ' جرخي ال ؟هب رارضإلا متدرأو هومتجرخأ ططخلا تقاض اذإ ىتح ءهومتيطعأف لضف
 ردقلا ريعتسم اي :دايز لاقف . اهدّدرآ ردقلا ريعتسم اي :حيرش لاقف !هلزئم نم

 . نَسَح دايز لوقو «حيرش لاق امب ءاضقلا : نيريس نب دمج لاقف ! اهددرت الو اهسبحآ

 هيلإ أجلف الجر تبلط :ةدحاو يف الإ ةيواعم نينمؤملا ريمأ ينبلغ ام :دايز لاقو

 مرحتف كيلإ أجل ًادحأ تبلط اذإ :يلمعل ٌداسف اذه نإ :هيلإ بتكف هب '" مّرحتو

 انماقم نوكيف «ةدحاو ةسايسب سائلا سوسن نأ انل يغبني ال هنإ :ّلِإ بتكف .ءكب

 ,ةمحرلاو ةفأرلل انأ نوكأو .ةظلغلاو ةدشلل تنأ نوكت نكلو ؛دحاو لجر ماقم

 ْ . اننيب امف سانلا حيرتسيف

 )١( ةلاحلا وأ رمألا يهو :ةطخ عمج :ططخلا .
 ضعب ىلع مهضعب لمحو دسفأ :غرن (؟) .

 )( عنمتو ىمحت :هب مرحت .

 ضرب



 ةماعلا ىلع لمحأ نأ تهرك ينكلو ءامهنم ةدحاو نع ال :لاق ؟ةنايخ نع مأ زجع
 . كلقع '' لضف

 ضرع دق هتعيش لهأ نم لجر يف دايز ىلإ هنع هللا يضر لع نب نسحلا بتكو
 ىلإ ىلع نب نسحلا نم » :هباتك ناونع ناكو .هكلمي ام عيمج نيبو هنيب لاحو دايز هل

 : هيلإ بتكو «نايفس يبأ ىلإ هبسني ملو هيلع هّسفن مّدق ذإ دايز بضغف ؛«دايز

 الإ هيوؤُي ال قساف يف لإ تبتك كنإف دعب امأ : نسح ىلإ نايفس يبأ نب دايز نم

 محل هلكآ نأ لإ محل ّبحأ َنإف .كمحلو كدلج نيب ولو هئبلطأل هللا آو ءقاّسْفلا

 , هنم تنأ

 ايلف . هباتك لخاد يف دايز باتك جردأو «ًادايز ىكتشي ةيواعم ىلإ نسحلا بتكف

 . هيلإ بتكو ىدايز نم بجعتلا رثكأ ةيواعم هأرق

 يذلا امأف ؛ةيمس نم رخآلاو « نايفس يبأ نم (مهدحأ :نييأر كل نإف (. ذعب امأ

 نسحلا نإو ؛ اهلثم يأر نوكي امكف ةيمس نم يذلا امأو ءمزعو مزحف نايفس يبأ نم
 كنع هانزجح دقو .هباحصأ نم لجرل تضّرع كنأ ركذي لإ بتك لع نبا

 تبتك نيح كنم تبجعو ؛ مكح هيلع الو ليبس مهنم دحاو ىلع كل سيلف «هءارظنو

 ةنبا ءارهزلا ةمطاف نبا وهف ؟كل َمأ ال هتلكو همأ ىلإفأ .هيبأ ىلإ هبسنت ال نسحلا ىلإ

 نأ يل تنذأ نإف «ّللع سانلا دسفي سابع نب هللا دبع نإ :ةيواعم ىلإ دايز بتكو

 ا" خالسم يف ةيلهاجلا يف اناك نايفس ابأو لضفلا ابأ نإ :هيلإ بتكف . تلعف هدّعوتأ

 !كيأر وس هّلحَي ال فلح كلذو ءدحاو

 لخد ىتح لبقأف «ةركب ابأ كلذ غلبو .هل نذأف .جحلا يف ةيواعم ٌدايز نذأتساو

 نإ .يخأ ينب اي :لاق مث ,دايز ىلع ماسي ملو مهيلع ماسف .هينب هل سلجأ دقو دايز ىلع

 . هنم يقب ام :ءيشلا لضف )١(

 . دلجلا :خالسملاو ناسنإ خالسم يف رامح وأ كلم وه :مذلا وأ حدملا يف :لاقي (؟)

 اضف



 تَعَب ةّيمس تملع ام هللاوف ؛نايفس يبأ ىلإ هئاعّداب مالسإلا يف ًايظع ًارمأ بكر مابأ

 ةبيبح ّمأ اهبو ةلاحم ال ةئيدملاب رام وهو .جحلا يف نينمؤملا ريمأ نذأتسا دقو ٍءطق

 دعقف هل تنذأ نإف ءاهيلع ناذئتسالا نم هل دب الو . ملك يبنلا جوز نايفس يبأ ةنبا

 مل نإو «ةميظع َةَمْرُح ِهَتِلَع هللا لوسر نم كهتنا دقف .هتخأ نم خألا دعقم اهنم

 عدت اف خأ نم ًاريخ هللا كازج :دايز هل لاقف ءجرخ مع .دبألا ٌراع وهف هل نذأت

 . هلاقأف ,هليقتسي ةيواعم ىلإ بتكو . لاح ىلع ةحيصنلا

 وهو . ةغراف يلاش تيقبو ,ينيميب قارعلا تذخأ دق ينإ :ةيواعم ىلإ دايز بتكو
 انفكا مهللا :لاقف ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع كلذ غلبف .زاجحلاب هل ضرعي

 . هتلتقف هلامش يف ًةحرق هل تضرعف ! هلامش

 تعفَر ًادي ال ,ةيمس نبا كيلإ بهذا :لاق دايز توم رمع نب هللا دبع غلب انو

 , "تلق ايند الو مارح نع

 ىلع مث «تاتويبلا ىلع :لاق ؟سانلل نذأت فيك :هبجاح نالجعل دايز لاق
 نمو :لاق . مهب هللا أبعي ال نم :لاق ؟رخؤت نمف :لاق . بادآلا ىلع مث ,باسنألا

 . ءاتشلا يف فيصلا ةوسكو .فيصلا يف ءاتشلا ةوسك نوسبلي نيذلا :لاق ؟ مه

 يف هللا ىلإ يدانملا اذه :عبرأ نع كتلزعو يتباجح كتيلو :هبجاحل دايز لاقو
 ام رشف هبجحت ال ليللا قراطو ؛هيلع كل ناطلس الف "!هّتِجوُعت ال ,حالفلاو ةالصلا

 هنإف . "”رغثلا بحاص هللا لوسرو ؛ةعاسلا كلت يف ءاج ام ًاريخ ناك ولو .هب ءاج

 . دسف هنيخست ديعأ اذإ ماعطلا نإف ,ماعطلا بحاصو ؛ةنّس لمع دسفأ ةعاس أطبأ نإ

 فيس فلأو رائيد فلأ ةئام دحاو موي يف يل راص :دايز بجاح نالجع لاقو

 .ًافيس ًافيسو رانئيد فلأ يتئام لجر فلأ ٌدايز ىطعأ :لاق ؟كلذ فيكو :هل ليق

 . هفيسو هئاطع فصن مهنم لجر لك يناطعأذ

 . ودعلا ضرأ نم بيرق عضوم لك :رغثلا (7) . هتفطعت : هنجوعت (؟)

 "و/



 جاجحلا رابخأ

 نم "!تلتفنا نيح "'للختت اهدجوف .ةعراف هتجوز ىلع ةبعش نب ةريغملا لخد
 ناك نإو «ةرذق كنإف «ةحرابلا ماعط نم نيللختت تنك نإ :اهل لاقف «ةادغلا ةالص
 انفسأ الو ءانك ذإ انحرف ام هللاو :تلاق ! "'تنبف تنك ؛ةمهنل كنإ مويلا ماعط نم

 مدنف !كاوسلل للختأ نأ تدرأف تكتسا ينكلو ,«تننظ امم ءيشب وه امو ءاتب ذإ

 كل له :هل لاقف « ليقع يبأ نب فسوي يقلف ءًافسأ جرخف ءهنم ردب ام ىلع ةريغملا
 ء«فيقث ءاسن ةديس نع ةعاسلا تلزن يفإ :لاق ؟كاذ امو :لاق ؟ هيلإ كوعدأ ءىش ىلإ

 . جاجحلا هل تدلوف اهجّوزتف . كل بجنت اهنإف « اهجّوزتف

 نايبصلا مّلعي ناك فسوي نب جاجحلا نإ :لاق ةبيتق نب ماسم نب هللا دبع هاور امو

 :بيّرلا نب كلام لوقي كلذ يفو . ًاضيأ ماعم فسوي هوبأو ؛بيلك همساو ,فئاطلاب

 دايز ريفَح انزواج نحن اذإ هَدُهُج ْغلبي ٌجاجحلا ىسع اذإف

 داَيِإ ديبع نم ًادبع ناك اك 2ٍيفّسوي نبا ناك َناوُرَم ونب الولف
 ()يداغُيو ىرقلا َنايبص حوارُي هّلذب ّرقملا دّبعلا وه َنامز

 يف ناكف ,«ناورم نب كلملا دبع ريزو عابنز نب حورب فسوي نب جاجحلا قحل مث

 نأو ءركسعلا لالحنا نم ىأر ام ناورم نب كلملا دبع اكش نأ ىلإ ءهتطرش ديدع

 ,نينمؤملا ريمأ اي :عابنز نب حور لاقف . هلوزنب نولزني الو هليحرب نولحري ال سانلا

 مهزنأو هليحرب مهلحرأل هركسع رمأ نينمؤملا ريمأ هدّلق ول ًالجر يتطرش يف نإ
 دحأ ردقي ال ناكف . كلذ هاندّلق دق انإف :لاق !فسوي نب جاجحلا هل لاقي . هلوزنب

 ًاموي مهيلع فقوف ؛عابنز نب حور ناوعأ الإ ءلوزنلاو ليخرلا نع فلختي [نأ ]

 . تفرصنأ :تلتفنا (؟)

 .ركابي :يداغي ( 4 ) قالطب تلصفنا :تنب (؟)

 ضم



 ليحرب اولحرت نأ مكعنم ام :مهل لاقف .نولكأي ماعط ىلع مهو سانلا ٍلحر دقو
 ام بهذ . تاهيه :لاقف . انعم لُكف '”ءانخللا نبآ اي لزنا :هل لاقف ؟نينمؤملا ريمأ

 نب حور "”طيطاسفب رمأو ,ركسعلا يف مهفّوطو طايسلاب اودلجُف مهب رمأ مث . كلانه

 :هل لاقف ًايكاب ناورم نب كلملا دبع ىلع عابنز نب لخدف ؛رانلاب تقرحأف عابنز
 .«يتطرش ديدع يف ناك يذلا فسوي نب ٌجاجحلا ,نينمؤملا ريمأ اي لاقف ؟كلام

 ام ىلع كلمح ام :لاق هيلع لخد الف ف . هب ىلع : لاق ! يطيطاسف قرحأو يديبع برض

 امنإ ؛هتلعف هللاو تنأ لاق ؟ هلعف نمو :لاق !نينمؤملا ريمأ اي هّبلعف انأ ام :لاق ؟تلعف

 عابنز نب حور ىلع فلخُي نأ نينمؤملا ريمأ ىلع امو ؛كّطوس يطوسو «كّدي يدي

 نب حورل فّلخأف ؟هل ينمّدق ايف ينرسكي الو ,نيمالغ مالغللو نيطاطسف طاطسفلل

 . هتيافك نم فرع ام لوأ كلذ ناكو « هتلزنم يف جاجحلا مدقتو هل بهذ ام عابنز

 جاجحلا ناك :لاقف .راّبه تنب ةعرافلا جاجحلا مأ تناك :ينئادملا نسحلا وبأ لاق

 «ناوخ ةئامسخ مايألا رئاس يفو ناضمر يف "”ناوخ فلأ موي لك عضي فسوي نبا

 ءركسب ةزرأو «ةيرط ةيوشم ةكمسو «ناولأ ةرشعو .«سفنأ ةرشع ناوخ لك ىلع

 اهيلع سيل ةزرأ ىأر اذإف ءاهدقفتي هدئاوم ىلع هب راديو ''!ةّفحم يف لمحُي ناكو

 هب رمأ ءركس الب ةزرألا تلكأ ىتح أطبأف اهركسب ءيجيل زابخلا ىعسو ركس

 . ركسلا طئارخ يطبأتم الإ نوشمي ال كلذ دعب اوناكف ؛ طوس يتئام برضف

 ةئامسخ عضي كلملا دبع نب ماشه مايأ يف قارعلا يلاو رمع نب فسوي ناكو :لاق

 ؛هرضح نمل رمع نب فسوي ماعطو ,ةصاخ ماشلا لهأل جاجحلا ماعط ناكف .ناوخ

 . دمحأ سانلا دنع ناكف

 نّرعأ ءريمألا هللا حلصأ : :لاقف .ةكلس نب كيلس جاجحلا ىلع لخد :لاق يبتعلا

 ًاللز وأ أطخ تعمس نإف 3 ' كبرغ ينع ففكاو «كرصب ينع ضضغاو «كعمس

 )١( اهمالك حبق ةأرملا :ءانخللا .

 هيلع لكؤي ام :ناوخلا (”) .رعشلا نم ذختي تيبلا وهو ,طاطسف عمج :طيطاسف (؟) .

 ؟اولك



 يلع قّلُحف ,ةريشعلا ضرُع نم صاع ىصع :لاقف .لق :لاقف .ةبوقعلاو كنودف
 :رعاشلا لوق تعمس امأ ,تاهيه :لاق . ىئاطع تُمرَُحو ؛ يراد تمدهو 9

(2) 

 ''يمسا

 برُخلا كِرابَم َحاحّصلا يدعُت دقو َكيلع ينجي نَم كيناج
 (9بنّذلا ُبحاص فراقملا اجتو هريشع بنّدب ذوخأم َبّرَنو

 لاق :لاق ؟كاذ امو :لاق . اذه ريغ لاق هللا تعمس ينإ «ريمألا هللا حلصأ :لاق

 . نينسحملا نم كارت انإ هئاكم اًندحأ ذّحف ًاريبك ًاخّيش بأ هل نإ ٌريزعلا اهّيأ ايإ»

 لاقف '' 4َنوملاظل ًاذإ اَّنِإ ُهَدْنع انَغاتم انذجو نَم الإ َدُخأت نأ هللا ًداعم لاق

 نع اذهل كّكفا :لاقف هيدي نيب لثمف ءهب ىتأف . مسم يبأ نب ديزيب لع :جاجحلا

 هللا قدص :سانلا يف يداني ًايدانم رمو ,هلزنم هل نباو .هئاطعب هل ككصاو ءهمسا

 ْ :رعاشلا بذكو

 : اه لق يسرحل لاقف ءمجامجلا ريد ذعب ثعشألا نب نمخرلا دبع ةأرماب جاجحلا يأ
 لام نيأ هللا ةودع اي :لاقف ؟كليذ تحت هيتلعج يذلا هللا لام نيأ ,هللا ٌةَودع اي

 ىّلخف :اهلسرأ ءتلق اذكه ام «تبذك :هل لاقف ؟كتسا تحت هيتلعج يذلا هللا

 . اهنع

 جلف .نطب يف ضرألا نم وبر يجشلاو - يِجّشل اي ةققر تتام :لاق يعمصألا

 مب كزن ذإ اوعرضت دق مهارأ ينإ :جاجحلا لاقف - جش ىمسف يداولا هب ىجشف

 رفخي ةديضع هل لاقي الجر جاجحلا رمأف ءاورفحف .مهناكم يف اورفحاف .توملا

 اي :لاق هيلع اهب مدق [ملف طساوب جاجحلا ىلإ نيتبرق اهنم لمح "”اهطبنأ |ملف «رثبلا

(6) 

 )١( داذملا نم ةقلح هيلع لمع يأ .

 . برجلا هباصأ يذلا وهو :برجأ عمج :برجلا (؟)

 . ابنذ فرتقا يذلا :فراقملا (*)

 . ال4 ةيآلا فسوي ةروس ( 4 )

 . ريغصلا رهنلا :جلفلا ( 0 )
 . رفحي ام لوأ رثبلا نم جرخي يذلا ءاملا :طبنلا (5)

 اا



 ءاهنم دحاو ال :لاق ؟تلشوأ مأ "تْفَسَحأ .ًابذع ًاهايم تزواجت دقل ةديضع

 ةسج اهيف ةقفر انب ترم :لاق ؟هردق نوكي فيكو :لاق . نيعءاملا نيب اطبن نكلو

 . سانلل اهترفح امنإ ؟ اهترفح لبإلل وأ: :لاق . اهلهأو لبدلا تيورف كلج نورشعو

 . تمّشحت تمّشُج ام.( ” فسخ ٌرُمض لبإلا نإ

 نأ هرمأو «قارعلا ىلع ًايلاو فسوي نب جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع ثعب

 ًابكنتم ًاثلتم ربنملا دعص ةفوكلا ىتأ (ملف « ةقرازألا برح يف بلهملا ىلإ سانلا.رشحي

 :لاقف « يميمتلا دراطُع نب ريمُع نب دمج رظنف هيف ىلع هماهبإ ًاعضاو سلجف .هسوق
 ذخأو بع قطني نأ عيطتسي ال ًامالغ لّسرأ ؛انيلإ هلسرأ نم نعلو اذه هللا نعل

 ماقف . عنصي ام رظنن ىتح لجعت ال :هسيلج هل لاقف ءاهب "”هبصحيل هديب ةاصح
 :لاقو ههجو نع هماثل فشكف جاجحلا

 ينوفرعت ةماعلا عضأ ىتم ايانثلا ٌعآلطو الَج نبا انأ
 نيبجلا حاّضو فيسلا لضَتك ٍرازِب يفلس نم دوُعلا بيلَص
 )م( 0 0 م 2 2 ان ا م - م ع
 نوكشلا ةروادم يبدذجنو يدشا عسمتجم نيسمخ وخا

(0) 

 ينإ هللاو امأ ؛هلثمب هيزجأو ,هلعنب هوذحأو ,هلقثب رشلا لمحأ ال ينإ هللاو امأ
 : قرقرتت ىحللاو مئامعلا نيب ءامدلا ىرأ ينأكو .اهفاطق ناحو تعنيأ دق ًاسوءر ىرأل

 00 هَطخ ٍقاَوَسب ليللا اهّمل دق ميز يّدتشاف ّدشلا ْناوأ اذه

 ”مخو ٍرهظ ىلع ٍرازجب الو ٌمتغ الو ليإ يعارب سيل

 )١( ةريثك ءامب ثعبتف ةراجح يف اهرفح اذا : رثبلا فسخ .

 . ةليزه :فسخ (؟)

 . اهوحنو ءابصحلاب ىمر :بصح (؟)

 . رومألا يلاعمل عاس وأ ,قاشملا لمحتي دلج :ايانثلا عالطو . لبجلا يف قيرطلا يهو :ةّينث عمج :ايانثلا ( 4 )
 . ايالبلا هتباصأ يذلاو برجملا :ذجنملا(6 )

 . ًافينع ناك اذإ يعارلا :مطحلاو . يعرسا :يدتشاو . سرف وأ ةقان :ميز (1)

 . محلا هيلع عضوي ءيش لك : مضولا (1)
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 ءاهناديع مجعف هتنانك ''' بك ناورم نب كلملا دبع نينمؤملا ريمأ َنإو الأ

 ننس متننسو «ةلالضلا يف متيعس املط مكنإف ؛مكيلإ ينعّجوف « ًادوع اهبلصأ يندجوف

 , ""ةملّسسلا بطع مكنبصعألو ءاصعلا َرُخ "مكّتَوُحْلأل هللاو امأ ؛يغبلا

 الإ قلخأ ام هللاو ؛لبإلا بئارغ برض مكتبرضألو 227 ةورملا عرق مكنعرقألو
 . 2" نانشلاب يل مَقْعَقُي الو «نيتلا زامغَت رمَغَأ الو «تيفو الإ دعأ الو ,  تيرق

 نمو ؛اذه وحنو نأ ميفو «لوقت امو لاقو ليقو ,«تاعامجلاو تافارزلا هذهو يايإ

 . هقنع تبرض بلهملا ثْعب نم ةثلاث دعب هّثدجو

 : مهيلع أرقف . نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع أرقا «مالغ اي :لاق مث

 .نيملسملا نم ةفوكلاب نم ىلإ ناورم نب كلملا دبع نم . ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 هللاو ؛ةّيهن نبا بدأ اذه مالغ اي تكسآ :جاجحلا لاقف .ًائيش دحأ لقي ماف

 غلب الف .نينمؤملا ريمأ باتك مالغ اي أرقا ؛َنميقتسيل وأ بدألا اذه ريغ مهنبتؤأل

 . مالسلا نينمؤملا ريمأ ىلعو :لاق الإ دجسملا يف دحأ قبي مل ,مكيلع مالس :هلوق ىلإ

 يبا اذهو «ليلع ريبك خيش ينإ ريمألا اهيأ :لاقف ءيباض نب ريمع هاتأف لزن مث

 . خيشلا نم انيلإ ٌبحأ 7 ثدحلا َنإف ؛هنع هنبا اوزيجأ :لاق . ينم وزغلا ىلع ىوقأ

 هلجرب َناهثع  ضكر يذلا اذه ءريمألا اهيأ : ديعس نب ةسبنع هل لاق لجرلا ىلو (ملف

 :رعاشلا هيف لاقف !هقنع اوبرضا :لاقف . هودرف . خيشلا اودر :لاقف . لوتقم وهو

 .حرط :بك )١(
 . مكنرشقأل :مكنوحلأل (؟)
 . هيف كوش ال رجش :ةملسلا (9)

 . يبط رطع تابن وهو : ورم عمج :ةورملا (4)

 .تعطق :تيرف (0)

 . ةيلابلا برقلا :نانشلاو «كيرحتلا : ةعقعقلا (1)

 . باشلا :ثدحلا (7)

 . اهب برض :هلجرب ضكر (8)

 ضخ



 ابّلهم لا روزت نأ امإو 3 ًاريمع ءيباض نبا َروزت نأ امإف زهجت

 )00( 000 8 هيبه و

 ابهشا ,جلثلا نم اًيلوح كبوكر اهنم كون فْئَخ اَّضُخ اه

 :لاق ؟ ديرت لاجرلا يأ: :هل ليقف . ةطرشلا هيلوأ لجر ىلع ينولد :لاق مث

 حلا يف قّتحُي ال «ةنايخلا "'فجعأ «ةنامألا نيمس .سولجلا ليوط «سوبعلا مئاد

 دبعب كيلع :ليقف .ةعافشلا يف فارشألا "'لابس هيلع نوبي .ةّرح وأ ّرح ىلع

 ينيفكت نأ الإ اهلبقأ تسل :هل لاقف .هلمعتسي هيلإ لسرأف يميمتلا ديبع نب نمحرلا

 ةجاح مهنم هيلإ بلط نم :دان «مالغ اي :جاجحلا لاقف . كتيشاحو كدلوو كلايع

 ال ناك ,هّلثم ةطرش ٌبحاص طق تيأر ام هللاوف : يبعشلا لاق . هنم ةّمذلا تئرب دقف

 ىتح هنطب يف 'هتبقنم عضو ,موق ىلع بقن لجرب ين اذإ ناكو «نيد يف الإ سبحي
 يتأ اذإو ءًايح هيف هنفدو ًاربق هل رفح شابن لجرب ّيتأ اذإ ناكو .هرهظ نم جرخت

 هيلإ تي ال موي نيعبرأ ماقأ امبرف ؛هدي عطق ًاحالس رّهش وأ ةديدحب لّئاق لجرب
 . ةفوكلا ةطرش عم ةرصبلا ةطرش هيلإ جاجحلا مضف ءدحأب

 نب دلاخب جاجحلا ّرمف «ناورم راد لزن ةنيدملا ناورم نب كلملا دبع مدق الو

 ًارتخبتم رطخي وهو لحم فيس جاجحلا ىلعو ,دجسملا يف سلاج وهو ةيواعم نب ديزي
 اذه ! خب خب :لاقف ؟ '” ةراتختلا اذه نم : دلاخل شيرق نم لجر لاقف ءدجسملا يف

 هللاو !صاعلا نب ورمع اذه :تلق :لاقف هيلإ لاف :جاجحلا هعمسف !صاعلا نب ورمع

 خايشألا نبا انأ :انأ نم كتربخأ تئش نإ نكلو هّندلو الو يندلو صاعلا نأ ينّيس ام

 ىلع نودهشي مهلك اذه هفيسب ٌةئام برض يذلاو «شيرق نم " لئاقعلاو ,فيقث نم

 )١( حيرو درب وذ وأ ءبدجملا :بهشألا .

 . قيقر :فجعأ (؟١)

 . رعشلا نم براشلا فرط يهو .ةلبس عمج :لابسلا (م)

 . هب بقني ام :ةبقنم ( ؛ )

 . نالسكلا ةيشم يشمي يذلا :ةراتختلا (0 )

 . ةعركلا ةديسلاو ةرذحملا ةجوزلا يهو ةيلقع عمج :لئاقعلا (1)
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 نب ورمع اذه :لوقي وهو ىلو مث . ةفيلخ هنأ اوُرقأ ىتح رمخلا بّرشو رفكلاب كيبأ

 . صاعلا

 نإ :لوقت يذلا تنأ :هل لاقف ءرمعي نب ىبحي ىلإ جاجحلا ثعب :لاق-يعمصألا

 لاقف !كقنع نبرضأل وأ جرخلاب ينيتأتل هللاو ؟ لَم هللا لوسر نبآ ىلع نب نسحلا

 اهانينآ انجح كلتوإ» أرقا :هل لاق .معن :لاق ؟نمآ انأف جرخلاب تيتأ نإف :هل

 قحسإ هل انبهوو . يلع ٌمكح كّبر َنِإ ءاشن نم تاجرد ٌعفرت هموق ىلع َّيهاربإ
 فسويو َبويأو َناولسو دواد هتّيَرُذ نمو لبق نم ائيَدَه احونو انيدُه ًالُك بوقعيو

 «ٌبرقأ نمف 0 «ىسيعو ىبحَيو اًيركزو نينسحملا يجن كلذكو َنورهو ىبومو

 هللاوف :جاجحلا لاق ؟ دم ىلإ نسحلا وأ هتنبا نبا وه امنإو ,ميهاربإ ىلإ ىسيع

 . تام ىتح ًايضاق اهب لزي ماف ءهدلب ءاضق هالوو !طق ةيآلا هذه تأرق ام ينأكل

 سشيرق ""””نانيس ناورم نب كلملا دبع ناك :ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع وبأ لاق

 يف ًاموي سلجف ؛ًادهزو ًاعرو فلختسُي نأ لبق اهدباعو «ًامزحو ًايأر اهقيسو

 ا"'رتجا مث ,ًاَيلم اهّمشف هتيحل ىلع ضبقف هتصاخ
 جتحملا ضحدأو .جاجحلا َّمأ نبا نع ةلأسملا يذ عوي لوقأ ام :لاقف موقلا هوجو يف

 فيك !راكذتلا ' اهشحي ةعول يب نرق هل يكيلمت ّنِإ امأ ؟بجُحلا هتوط امب مللعلا ىلع

 فلِإ نأكل هللاو !نوبتاكلا ٌماركلا هلمحو ءتمماصتف تعمسو ,تيماعتف تملع دقو

 . مّرصتب ٌديعولا اه َقُح ًاسفنأ اهفّرصتب ُمايألا ِتَعَن دقو ,يسفن ىلع نغضلا يذ
 سفنلا نم نماكلا "”لغلا الإ وه امو .ًاقّلعتم يقابلل ةهبشلا تقبأ امو .لوّدلا

 «بتاك اي .رذتعم الو ريصتنم ريغ ,عسوأ يل تنأ مهللا ؛ لمدنملا ظيغلاو , '" اهئابوحب

 : هيلع ىلمأو هيدي نيب هبتاك دعقف . ساطرقلاو ةاودلا تاه

 رظن مث ءاهلاطأ ةخفن خفنو هّسْفن

 )١( ةيآلا ماعنألا ةروس 81 .

 . حمرلا لصن :نانسلا 0(

 .بهليو يكذي :شحي (5) ١ .هترج جرخأ :ّرتجا ()
 . بلقلا عور :ءابوحلا (1) . ضغبلاو دقحلا : لغلا (0)
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 نب جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع « هللا دبع نم « ميحرلا ن نم رلا هللا مسي

 .ءاجرلا ينميقيو «. قافشإلا يندعقي .'') امر كرمأب تحبصأ دقف .دعب نأ فس

 رذعلا سمتلأ نأ ركفلا عاتجاو لهملا نيح نحو كلملا طّسوتو ةعسلا راد ف تزجع اذإو

 نوكرلاو 2")ةّماحلا لاغتشاو ناطلسلا مدعو ءازجلا راد يف هللا ٌرمعل انأف ؛كرمأ يف

 ايف كتكرشأ تنك دقو ؛زجعأ فحصلا هيلع تيوُط امل عقوتلاو يسفن نم ةلذلا ىلإ

 تللُدف «َىعرملا قلخلا اذه يف هتنامأ نم ىوقَحب "”ثالو هلمح لجو زع هللا ىنقّوط

 اب تضبمنو كلت نع تدعقف .ةنس شاعنإو ةعدب ةتامإ يف دلو مزحلا ىلع كنم

 . متاقلا دهاشلاو نعاللا رذعو «بئاغلا ةجح ترص ىتح ,اهدناع

 مكملظ ام يرمعلف «لسن ثبخأو دلاو ُمألأف .*!لَجَن امو ليقع ابأ هللا نعلف

 . يباور ىلع مكتدعقأو ,.مكسّبلم مكتسبلأ دقف «بتارملا مكب تدعق الو «نامزلا

 يف ةدعقملا ٍبْلَقلل '”حتامو لقانو رفاح نمف .مكتعتم ىلعأ مكتّلحأو ,مكططُخ
 ديعبب انم فئاطلا امو « ترخأت دقلو ُمالسإلا مكيف مّدقت ام , ''”ةقهيفهتملا يفايقلا

 كجرختساف« كفيس ٌءاضتناكَّرسو . كتّمهب تحمطو «كسفنب تمق ُم ؛هلهأ لّهجُي

 ىدوسحم ذئموي هتنواعم ىلع تنأو .هتطرشو عابنز نب حور ناوعأ نم نينمؤملا ٌريمأ

 ملول ام نأكو كب يفأكو هتلر نارفغلاو ةبوتلاب حلصُي هللاو نينمؤملا ريم أ ""انهف

 ريمأ يأرل ةفلاخملا ىلع كلّماحتو كرّساحت نم كلذ لك ؛ناك امم ًاريخ ناكل نكي

 مئارك نم اهب ”نفحت كيدي تطسبو ءانبجح تكتهو ءانئافص تعدصف «نينمؤملا
 هلام بنذل هللا رفغتساف ؛فيقث ةيعوأ يف ,ةجشاولا ماحرألاو ةمزاللا قوقحلا يوذ
 حلاصب فيقث يف ةريصبلا تلاج دقلف «يأرلا كيف نينمؤملا ٌريمأ لاقتسا نئلف .رذع

 رايتخا الإ وه امو ,هنع اهب برهف ,هدبع ناكو تاقدصلا ىلع هنمتئا ذإ . ِهَنَِع ينلا

 )١( دلولاو لهألا نم ةصاخلا :ةماحلا (؟ ) . لولملاو ءرجضلا :مربلا .

 )١( هلسن : دلولا لجن ( 5 ) . بصعو فل :ثال .
 . رثبلا وهو ,بيلق عمج عمج :بلقلاو . رئبلا نم ءاملا جرختسملا :حتاملا (6 )

 . ةعساولا : ةقهيفتملا ( 1)
 . يطعت :نفحت (4) . ةوفه بكترا :افه (7)
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 كبصن اهف نينمؤملا ريمأب دعق | ءاجرلا هيف دعقف :ةيافكلا عضاومل بلطملاو ؛ةقثلل

 مسن قاشنتسا ىلإ هرذعب ضبنو ءءازعلا بوث نينمؤملا ّريمأ سبلأ اذه َنأكف .هل

 نإ ةكهانلا ةبوقعلاو «ةمزاللا ةنغللاب هنع نعظآو نينمؤملا ريمأ لمع لزتعاف ؛حوّرلا

 . مالسلاو ,هيأر نم لواحي ام نينمؤملا ريمأل مكحتسا ذإ هللا ءاش

 مع «باتكلا هلوانف ءيأر لضفو ناسل هل «ةتابث هل لاقي هل ىلوم كلملا دبع اعدو

 دي يف باتكلا اذه عضف .قارعلا يتأت ىتح .لجعلا مث لجعلا «ةتابن اي :هل لاق

 هعلقآف هيف ام باعيتسآو هتءارق دنع لجأ اذإف ءهنم نوكي ام بقرتو .جاجحلا

 هب ينفصت امب .يرمأ مهيتأي ىتح سانلا ' "'نّدهو هب تأت ىتح هعم علقناو هلمع نع

 0 هفنتكت مو باوجلل شه نإو ؛؟ ةمالسلا مهل يبح نم (كعاللقنا نيح ف

 . هباوجب ىلع لَجعا مث ,هلمع ىلع هررقأو هب بيجي ام هنم ذخف «ةريحلا

 يناوتحاو « يفايفلاو ىراحصلا ينتمضف «قارعلا ىلإ ًادصاق تجرخف : ةتابن لاق

 هيف هرضحي ام موي يف هيلع تلخدأ هتدرو (لف ؛تلصو ىتح ءٌرفسلا ينم ذخأو ءّرقلا

 زْخ فرطمب رثدتو هيحاون نم همدخ طسوت دقو ( ىنضُم بوحش لعد ءألملا

 ءدعق - ًافراع يل ناكو - ّيلإ رظن ملف ؛دعاقو مئاق نيب نم سانلا هب ثالو . ا) كدا

 رّثأ دقل نينمؤملا ريمأ ىلومب ًالهأ «ةتابن اي كب ًالهأ :لاق مث «لجولا مّسبت مّسبت من
 يمهد وأ كمهد ام يرعش تيلف ءانينض كب نينمؤملا ريمأ فرعأو ,كرفس كيف

 أده املف . . . ؟هلوخو نينمؤملا ريمأ لاح ام :لأسف .تدعقو تمّلسف :لاق ؟هدنع

 هوجو يف رظن مث ءدعرت هديو ًاعرسم ينم هذخأف ءهايإ هتلوانف باتكلا هل تجرخأ

 همدخ نم هب فيطُي نم لك راصو «ثلاث انعم سيل هعم انأو الإ ترعش ايف سانلا

 ددريو بءاثتي لعجو «هأرقف باتكلا كفف ؛توصلا انم نوعمسي ال «ًابناج هاقلي

 نم هتوسنلق تحت نم  دربلا ةدش ىلع  هيغدصو هنيبج ىلع قرعلا ليسيو «هبؤاثت

 .نكسأ :نده (؟) . عطقنا :لبجأ )١(

 . هنول ٌريغا يذلا :نكدأ ( 4 ) . ًالح لحت ىتح لحنت ال يتلا ةدقعلا :ةبرألا (؟)

 نيد



 ةعاس هرصبب لإ صخشي لعجو ءءارضخ ّرخ ةماع هسأر ىلعو .'''قرفلا ةدش

 مث ؛ "”مجاو هنأ الإ ,مّهفتملاك رظنلا نظحاليو باتكلا ةءارق ىلإ دوعي مث «مهوتملاك

 ىتح ءهدي بارطضا ةدش نم ؛هقورح تبثُي هارأ ام :لوقأل ينإو ,باتكلا دواعي

 ءهنهذ هيلإ عجرو .شارفلا ىلع باتكلا عقو ىتح هدي تلام مث ؛هتءارق ىصقتسا

 : ًالثمتم لاق مث هنيبج نع قرعلا حسمف
 "”هفت ال ةَميِمَت لك تيّقلأ امَرافظأ َْتَِشْنَأ ةَينملا اذإو

 امو ءنسلألا نينمؤملا ريمأ دنع انتلكاوتو ,ةتابن اي نسحلا انم هللاو حّبَق :لاق مث

 . انيف نينمؤملا ريمأ يأر نسح عم ءانتصقب بلكي دصرم اهقمن ةركف حناس الإ اذه
 مهنم ''' ينتأفد ىتح ءسلجملا مهنم انيلع ءىمف ,ةحيصلا ناملغلا ردابتف !مالغ اي
 ملقلا عفر امو «هديب بتكف «ساطرقو ةوادب يتأف . ساطرقلاو ًةاودلا :لاقف «سافنألا

 هب تئج ام تملع له «ةتابن اي يل لاق غرف |ملف ءسرفلا دخ لثم رطس ىتح ًادمتسم
 يل رمأو ,باوجلا ينلوان مث . هلثم انم كبسح ًاذإ :لاق . ال :تلق ؟انبتك ام كعمسُتف

 ترمأ ام ىلإ ” كّلكَت :لاق مث تلكأف ماعطب يل اعدو ًءاسك يل دّرجو .لزجأف ةزئاجب

 يعم ناك :تلقف .كتيؤرب َسنألاو كتنراقم بحأل ينإو . ناوت وأ ةلجع نم هب

 تلفقاف :نيرمأب ةيفاعلا كل تثدحأف ,.يدنع كلفق حاتفمو .كدنع هٌحاتفم لْفُق

 نم كبّسحو ءانايب كديزأ نأ بحأ امو كلذ ينءاس امو «ةيفاعلا تحتفو هوركملا

 | ِ . مايقلا لاجعتسا

 ةعومسم ةظفل بر , يمأو تنأ يبأب :لاقو يمزتلاف يل ًاعدوم ماقو تصبن 0 م

 . نظأ |(ك نكف ؛ عفان رقتحمو

 ةالص نم ًافرصنم هتدجوف ,نينمؤملا ريمأ تدرو ىتح ىهجو ًالبقتسم تجرخف

 . عزفلا : قرفلا 01(

 )١( عزفلا وأ نزحلا ةدشل سباعلا :مجاو .
 . نيعلا عفدل قنعلا يف قلعي ام :ةميمتلا (8)

 . كملسن :كلكن (6) . يتنخسا :ينتأفد (4)
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 هجو نم فاخ نم :تلقف !ةتابن اي عجضملا كاوتحا ام :لاق ينآر ا|لف .رصعلا
 ميِهَم :لاق مث ,يشأج نكس ىتح ينكرتف هنع تذبتناو تملسف . '"' جلدأ حابصلا
 مث ءادوس نس هل تدب ىتح كحض هيف ىضم املف .ًامسبتم هأرقف باتكلا هيلإ تعفدف
 هنم تيأر ام هيلع تصصقف :لاق ؟ هقافشإ تيأر فيك :لاقف لإ فرصناف هاصقتسا

 ّيلإ باتكلا فذق مث . ًارحسل نايبلا نم نإ :نيمألا قداصلا ىلع هللا تاولص :لاقف

 :هيف اذإف هتأرقف . أرقا :لاقف

 دّيؤملا «نيملاعلا بر ةفيلخو .نينمؤملا ريمأ هللا دبعل . محرلا نمحرلا هللا مسب
 نم ؛هرمأ يوذل ةبجاولا هللا ةلافكب ,لعفلا للزو لوقلا لطخ نم موصعملا .ةيالولاب
 نم ا عركملا ليبوو «عترملا ميخو ىلإ (9 راغّصلا هب نمو ./" ةلّزلا هتفنتكا دبع
 اهب ناكو «تّعسوف تعستا يتلا هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ؛حداق دتعمو حداف ليلج
 كفطعل ًايجار وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف ؛ًادئاع ىوقتلا لهأ ىلإ

 نم هنإف «لازلزلا راد يف نمألاو «لاوزلا راد يف ةعّدلاب كل هللا ناك دعب امأ

 ىتش وأ ءرثؤي ديعس الإ وه اف ءًاصوصخم نينمؤملا ريمأ اي كتركف هب تينُع
 ناطيشلا هب زهتنا ءدقَح سفانو دصرم ناسل دعسلا رظاون نع ينبجح دقو , "روي
 ةذاعتسآ هاثوغاوف ؛رودصلا هب قنحت امب ساوسولا باوبأ هب حتتفاف .ةركفلا نيح
 نم ىلع لكوتلاب ًاماصتعاو .هنولوتي نيذلا ىلع هناطلس امنِإ مجر نم نينمؤملا ريمأب
 ' قّتفي نأ نيعللا دارأ دقف ء.ةنسلا قداصو ناميإلا مّسق نم هل لزجأ امب هصخ

 ًاسبلُم نينمؤملا ريمأ ركف اهب عرق ةيلب ءهرسحت هيلع رثكو .هديك هنع ابن اقتف هئايلوأل

 )١( ليللا لوأ يف راس :جلدأ .

 . كءارو ام وأ ,كنأش امو كلاح ام يأ : مهم (؟)

 . أطخلا : ةلزلا (؟ )

 . ةعاضولاو لذلا :راغّصلا (1)

 . ءاملا ثيح عضوملا :عركملا (ه)

 .هوركم هكردي وأ هميمح لتقي :رتوي (1)

5220 



 «ًاروتوم هب لزي مل ًارأت بيصيو «ينبصن يذلا همزع نم ٌلفيل « ''”ًاشّرؤمو ًاحداكو

أ ةسخ نم هولبأ تنك امو مهنم هلثمب تقل ىتح لئاوألا هب ىنُم ام يدق ركذو
 ءرادق

 نينمؤملا ريمأ مع دقو . عابنز نب حورل طّرشتلاب كلذ تلصو نأ ىلإ «لابعأ ةلوازمو

 موقلا هب ريغ يذلا نأب « يضاملا روثأملا معلا نم ىلاعتو كرابت هل هللا راتخا ام لضفب

 دقو «مهنم هللا ىبتجا نيذلا "'ةمْدُقلا لهأ هلوازي ناكام دشأ نم مهعناصم نم

 - نينمؤملا ريمأ لهج امو ,نوكي امب اوعفتراو ءناك ام ركذ نم اوضعتماو اومصتعا

 دارأ نمل ةليسولا قيرط عابنز نب حور ةعباتم نأ - ًدعتُم الو جتحم ريغ .هعقوم نايبلل

 دقو ؛هلوخ نع نينمؤملا ريمأ ينعفر هب يذلا مزعلا ينسَبلُي مل احّوَر نأو .هقوف نَم

 دقو .مالعألا علاطتو .ديعبلا يب يمرت اهرظاون لزت مل ةمه عابنز نب حورب ينتقصلا

 , هتقفاوم ىلع ةبظاوملاو هتطخّس نم قافشإلا همستقا ًابيصن نينمؤملا ريمأ نم ثذخأ

 نيعب ترس دقلو «رظاونلا فرطتو سفنلا لوجت هب .ثرإ ةبابص الإ دعب انل يقب (مف

 "”َتِبُم ريغ ,همدقت نمل لواطتملا .هولتي نمل طّبشملا ريس نينمؤملا ريمأ

 «ةعدبلا تدابو :ةّنسلا تداس ىتح «براهلا تقحلو .بلاطلا تفف ؛«فحج لقاثتم

 اي اذ انأ اهف ؛ ىلثملا ٍةقيرطلاو ىمظعلا ةداجلا ىلإ نايدألا تلمُحو ,ناطيشلا ءىبتَخو

 نيتفيظولا تنرقو «'”ةوبحلا تدقع دقو «ينمار نمل ةلأسملا بصن .نينمؤملا ريمأ

 هل رهظتسو ؛فئاخلا لقعمو «مولظملا يلو نينمؤملا ريمأو ؛جَتلُم مال وأ ءجتحم لئاقل

 فيقث ةيعوأ يف نينمؤملا ريمأ اي ”تنّفَح امو ؛رقتسم ابن لكلو ؛يرمأ أبن ةنحملا

 يف 0 ةيكوألا "7 تّدقنآو ,ةيعوألا تّصغو 7 ناثّرَعلا نطبو ءنآمظلا يور ىتح

 الو « فجوم

 )١( ضعبب سانلا ضعب يرغي وأ «برحلا وأ رانلا دقوي يذلا :شرؤملا .

 .رمألا يف ةقباسلا :ةمدقلا (؟)

 (( هعطق ىتح ريسلا يف يف هبعتأو هدهجأ اذإ :هريعب تبأ .

 هريغو بوث نم هب ىبتحي ام :ةوبحلا ( ؛) .
 ) )6هاقلا : ءاملا نفحو ديدي اتلكب فرج :نفح .

 ) )1.تعطقنا :تدقنا (7) .عئاجلا :ناثرغلا
  (04)سيكلا وأ ةرصلا هب دشت يذلا طيخلا وهو :ءاكو عج :ةيكوألا .

 انكم



 ام ناك دقلو ؛ '" ةلباسلا هّنطقلل مهالول ءاهل راص ًالضف ٌفيقث تذخأف «ناورم لآ

 نإو ؛ناك ام قوف بطخلا مظعل نكي مل ولام ناكو ,يلماحت نم نينمؤملا ريمأ هركنأ
 ضرغ نظلاب تمر ذإ ؛ ِهتِلَع يبنلا بيعش ةنبا مهدحأ :ةعبرأ عبارل نينمؤملا ريمأ

 كشلا ٌةهبش تلازو .ءاجرلا هيف اهل قحف .ةلاسرلاب ىفطصملا يجنلا يف ًاسّرفت نيقيلا
 ريمأو ؛ امهيلع هللا ةمحر ,قورافلا يف قيّدصلا مث ؛فسوي يف زيزعلا اهلبقو ؛رابتخالاب

 ريغب "قرش الو .ًالماخ نينمؤملا ريمأ اي ناطيشلا دسَح امو .جاجحلا يف نينمؤملا
 .هتليح تلق دقو ءاوُغ هلو اهنم ربدأ مجرلل نينمؤملا ريمأ اي ةطبغ مكف ؛ىجش

 تعمس دقلو .نينمؤملا ريمأ نم اهل رّكْذأ نظأ الو ؛تيكو تيك موي هديك نّهَوو
 ءاجرلا يب مجه .ًالاقم فيقث يفو - هيلع هللا تاولص  حلاص يف نينمؤملا ريمأل

 ديسو نييبنلا مماخ همع نبا ناسل يف ليزنتلا مكحمب .هدر يف ةجحلاب هيلع هلذعل
 دنع شيرق نم ألملا ٌرْغ ةياكحو ؛لجو زع هللا نع ربخأ دقف . هَ ؛نيلسرملا

 هيلإ اودصق ام فلخ اوعدي مف .مهرخانم يف ناطيشلا خفن دقو ءراختفالاو رايتخالا

 عقوف . "7 © مظع نْيَتْرَقلا نم لجر ىلع نآَرقلا اذه َلْرُن الول# اولاقف ,ىّمرم
 ةريغملا نب ديلولا ىلع ,ةيلهاجلا ربكو رفكلا ةخفنب ةاهابملا دنع - مهُرايتخا
 امهَعاّمجا ركنأ ام ,نيونص امهب راختفالا يف اراصف ؛ يفقثلا دوعسم يبأو ,يموزخملا

 : ذئموي ةمألا يف ديلولل لاقيل ناك نإو .يحولا ّْلبمو نآرقلا ربخ يف ركنم ةمألا نم
 لاقف «قباسلا مسقلا يف ةلماشلا ةمحرلاب الإ ىلاعت زيزعلا كلذ در امو ؛شيرق ةناحير

 ةايحلا يف مُهتشيعم مهنيب انْمَّسق نحن ؟كَّبر ةّمْحر َنومِسْقَي ْمُهَأأ :لجو زع
 ًالاقم اه نإو ءاهل جاجتحالا يف فيقث نينمؤملا ريمأ اي ينتمدق امو . '' ©اينّدلا
 هديس ىلع قفشملا دبعلا هب جتحي ام رسيأ نم اذه نأ الإ ؛ةميدق ةدناعمو .ًابحر

 باوصو ؛عبتم لدع اههالكو ّرقأ مأ لّرَع ,نينمؤملا ريمأ ىلإ رمألاو ,بضغملا

 . هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلاو . دقتعُم

 )١( .كولسملا قيرطلا يهو « ةلباسلا ىلع نوّرمي نيذلا : ةلباسلا )١( صغ :قرش .

 ةيآلا فرخزلا ةروس (؟) ١" . ) )5ةيآلا فرخزلا ةروس 35 .

 ؟ مال



 هتبعوتسا |لف ءكلملا دبع نينمؤملا ريمأ رضحمب باتكلا ىلع تيتأف :ةتابن لاق ا

 ناك امب َنملُعُت الو هعطقآ :لاقف ءهظحل ىظحل فداصف .هنم ةبيهلا ىلع رظنلا هُيقراس

 . هتوم دعب ربخلا ىنع اشف كلملا دبع تام الف . ًادحأ

 : يمذ يف رشتنملا نباو جاجحلا

 ينرمأو ,'"ايّمذ الجر جاجحلا يلإ عفد :لاق ينادمهلا عدجألا نب رشتنملا نب دمع

 افرشل كل نإ .دمحخ اي :يل لاق هب تقلطنا املف ءهنم جارختسالاو هيلع ديدشتلاب

 يف لإ ىدأف تلعفف :لاق . يب قفرآو ينذأتساف ءائيش رسقلا ىلع ىطعأ ال ينإ . انيدو

 يذلا ىلإ هعفدو يدي نم هعزتناف ,هبضغأف جاجحلا كلذ غلبف .فلأ ةئامسخ عوبسأ
 يلإف :رشتنملا نبا دم لاق . ائيش هطعي ملو هيلجرو هيدي قدف «باذعلا هل ىلوتي ناك

 رامح ىلع ًاضرتعم هب انأ اذإف «,تفتلاف دم اي :يب حئاص ذإ ,قوسلا يف اموي رئاسل

 .هيلإ تلمف ءهنم "”تمّمذتو هتيتأ نإ جاجحلا تفخف «نيلجرلاو نيديلا قوقدم

 يب اوعنص مهنإو .يلإ تنسحأو يب تقفرف .ءالؤه يلو ام ينم تيلو كنإ :يل لاقف

 ام :تلقف . لإ تنسحأ امل ةأفاكم اهذخف .نالف دنع فلأ ةئامسمخ يلو ءىرت ام

 امأف :لاق ! ًائيش ةلاحلا هذه ىلع "”كأزرأل الو ءارجأ يفورعم ىلع كنم ذخآل تنك

 اذإ : ِهُلَع كيبن نع كنيد لهأ ضعب هينّنّدح هب كثّدحأ ًاثيدح ينم عمساف تيبأ ذإ

 لمعتساو .مهئاحمس يف لاملا لعجو .هتقو يف رطملا مهيلع لزنأ موق نع هللا يضر

 يف لاملا لعجو ءهتقو ريغ يف رطملا مهيلع لزنأ موق ىلع طخس اذإو ؛مهّرايخ مهيلع

 . مهرارش مهيلع لمعتساو « مهئالخُب
 هتيفلأف ءهيلإ ترسف .جاجحلا لوسر يناتأ ىتح بوث تعضو ايف «تفرصناف

 ندا :يل لاق مث ءائيش توندف .ندا :يل لاقف هديب تلصمفيسلاو هشارف ىلع اسلاج

 ةجاح نم وندلا ىلإ يب ام :تلقف !كلابأ ال ,ندآ :ةثلاثلا يل لاق مث ءائيش توندف

 . هوركمب كباصأ : كأزرأ () . تييحتسا :تممذت (؟)
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 ثيدح نم ناك ام .سلجا :لاقو .هفيس دمغأو كحضف !ىرأ ام ريمألا دي فو

 ذنم كتبذك الو ينتبحصتسا ذنم كَئَشَع ام هللاو ءربمألا اهيأ :هل تلقف ؟ثيبخلا

 يذلا لجرلا ركذ ىلإ ترص |ملف ؛هتدح من ؛ي يتنمتئا ذنم كتنخ الو « ينتربختسا

 نإ :لاق مث م . هّمست ال :لاقو « هديب يلإ ' 7 موأو .ههجوب يع ضرعأ هدنع لاملا

 . ثيداحألا عمس دقو .ًاسفن ثيبخلل

 :جاجحلا نع ءيش

 دعص اذإ ناكو .رافغتسا نيب ىلاو اكحض برغتسا اذإ ناك جاجحلا نإ :لاقيو

 جرخُيف مالكلا يف ديازتي ىتح .عمسُي داكي الف ًاديور مكت مث ع"! هفرطمب عفلت ربنملا

 . دجسملا يف نم ىصقأ اهب عرقيف ةرجزلا رجزي مث ,هفرطُم نم هدي

 :جاجحلا نأش يف يرسقلا دلاخ

 ؛ةكم ىلع كاذ ذإ وهو ةعمجلا موي يف ربنملا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ دعص

 هيلع درو ةيناثلا ةعمجلا يف ناك املف ؛ اريخ هيلع ىنثأو هتعاط دمحف .جاجحلا ركذف

 :هنم ةءاربلا راهظإو هبويع رشنو جاجحلا تشب هيف ءرمأي «كلملا دبع نب ناهلس باتك

 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف رينملا دعصف

 ةكئالملا تناك ام هللا ةعاط نم رهظُي ناكو .ةكئالملا نم اكلم ناك سيلبإ نإ

 دارأ املف هتكئالم ىلع يفخ ام هثبخو هّشغ نم ملع دق هللا ناكو ءالضف هب هل ىرت

 جاجحلا نإو ؛هونعلف ,مهنع هيفخي ناك ام مهل رهظف ءمدآل دوجسلاب هرمأ هتحيضف هللا
 ريمأ علطأ دق هللا ناكو ءالضف هب هل ىرن انك ام نينمؤملا ريمأ ةعاط نم رهظُي ناك

 ىلع كلذ ىرجأ هتحيضف هللا دارأ املف ؛انع يفخ ام ىلع هثبخو هشغ نم نينمؤملا

 . لزن مث !هللا هنعل هونعلاف ,هتعلف ؛نينمؤملا ريمأ يدي

 .راشأ :أموأ(١)

 . مالعأ وذ عبرم ٌرخ نم ءادر :فرطملا (؟)

 احلا



 . :ثعشألا نبا ةأرماو جاجحلا

 لام نيأ :هللا ةودع اي : اهل لق : يسرحلل لاق ثعشألا نبا ةأرماب جاجحلا يأ املو

 هتلعج يذلا هللا لام نيأ هللا ةّودع اي : يبسرحلا اهل لاقف ؟كليذ تحت هتلعج يذلا هللا

 . اهليبس يّلخف . اهّلسرأ ؛تلق اذكه ام ؛تبذك :جاجحلا لاق ؟كتسا تحت

 :لئاو وبأو جاجحلا

 ؟ كمسا ام : يل لاقف . لإ جاجحلا لسرأ :لاق لئاو يبأ نع مصاع نع ةناوع وبأ

 ؟ضرألا هذه تطبه ىتم :يل لاق !يمسا فَرَع ىتح لإ ريمألا لسرأ ام :تلق

 هتعبتا نإ ام هنم أرقأ :تلق ؟نآرقلا نم أرقت م :لاق .اهلهأ تنكاس نيح :تلق

 نعتستيب نيعتست نإ :تلق ؟ يلمع ضعب ىلع كب نيعتسأ نأ ديرأ ينإ :لاق . ينافك

 نإو .ّيلِإ ْبحأ وهف ينْعَدت نإو .ءوسلا ناوعأ فاخي ,فيعض ”قرخأ ريبكب
 .كمحقأ مل كريغ تدجو نإو كتمحقأ كريغ دجأ مل نإ :لاق . مَحَقتأ ينْمحَفُت

 هللاو ؛كل مهتبيه طق ًاريمأ اوباه سانلا تملع ام يفإ :ريمألا هللا مركأ ىرخأو تلق

 ىلع كل تسلو ءاذه ؛حبصأ ىتح مونلا ينيتأي امف كركذأف ليللا نم '"”ٌراعتأل ينإ

 هللاو ينإ :لاقف . ثيدحلا هيلع تدعأف ؟تلق فيك !هيه :لاقو كلذ هبجعأف !لمع

 نع تلدعف تمقف :لاق ! ينم مد ىلع أرجأ وه ضرألا هجو ىلع الجر مويلا ملعأ ام

 . خيشلا اودشرأ ,خيشلا اودهآ :لاقف ءرصبأ ال ينأك ًادمع قيرطلا

 : ىليل بأ نباو جاجحلا

 لاقف .جاجحلا ىلع ىليل يأ نب نمحرلا دبع لخد :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 . اذه ىلإ اورظناف نامثع نينمؤملا ريمأ بسي لجر ىلإ اورظنت نأ متدرأ اذإ :هئاسلجل

 نع "'ينرجحيل هنإ ؛نايثع ٌبّسأ نوكأ نأ ريمألا اهيأ هللا ذاعم :نمحرلا دبع لاقف

 .قمحألا :قرخألا (١ر

 . مالك عم ًاليل شارفلا ىلع بلقتلاو رهسلا :راعتلا (؟)

 . يعني : ينزجحي (؟)
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 نيرجاهملا ءارقفلل# :[ ىلاعت هللا لاق ] ىلاعت هللا .باتك يف تايآ [ثالث ] كلذ

 هللا نورصْنَيو ًاناوضرو هللا ّنم ًالضف َنوُفَتْبي مهلاومأو ْمهرايد نم اوُجِرْخَأ نيذلا
 اوئّوبت نيذلاو#» :لاق مث .مهنم نارثع ناكف 0 © نوقداّصلا مه كئلوأ .ُةلوسزو

 ام ةجاح مهرودص يف نودي الو مهيلإ ّرجاه نم نوُبحُي مهلّبق نم َناميإلاو راّذلا
 :لاق مث مهنم يبأ ناكف 5 # ةصاصَخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو اوُتوأ

 انوقّبس ّنيذلا انناوخإلو انل ٌرفغأ انّبر نولوقي ٌمهدْعِب نم اواج نيذلاو#
 . تقدص :لاق . مهنم انأ تنكف . "7 «ناميإلاب

 :راتخملاو ريبزلا نباو ىلع نعل يف ىليل يبأ نبا

 يبأ نب نمحرلا دبع تيأر :لاق شمعألا نع ةيواعم يبأ نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 لع :نيبذاكلا نعلا :هل نولوقي اولعجف ,دجسملا باب ىلع هفقوأو جاجحلا هبرض ليل
 مث نيبذاكلا هللا نعل :لاقف . ديبع يبأ نب راتخملاو « ريبزلا نب هللا دبعو «بلاط يبأ نبا

 - عفرلاب  ديبع يبأ نب راتخملاو «ريبزلا نب هللا دبعو ,بلاط يبأ نب لع :لاق
 . مهديري سيل هنأ .عفرف أدتبا مث تكس نيح تفرعف

 :يبعشلاو جاجحلا

 ماسم يبأ نب ديزي ينيقل رصقلا باب تئج املف ءاقثوُم جاجحلا يب يِتأ : يبعشلا لاق
 تلق !ةعافش مويب مويلا سيلو ؛ماعلا نم كيتفد نيب امل يعش اي هلل انإ :لاقف .هبتاك
 نأ ىرحلابو .كسفن ىلع قافنلاو كرشلاب ريمألل وب :لاق ؟جرخملا اف :هل
 جاجحلا ىلع تلخد املف : ديزي ةلاقم لثم يل لاقف .جاجحلا نب دمع ينبقل مث .وجنت

 انب "ابن ءريمألا هللا حلصأ :تلق ؟رفكو ايلع جرخ نميف يبعش اي تنأو :يل لاق
 قاضو .رهسلا انلحتكاو ,فوخلا "”انسلحتساو . 7 بانجلا انب بدجأو .لزنملا

 )١( ةيآلا رشحلا ةروس (ع) , و ةيآلا رشحلا ةروس (؟١) . م ةيآلا رشحلا ةروس ٠١ .

 ) )5.دعب :ابن (0) .دع:ؤب
 . انقرافي مل :فوخلا انسلحتسا (10) , ةيحانلا :بانجلا (1)

 حلل



 «هللاو قدص :لاق !ءايوقأ ةرجف الو «ءايقتأ ًةررب اهيف نكن مل ٌةنتف انتطبخو .كلسملا

 «كلذ دعب ةضيرف يف لإ جاتحاف . هنع اوقلطأ ؛ اوُوَق الو ءانيلع مهجورخب اوُرب ام

 نم ةسمخ اهيف فلتخا :تلقف ؟ِدَجو تخأو مأ يف لوقت ام :لاقف ِِّإ لسرأف

 اف :لاق . سابع نباو ءديزو نامثعو «ّلعو ءدوعسم نب هللا دبع : مَنِ دم باحصأ

 ءائيش تخألا طْمُي مو أبأ دجلا لعج :تلق . '”ًَقْنَمِل ناك نإ ءسابع نبا اهيف لاق

 دجلا ىطعأف ,ةتس نم اهلعج تلق ؟دوعسم نبا اهيف لاق امف :لاق . ثلثلا َمألا ىطعأو

 نم اهلعج :تلق ؟ ديز لاق |مف :لاق . ًاهس تخألا ىطعأو «نينثا َّمألا ىطعأو ,ةثالث

 دجلا لعجف ؛نينثا تخألا ىطعأو «ةعبرأ ّدجلا ىطعأو .ةثالث َمألا ىطعأف ,ةعست

 لاق امف :لاق . اثالثأ اهلعج :تلق ؟نامثع نينمؤملا ريمأ اهيف لاق اف :لاق . اخأ اهعم

 نينثا مألا ىطعأو «ةثالث تخألا ىطعأف ,ةتس نم اهلعج :تلق ؟بارُث وبأ اهيف

 . نينمؤملا ريمأ اهاضمأ ام ىلع اهْضّمّيلف يضاقلا رم :لاق ءارهس دجلا ىطعأو

 . مه نذيإ :لاقف . السر بابلاب نإ :هل لاقف بجاحلا هءاج ذإ هدنع انأ اهيبف ...

 ءاجو « مهناميأب مهبتكو , مهقتاوع ىلع مهفويسو .مهطاسوأ ىلع مهمئارعو, اولخدف :لاق

 :لاق ءماشلا نم :لاق ؟نيأ نم :هل لاقف ء مصاع نب ةبابش هل لاقي لس ينب نم لجر

 نم كءارو له :لاق ,هربخأف ؟همشح تكرت فيكو ؟نينمؤملا ريمأ تكرت فيك

 «يل تعناف :لاق .بئاحس ثالث ريمألا نيبو ينيب اهف ينتباصأ .معن :لاق ؟ثيغ

 راغص رطق عقوف « '”'نيِراَوُحِب ةباحس ينتباصأ :لاق ؟هريشابتو رطملا عقو ناك فيك
 ا"! حيّتسلا وهو .اكرادتمو اطيشن عقوو ؛رابكلل ةمحُل راغصلا تناكف ءرابك رطقو

 ينتباصأو . ةربدم ضرأو «ةلبقم ضرأو ؛حزان داوو «لئاس داوف ءهب تعمس يذلا

 تعدصو «عالتلا تضحدأو ؛'"زاّرعلا تلاسأو « "”ثامّدلا تدّتلف ( ءارسّب ةباحس

 )١1( بيقنتلاو ثحبلا ريثكلا ,ءايشألاب ملاعلا :بقنملا .

 )١( بلح ىرق نم :نيراوح .

 . اهناوأ لبق ترطمأ ىتلا :ءارسبلا ( 5 ) . رهاظلا يراجلا :حيسلا ()

 . ةبلصلا ضرألا :زازعلا (1) .نيللا لهسلا ناكملا يهو :ثمد عمج :ثامدلا (0)
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 تألتماو «ّيرلا دعب ضرألا تءاقف . نيتيرقلاب ةباحس ىنتباصأو ؛ اهنكامأ ةأبكلا نع

 . عبضلا ا" راجو لثم ف كتئجو ,ةيدوألا تمعفأو 3 0 ديداخألا

 ال :لاق ؟ ثيغ نم كءارو له :لاقف ,.دسأ ىنب نم لجر لخدف . نذيإ :لاق مث
 .تنا ربخملا سئب :لاق . ”' ةنّس ماع هنا انقياو عدالبلا تربغاو .راصعإلا هللاو رثك 0 8 ) راس عاش 5 3 و

 . ناك يذلا كتربخأ :لاق

 .لاق ؟ثيغ نم كءارو له :لاق .ةماهلا لهأ نم لجر لخدف .نذيإ :لاق مث
 أفطت ةلحم ىلإ مكنعظ ماه :لوقي لئاق تعمسو «ءاملا ىلإ نوعدي داورلا تعمس .معن
 جاجحلا ردي ملف : يبعشلا لاق . ىزعملا اهبف شفانتو ؛ءاسنلا اهيف يكتشتو نارينلا اهيف
 ,ريمألا هللا حلصأ :لاق . مهمهفأف ماشلا لهأ ثّدحت امنإ . كل ابت :هل لاقف .لاق ام

 اأو اهب زبتخُي ران دقوت الف «نبللاو دبزلاو نمسلاو رمتلا رثكف .سانلا بصخأ
 نم نينأ اهو :تيبتف .اهنبل ضخمتو ءاهمهب 'قيرُت لظت ةأرملا نإف .ءاسنلا ىكشت ا 1 5207 - ) - .٠ .ءء ني م

 رونو رجشلا عاونأو رمتلا عاونأ نم ىرت اهنإف .ىزعملا انت امأو اهدضع 0 3 5 3 5 5 0 )0( تي: 0 2 .
 نم اهلو ءاهشاركأ تألتما دقو تيبتف ءاهنويع عبشُي الو اهنوطب عبشي ام .تابنلا
 . ةّردلا لزنتست ىتح ةّرجلا ىقبتف ,ةّرج '" ةظكلا

 لاقف «نامزلا كلذ يف سانلا ّدشأ نم ناك يللاوملا نم لجر لخدف .نذيإ :لاق مث

 .ءالؤه لوقي ام لوقأ نأ نسحأ ال ينكلو .معن :لاق ؟ثيغ نم كءارو له :هل
 ٌتلخد ىتح اهراثآ يف أطأ لزأ ملف .:اولُمجج ةباحس ينتباصأ :لاق ؟نسحت اف :لاق
 . ةوطُخ فيسلاب مهوطأل كنإ ,ةبط“ ٠ رطملا يف مهرصقأ تنك نئل :لاقف . كيلع

 )١( ضرألا يف ليطتسملا قشلا :دودخألا .

 .بئذلاو دسألاو عبضلا رجح :راجولا (؟)
 )( بدج :ةنس .

 . ةقبرلا يف هسأر لعجت :قبرت (4)
 . قرفت : شفانت (6)

 . ةنطبلا : ةظكلا (1)
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 :رمع نباو جاجحلاو كلملا دبع

 دبع بتك «ةعامجلا ماع ناك امل :لاق ةيريوج نب ديعس نع قوزرم نب ميهاربإ

 ,كسانملا يف ينعي .هنع ذخو هب دتقاف رمع نبا رظنا :جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا

 لاقف «هنبآ ملاسو رمع نبا هللا دبع يدي نيب جاجحلا راس «ةفرع ةيشع ناك الف :لاق

 :لاق .ةالصلا لّجعو ةبطخلا زجوأف مويلا '7ةنّمسلا بيصُت نأ تدرأ نإ :ماس هل

 هللا دبع رم لاوزلا دنعناك ملف . تقدص :لاقف ءرمع نب هللا دبع ىلإ رظنو بّطقف

 «لستغا دق هنأك رطقي هسأرو جرخ نأ ثبل اف ا"! اورلا :لاقو هقدارسب رمع نب

 ابأ :تلقف ءرمع نبا اهيلع يتلا ''”ةببجنلا نم ردحتي مدلا تيأر سانلا "!'ضافأ املف

 حمر ””جز هباصأ ناكو . ةبيجنلا سيل ترقُع انأ :لاق !ةبيجنلا ترقع .نمحرلا دبع

 دبع ابأ اي :لاقف ادئاع جاجحلا هيلع لخد ةكمب انرص [لف .همدق نم نيعبصأ نيب

 هللا رفغ لاق . ينتبصأ تنأ :هل لاق ءتلعفو تلعفل كباصأ نَم ٌتملع ول , نمحرلا

 ال دلب يفو «حالسلا هيف لمحُي ال موي يف حالسلا تلم :لاق ؟ اذه لوقت 1 ءكل

 . مالسلا هيف لمحي

 :جاجحلا رابخأ نم

 ألم دقو ربنملا ىلع جاجحلاو دجسملا لخد نم ينربخأ :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 :لوقي ثيح يركشيلا لهاك يأ نب ديوُس تايبأب دجسملا هّيوص

 عَضُي ملاتوم يل ىَنمت دق هردص اظْيَغ تجضنأ نم بر
 ا"'ةقأ فيك ىدملا تاياغ دنع مهتيلبأ دقو اوُنَظ ام تاس

 )١( ًابجاو الو ًاضرف سيل امم نيدلا يف دومحملا لمعلاو ؛ةريسلا :ةنسلا .

 حابصلا هلباقيو ليلا ىلإ سمشلا لاوز نم تقولا وأ : ةحارلا :حاورلا (؟) .
 تافرع يف فقوملا ءاضقنا دعب ىنم ىلإ اوفرصنإ :جاجحلا ضافأ (؟) .

 . هبيجن عمج «بئاجنو . اهرابخ يأ لبألا بئاجن لاقي ( ؛ )
 . حمرلا لفسأ يف ةديدحلا :جزلا (5)

 . ةياغلا :ىدملاو اونقيتساو ينم اوفرع يأ :مهتيلبأ (1)
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 «يبأر تظقيأ ينإ :هيلإ بتكف .«كتريس يل فص نأ .جاجحلا ىلإ ديلولا بتك

 ءهرمأ يف مزاحلا برحلا تيلوو .هموق يف عاطملا ديسلا تيندأف .ياوه تمنأو

 ىلإ باوثلاو « ءىبسملا (") فطُتلا ىلإ فيسلا تفرصو ,هتنامأل رفوملا جارخلا تدلقو

 . باوثلا نم هظحب نسحملا كسمتو .باقعلا ةلوص بيرملا فاخف ؛ءيربلا نسحملا

 ءىراقو جاجحلا

 ريغ لَمَع هنإ كلهأ نم سيل هنإ ٌحون اي لاقإ :دوه ةروس يف جاجحلا أرق
 ثعبف ؛حتفلاب لمع وأ «نيونتلاو مفلاب ْلَمَع :أرقي فيك ردي مف ؛ "74 حلاص
 هيسنو هسبحف .هسلجم نع جاجحلا عفترا دقو هب ىتأف .ءىراقب ينتيإ :لاقف اًيسرح

 :لاق ؟تسبُح مف :هل لاق هيلإ ىهتنا (لف ؛رهشأ ةتس دعب هّسبح جاجحلا ضرع ىتح
 ا . هقالطإب رمأف ! ريمألا هللا حلصأ ءحون نبا يف

 :سنأو جاجحلاو كلملا دبع

 ىلع ةجراخ تجرخ :لاق ةيريوج نب ديعس ينثدح :لاق قوزرم نب مهاربإ
 همتشي هيلإ بتكف «ىبأف ءهعم جرخي كلام نب سنأ ىلإ لسرأف ءفسوي نب جاجحلا

 يف جاجحلا باتك جردأو هوكشي ناورم نب كلملا دبع ىلإ كلام نب سنأ بتكف

 . هباتك فوج

 مل ةعاس يف ناورم نب كلملا دبع لإ ثعب :رجاهملا يبأ نب هللا دبع نب ليعامسإ لاق

 اي :لاقف ءاظيغو ًاقنح ناك ام ّدشأ وهو هيلع تلخدف ءاهلثم يف لإ ثعبي نكي

 لجر يف هٌعرذ قاضو «نينمؤملا ريمأ فعض :ةيعرلا لوقت نأ لع دشأ ام :ليعامسإ
 امو :تلقف «ةئيس نع هل زواجتي الو .ةنسح هل لبقي ال ! هِي ىبنلا باحصأ نم

 نأ ركذي ّيلإ بتك « هَ هللا لوسر مداخ :كلام نب سنأ لاق نينمؤملا ريمأ اي كاذ

 . 55 ةيآلا سنوي ةروس (7) .بيرملا لجرلا :فطنلا )١(
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 نب سنأ ىلإ اباتك «نيباتك كلذ يف تبتك دقو .هراوج ءاسأوأل ب ّرضأ دق جاجحلا

 أدباف قارعلا تدرو اذإف ديربلا ىلع جرخأ مث |مههضبقاف ؛ جاجحلا ىلإ رخآلاو كلام

 حاجحلا نم ناك ام نينمؤملا ريمأ ىلع دتشا :هل لقو ,يباتك هل عمداف كلام نب سنأب

 هباتك هيلإ عفداف جاجحلا تئا مث هللا ءاش نإ ههركت ّرمأ كيلإ ّقأي نلو .كيلإ

 هب ماكتي ام مهفا مث . اهّرش كئطخي هنظأ ال ''!ةّرغ نينمؤملا ريمأب تررتغا دق :هل لقو

 . هللا ءاش نإ ىلع تمدق اذإ هايإ ينمفُت ىتح .هنم نوكي امو

 تأدبف قارعلا تمدق ىتح ,ديربلا ىلع تجرخو نيباتكلا تضبقف :ليعامسإ لاق
 هل اعدف ؛هتلاسر هتغلبأو «نينمؤملا ريمأ باتك هيلإ تعفدف ءهلزنم يف كلام نب سنأب

 ظ ولو .لماع جاجحلا ْنِإ ,ةزمح ابأ :هل تلق باتكلا ةءارق نم غرف املف ؛ اريخ هازجو

 ظ كلذ :لاق . هحلاصت نأ ديرأ انأف ؛كعفنيو كرضي نأ ردقل "'ةعماج يف كل عضو

 تنك دقل هللاو :لاقو بحر ينآر (ملف ؛ جاجحلا تيتأ مث . كيأر نع جرخأ ال .كيلإ

 مدقأو كارأ نأ بحأ تنك دق هللاو انأو :تلق !اذه يدلب يف كارأ نأ ٌبحأ

 وهو ةفيلخلا تقراف :تلق ؟كاذ امو :لاق !كيلا هب تلسرأ يذلا ريغب كيلع

 ةنيبجو هؤرقي لعجف «باتكلا هيلإ تعفدف :لاق ؟ملو :لاق !كيلع سانلا ُبضغأ

 ينإف «لعفت ال :هل تلق . كلام نب سنأ ىلإ انب بكرآ :لاق مث «هنيميب هحسميف قرعي

 - هتحلاصم نم هيلع ترشأ يذلل كلذو - كيتأي يذلا وه نوكي ىتح هب فطلتأس

 : هيف اذإف «نينمؤملا ريمأ باتك ىقلأف :لاق
 ءفسوي نب جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع هللا دبع نم . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 «كردق تزج ىتح اهيف تولعو «تيغطف رومألا كب 0 تَمَط دبع كنإف دعب ام

 ا" كّتزمغأل ءفئاطلا بيبز مجَعب 27ةمرفتسملا نباي هللا ممآو «كروط تّوَدعو

 )١( لغلا : ةعماجلا (؟) . ةظقيلا يف ةلفغ :ةّرغلاو .لفغ : رتغا .

 . دتشا وأ .عفترا وأ ءىغط :ىمط (؟)

 . قيضيل اهعاتم يف ءارودلا لعجت يتلا : ةمرفتسملا ()

 . اهبحاص رمغت يتلا ةلالضلا وأ ,ةمحزلاو ةدشلا يهو :ةزمغ عمج :تازمغلا (0)
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 ©) ءاعجو يف اهنم لخدت ةضكر كّتضكرألو «بلاعثلل ثويللا تازمغ ضعبك
 ,مهفاتكأىلع ةراجحلا نولقني اوناك ذإ «فئاطلاب كئابآ بساكم ركذآ ؛كمأ

 ةءاندلا نم كؤابآو تنأ هيلع تنك ام تيسن دقف ؛ مهيديأب لهانملا يف رابآلا نورفحيو

 مداخ كلام نب سنأ ىلع كنم ةلاطتسا نينمؤملا َريمأ غلب دقو ؛ةعارضلاو مؤللاو

 هتاوطسو هتامقنو هريغ ةفرعمب َةّرغو .نينمؤملا ريمأ ىلع كنم ةأرج « هَ هللا لوسر
 نأ تدرأ كئظأو .هتطخس دنع لزنو «هتبحم ريغ ىلإ دمعو هليبس فلاخ نم ىلع

 نإو ءامدُق تيضم اهتغّوُس نإف ءاهيف ريكنتلاو رييغتلا نم هدنع ام ملعتل اهب "'هزورت
 ؛نيلجرلا '”كلصأ ؛نينيعلا "' سفخأ دبع نم هللا ةنعل كيلعف . اربُد تيلو اهتضْعُب
 امرُج هنم تمرتجآ كنأ ماع نينمؤملا ريمأ نأ ول هللا آو .'”نيترعاجلا حوسمم

 ًارهظ كحبسي نم كيلإ ثعبل «نينمؤملا ريمأ ىلإ هب بتك ايف ًاضرع هل تكهتناو
 ريمأ ىلع ىفخي نلو «بحأ امب كيف مكحيف «كلام نب سنأ ىلإ كب يهتني ىتح نطبل
 . نوملعت فوسو رقتسم أبن لكلو , '” كوبن نينمؤملا

 |ملف ؛جاجحلا ىلإ يعم قلطنا ىتح هب لزأ مف سنأ ىلإ تقلطناف :ليعمسإ لاق

 ريمأ انيلع تبضغأو «.ةمئالاب تلجَع :ةزمح ابأ كل هللا رفغي :لاق هيلع انلخد
 انأ معزت تنك كنإ :سنأ :لاقف ءريرسلا ىلع هعم هسلجأف هديب ذخأ مث .نينمؤملا

 هللا لاق نيذلا نحنو !سانلا لخبأ نم انإ :تلقو ءرصانألا اناّمس هللاو !رارشألا

 !قافن لهأ انأ تمعزو "' «ةصاصخ مهب ناك ولو مهسْفنَأ ىلع نورثوُيو» :مهيف
 ٌرجاه نم َنوُبحُي ْمِهلْبَق ْنِم ناميإلاو َراَّدلا اوَُوَبت َنيذلاوإ# :انيف لوقي ىلاعت هللاو

 كلذ يف ىكتشملاو عزفملا ناكف " #اوثوأ ام ةَجاح مهروُدص يف نوُدَجِي الو مهيلإ

 .هبرجت :هزورت )١(  .ربدلا يهو ةلفاسلا :ءاعجولا )١(

 . نيبوقرعلاو نيتبكرلا برطضم :نيلجرلا كلصا ( 1) . حيبقلاب قطني يذلا :سفخألا ()
 . ناترعاج امههو .ذخفلا ىلع فرشملا كرولا فرح :ةرعاجلا (60)

 . 9 ةيآلا رشحلا ةروس (10) . كَرَبَح :كوَبَت (1)
 . 3٠٠ ةيآلا رشحلا ةروس (4)

 ؟ وال



 ء«تلهج ام انقح نم فرعو هللا هالو ام كلذ نم ىلوتف ؛«نينمؤملا ريمأ ىلإو هللا ىلإ

 طخسأو ءىضرملل ىضرأوه بر كلذ ف مكحيسو «تعّبض ام انم ظفحو

 «ةملظلا رونلا الو «لطابلا هدنع قحلا ُبوشي ال موي يف ,ريغملا ىلع ردقأو .طخسملل

 نب ىسوم مدخ نم تأر ىراصنلا وأ دوهيلا نأ الول هللاو ؛ةلالضلا ىدمحلا الو

 هللا لوسر ةمدخ يف يل اورت مل ام هل تأرل ًادحاو ًاموي يرم نبا ىسيع وأ نارمع

 .نينس رشع هلع

 هاضرب بتكو .هنع ىضرو هرذع لبق ىتح هاضرتو جاجحلا هيلإ رذتعاف :لاق

 . هنع هللا يضر ,كله ىتح هل ًابئاه ًاظعم هل جاجحلا لزي ملو ,هرذع هلوبقو

 هظح لهسو .هاقبأو نينمؤملا ريمأ هللا حلصأ :دعب امأ . محرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا زعأ  نينمؤملا ريمأ لوسر رجاهملا بأ نب ليعامسإ نإف .هانمدعأ الو هطاحو

 هوركم لك نم ينلعجو ,هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا ريمأ باتكب لع َمدق - هرصن

 دنع نم يب ةمعنلا لوزن لبق ناك امب يرييعتو « يئاباب يخيبوتو يتميتش ركذي .هءادف

 هللا ينلعج ,نينمؤملا ريمأ ركذيو ءهيلإ هناسحإو هيلع هتمعن هللا متأ , ينمؤملا ريمأ
 ريمأ ىلع ةأرج « ِهِليَع هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ ىلع ينم ًةلاطتسا ءهادف

 ريغ ىلإ دمعو هليبس فلاخ نم ىلع هتاوطسو هتامقنو هريغ ةفرعمب ةرغو .نينمؤملا

 هللا لوسر دمحم نم هتبارق يف هللا هحلصأ  نينمؤملا ريمأو هتطخس دنع لزنو هنبحم

 ملو ينلهمأف «يبنذ نع افعو َِرْثَع لاقأ نم قحأ  ءايبنألا متاخو ىدملا مامإ « هِي

 ؛هدابع رومأ نم هللا هدلق امو هعئابط ميرك نم هيلع لبج يذلل يتوفه دنع ينلجعي

 تئلُم دقف ,يتبرك حارفإو ئعرو نيكست يف هللا هحلصأ  نينمؤملا ريمأ ىأرف

 ءتارثعلا هللا ''هلاقأ - نينمؤملا ريمأو .هتمقن ةءاجفو ءهتوطس نم اقرفو ًابعر

 .رزواجتو هنع حفص :هترثع هللا لاقأ ) ١(

 انكلا



 نم قحأ  تاجردلا هل ىلعأو ,تانسحلا هل فعاضو .تائيسلا [نغ] هل زواحتو
 مو

 يلإ دنسأ امب يل ههيونتو « لإ هتعينص نم نينمؤملا ريمأ فصو يذلاو ؛ ًاصصغ ينعرجي

 ينم لسوتلاو ؛ هيلع ركشلاب ىزجت .هيف قداصف .هتيعر باقر نم يناطوأو .هلمع نم
 . ةيافكلاب هل برقتلاو ةيالولاب هيلإ

 ابضم ًادوسح الو ''' ابكم اودع يب تمشي ملو ,ىقبأو '" دمغتو ءافعو حفص

 دنع ينوزن هباتك لماحو نينمؤملا ريمأ لوسر رجاهملا يبأ نب ليعامسإ نياع دقو
 يلع هلوخدو . يايإ هقالقإو .نينمؤملا ريمأ باتكل يعوضخو .كلام نب سنأ ةرسم
 ينقّوط  نينمؤملا ريمأ ىرأ نإف ؛هيلإ هيهنيو نينمؤملا ريمأ هملعيس ام ىلع « ةبيصملاب
 يف يل دمو هتاضرم ٌةقفاوم هيف ام ىلإ ينغَلبو .هقح ةيدأت ىلع ينناعأو .هركش هللا
 ام دريو ,يمَد كفس نم هب يننمؤي .هردص ةمالسو هاضر نم باتكب يل رمأ - هلجأ

 مظع .هّبطخ ليلج ٌرمأ لع درو دقف ؛[ لعف ] يلق هب نئمطيو .يمون نم درش
 يف هيلتبي نأو ء[ يلع ] نينمؤملا ريمأ طخسي ال نأ هللا لأسأ .هبرك يلع ديدش هرمأ

 هب دمحي ام .هعئانصو هلاعو .همشحو هيلاومو .هتسارفو هتسايسو .همزعو همزح

 يف هل عناصلاو .هناطلس نع ٌباذلاو نينمؤملا ريمأ يلو هنإ .هتمه دعبو هيأر نسح

 . مالسلاو .هرمأ

 َعوُر '“' خرفأ ءبتاك اي :لاق ,باتكلا نينمؤملا ريمأ أرق امل هنأ ليعامسإ ثدحف - م (:)

 : جاجحلاو ناملس
 كلملا دبع نب ديلولا هيخأ مايأ يف جاجحلا ىلإ بتكي كلملا دبع نب نايلس ناك

 :بتكف .اهيف هل رظني الف ابتك

 .ريس :دمغت )١(

 . هنع لدعي ملو همزل :هيلع بكا (؟)

 . عزفلا هنع فشكأ :هداؤف خرفأ ( 4 ) .دقحلاو لغلا ًارمضم :ًابضم (م)'
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 مالس «فسوي نب جاجحلا ىلإ كلملا دبع نب ناملس نم ءمحرلا نمحرلا هللا مسب

 علوم .قحلا ُباجح هنع كوتهم ورما كنإف ؛دعب امأ .هللا دابع نم ةعاطلا لهأ ىلع

 قحو هللا قحب فختسم ,«كظحل كرات «كعفانم نع فرصنم .كل ال كيلع امب

 ةمهبم يف كفرصي كلآل كيلع ام الو ,كفطعَي ريخ نم كيلإ فلس ام ال ,هئايلوأ

 نع "' بكنتت ال ءاراصيصْعا قحلا نع ا" صوصْعُم سوكنم رومغم كرمأ نم

 .ًابابس اشحاف تيعُد ىتح ءاراقو هلل وجرت الو ءةءاسإ نع "7 يوعرت الو « حيبق

 كنم هللا يننكمأ نئل هللا ماف هلثم وذحب لعن مامز ٌذحآو ,كرتفب كربش سقف

 فارطأب ذولت . لابجلا يف ًاديرش كنلعجألو ,(" كصئارف اهنم نيلت ةسود كنسودأل

 ًامذقف لع هب يل ىضقو ينم كلذ هللا ماع ءاهييدثب ةارمحلا ةيمورلا نقلعألو .لامثلا
 ترفظو ,تخزذبف ترّدق كنإف ؛لاجرلا ضارعأ '” تيحتناو . ةيفاعلا كتّرغ
 . اهب قلعتأ ةدم كبو يب تناك نإ كريصم نوكي فيك رظنت ىتح كَديورُف ؛تيّدعتف

 يف كريصم لعجيو «ةليوط ةيزخو ,ةليلذ ةلذّم ىلإ لوئت نأ وجرأف ىرخألا نكت نإو

 . مالسلاو ! ريصم ّرش ةرخآلا

 نب ناولس ىلإ فسوي نب جاجحلا نم . ميحرلا نمحرلا هللا مسب :جاجحلا هيلإ بتكف

 ؤرمأ ينأ ركذت يلإ تبتك كنإف دعب امأ :ىدملا عبتأ نم ىلع مالس .كلملا دبع

 « يظحل كرات , يعفانم نع فرصنم «يل ال لع امب علوم .قحلا ُباجح ينع كوتهم
 يصل كنإ يرمعلو ؛'" ةلواصم وذ كنأ ركذتو ؛قحلا لو قحو هللا قحب فختسم

 . كّريغ كيف بقرّيو كنس ةثادحو .كلقع ةلقب رذعُت ءنسلا ثيدح

 )١( سوبحم عونممب :رصوصعم .

 )١( ضرعتو ىحنتت :حيبق نع بكذتت .

 . يحتست :يوعرت ()

 . عزفلا دنع دعترت ردصلاو فتكلا نيب ةمحل يهو :ةصيرف عمج : صئارفلا ( ؛ )

 . هدصقو مالكلاب هدمتعا :هاحتنا (6 )

 . ةسفانملاو ةبلاغملا :ةلواصملا (1)



 هللف «كملح هب فختساو .,كلقع هيف فعض دقل يرمعلف ّيلإ كباتك امأف

 تمأو كئاجر نود هللا ءاجرو ,كئاضق نود هللا ءاضقب ترصتنا الفأ !كوبأ

 ام كتدياكم نم سمتليف ههبنت ملو «كريبدت هنع ترتسو .كودع تنمأو كآفيغ

 كرمأ نم قزرت مو ءاملع رومألا ")فشتست مل كنكلو ؟هتدياكم نم سمتلت

 «كتقيلخ نم ءافجلا ناكف «كرمأ أوسأ ىلع ناطيشلا اهيف كآلد ًارومأ تعمج ءامزح
 ىتح الماك نوكت نل كنأ كثّدحو «ربدأو كب ُناطيشلا لبقأو «كتعيبط نم قّمحلاَو

 كلوق امأو ؛هبذكل اهبناوج عستاو ,هلوقل كئرجنح تقلذحتف «كبيعي ام ىطاعتت

 نأو كناوهب هللا اهَمرَكُي نأ وجرأف ؛اهييدثي فسوي ةنبا بنيز تقّلعل هللا ككلم ول

 ناطيشلاو يلإ تبتك كنأ فرعأ ينأ عم ؛كيأر نم كلذ ناك نإ كل كلذ قفوي ال

 كلدي ال نأ قحلاب رحأف ,"!فسخلاب ضار بتاك ٌرش يلع لمم ٌرشف ؛كيفك نيب
 ءرصبلا خماش تنأف «ةفالخلل كوف بلحتو ؛ىدر ىلإ الإ كّدري الو .ىده ىلع

 هللا لأسأ هللا ةّطَقَلل اهنإ ؛ اهثدم كنع عطقنت ال اهكلمت نيح كنأ نظت رظنلا حماط

 نوكأف كوخأو كوبأ هيف بغر ايف بغرت نأ وجرأ ينأ عم .ركشلا اهيف كمهلي نأ
 هجارخإو كنع هعزن هللا دارأ رمأ وهف كيرخنم يف ناطيشلا خفن نإو ءامل يلثم كل

 اهدرت نإو «لبق اهلثمف اهلبقت نإف ةحيصنلا اهنإ يرمعلو ؛كنم هب لمكأ وه نم ىلإ
 . جاجحلا انأو كنود اهتعطتقا يلع

 :نينبلا مأو ديلولاو جاجحلا

 ءادوس ةمامعو عرد هيلعو هيلع لخدف .كلملا دبع نب ديلولا ىلع جاجحلا مدق

 اذه نم :ناورم نب زيزعلا دبع تنب نينبلا م هيلإ تثعبف ؛ "!ةنانكو ,ةيبرع سوقو
 نب جاجحلا اذه : اهيلإ ثعبف ؟ '*”ةلالغ يف تنأو كدنع حالسلا يف متلتسملا يبارعألا

 . بعوتست مل :فشتست مل(1)
 . ماظلا :فسخلا (؟)

 . لبنلل مدأ نم ةريغص ةبعج : ةنانكلا (©)

 .راثدلا تحت سبلي قيقر بوث : ةلالغلا ( ؛ )



 نأ نم لإ ٌبحأ توملا كلم كب ولخي نأل هللاو :لوقت هيلإ لوسرلا تداعأف . فسوي

 عد «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛هحزامي وهو كلذب ديلولا هربخأف !جاجحلا كب ولْخَي
 الف ؛ "'ةنامرهقب تسيلو ,ةناحير ةأرملا انإف .لوقلا فرخزب ءاسنلا ةهكافم كنع
 ؛ جاجحلا ةلاقمب اهربخأ اهيلع ديلولا لخد املف . كودع ةدياكُمو كرس ىلع اهعلطت

 اهاتأف ؛ كلذ لعفف . '"'|مئلتسم ينيتأي ًادغ هرمأت نأ يتجاح «نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف

 ريمأ ىلع ٌنتمملا تنأ !جاجح اي هيإ :هل تلاق مث ؛امئاق لزي ملف .هتبجحف جاجحلا
 نم كنأ ملع هللا نأ الول هللاو امأ ؟ثعشألا نباو ريبزلا نب هللا دبع كلتقب نينمؤملا

 يف دلو دولوم لوأ «نيقاطنلا تاذ نبا لّثقو .ةبعكلا يمرب كالتبا ام هقلخ رارش
 نك نإف ؛نهنم هراطوأ غولبو ءاسنلا ةهكافم نع نينمؤملا ريمأ كّيبن امأو ؛مالسإلا

 ٍلباق ٌريغف هلثم نع نجرفني نك نإو .كنع ذخألاب هقحأ اف كلثم نع نجرفني
 ةيطعأ يف هنعبف نهرئادغ نع بيطلا نينمؤملا ريمأ ءاسن ضقن دقل هللاو امأ :كلوقل

 كنخثأو .مهحامر كتللظأ دق , "'قرفلا نم قيضأ يف تنك نيح ماشلا لهأ

 نم هللا كاَجغ ايف ؛ مهئانبأو مهئابآ نم مهيلإ بحأ نينمؤملا ريمأ ناك نيحو ؛ مهحافك

 نيب '*' ةلازغ نانسو كيلإ رظن ذإ لئاقلا رد هلو .هايإ مهبحب الإ نينمؤملا ريمأ ودع

 ”رفاصلا ريفص نم لفحَت ءاوُيَر ًٌةماعن بورحلا يفو لع ٌدسأ

 رئاط بلاخم يف كْبلق ناك لب ىقولا يف ةلازغ ىلإ . تْررَب اله
 ربادلا سْنأك ُهِبتاتك تكررت ركاسعب ُهَعْمَج ٌةلارغ تعّدص

( 

 (١10 ( هيدي تحت ام ىلع ظيفحلا رطيسملا :نامرهقلاو . هنوؤش ةيلوتمو تيبلا ةربدم : هنامرهق .

 اهلك برحلا ةادأ :ةمأللاو .هتمأل سبل :مألتسا (؟) .

 . عرفلا ديدشلا :قرفلا (؟)

 . ةيرورحلا ةلازغ ديري (4)
 . هيشم يف لقاثت :هتيشم يف أبر (6 )



 :ريبزلا نبا ةورعو جاجحلاو كلملا دبع

 جاجحلا نأ هب لصتاف «ناورم نب كلملا دبعل نميلا ىلع الماع ريبزلا نب ةورع ناك

 هب ذاعو كلملا دبع ىلإ رفف ؛هلمع نع هلزعو هديب يتلا لاومألاب هتبلاطم ىلع عمْجُم
 , دبع ىلإ بتك جاجحلا كلذ غلب |ملف ؛هرشو هررضل اعافدتساو جاجحلا نم افّوخت

 ش :ناورم نب كلملا

 «كتحاسب ثكملا ىلإ نيحناجلا لولحو ,كب نيضرتعملا ذاول نإف دعب امأ

 هل مدعي ال هئادعأل قربملا ضراعلاك ,كوفع ةعسو كقالخأ '" ثمد مهتنالتساو

 انيرمت كلذ ناك « مثارجلا نع حفصلاب ُسانلا ّيْدَأ اذإو ؛كوفع ةلاتسا ةاجر ءامئاش

 اقابتسا دشأ ةدشلا ىلع مه ءاصعلا ديبع سانلاو لاو لك عم قوقحلا ةعاضإ ىلع مهل

 عطق هنم هجارختسا يفو هللا لام نم لام ريبزلا نب ةورع لّبق انلو .نيللا ىلع مهنم
 . مالسلاو كلذ ىأر نإ نينمؤملا ريمأ هب ثعبيلف ؛هريغ عمطل

 دقو .كيف درو دق جاجحلا باتك نإ :هل لاق مث ةورع ىلإ ثعب ,باتكلا أرق اللف

 البقم ةورع هيلإ تفتلاف . هب كنأش :جاجحلا لوسرل لاق مث . هيلإ كصاخشإ الإ ىبأ

 هللاو ؛هومتكلم نَم يزخو لذ نكلو ,تام نم يزخو لذ ام هللاو امأ :لاقو ,هيلع

 نود هرومأ ذفني «كيلع ناطلسل جاجحلا نإ يهنلا ذافنو رمألا زاوجب كلملا ناك نئل

 هنع كبذجيف «ٌةلجآ '"' ٌةموركأ كل ىقبيو هلجاع كنيزي رمألا ديرتل كنإ ؛كرومأ
 مرجي وأ ءناك نإ وفع فرشب ىظحيف هيف مكحلا كلذ نم ىلوتيل ,كنود هاقليو

 . ةضعب اذه رمأ ىلع الإ كبراح نم كبراح امو ؛تناك نإ ةبوقع

 ةاودب اعد مث «ةرات ةورع ىلإ هرصب عفرو ةرم جاجحلا باتك يف رظنف :لاق

 : هيلإ بتكف ساطرقو

 طبخ ةسايسلا يف اطباخ «كتحيصنب هتقث عم كآر نينمؤملا ريمأ نإف .دعب امأ

 . اهئيلو اهّلهس : قالخألا ُتْمَد )01(

 . ةيركلا ةلعفلا :ةموركألا (؟)



 جرخأ يذلا وه ءاصعلا ديبع سانلا نأ كل َلوسي يذلا كيأر َنإف ؛ليللا '"' ءاوشع

 اوناك .ةسايسلا فنعب ةماعلا تجرحأ اذإو .«كيلع بوثولا ىلإ برعلا تالاجر
 اذإ ,.هاده الو يعادلا لالض ىلإ نوتفتلي ال مث ,ةصرفلا دنع كيلع ابوثو كشوأ

 ىمحأ ذئموي مهو .ةساس كلبق قارعلا تيلو دقو ؛كنم رأثلا كاردإ كلذب اوجر

 ا لع اون ِ يمع نم برقاو ءافون نيللاو ةدشللو «مهيلع كنم ّحلصأ اوناكو «ةيلهاجلا ءاممع نم برقأو .افونأ

 . مالسلاو «ةبوقعلا يف طارفإلا نم لضفأ وفعلا يف طارفإلاو ,نولهأ

 :هرصب فعض يف جاجحلاو باهش نبا

 ىلإ انيهتنا املف ءاجاجح جاجحلا عم انجرخ :لاق باهش نبا نع ىسيع نب ايركز
 انأ امأف ؟لالحلا اورّصصبت :جاجحلا انل لاقف ةجحلا يذ لاله لالملا ةليل ايفاو ءاديبلا

 ؟ ريمألا هللا حلصأ كلذ مل يردتوأ :قحاسم نب لفون هل لاقف . ةهاع يرصب يفف

 .رتافدلا يف كرظن ةرثكل :لاق

 م ًافلأ نيثالثو ةثالث اهيف اودجوف ,جاجحلا دعب ٌنوجسلا تضرُع :لاق يعمصألا

 ةنيدم لصأ يف لوبي ذخأ يبارعأ مهيف دجّوو بلص الو ّلتق مهنم دحاو ىلع بحي

 :لوقي يبارعألا أشنأف ؛ قلطأ نميف ناكف ءطساو

 اباقع فاخن ال انلُبو اًنيرَخ طساو ةنيدم انزواج نحن اذإ

 :جاجحلا لتق نم ةدع

 نم اوصَحأ :لوقي اماشه تعمس :لاق «ليمّش نب رضنلا نع يفحصملا دواد وبأ

 . ًافلأ نيرشعو فلأ ةئام مهودجوف ًاربص ٌجاجحلا لتق

 :قارعلا لهأ يف جاجحلل ةبطخ

 مكيبن نع نوورت مكنأ ينغلب «قارعلا لهأ اي :لاقف قارعلا لهأ جاجحلا بطخو

 .عءوس اهنيعب يتلا ةقانلا : ءاوشعلا 1 1 0



 ىلإ ةادي ةلولغم ةمايقلا موي هب ءيج نيملسملا نم باقر ةرشع ىلع كلَم نم » :لاق هنأ

 . اقلطم مكعم رشحأ نأ نم الولغم رمعو ركب يبأ

 :هضرم دعب قارعلا لهأ بطخي جاجحلا
 |ملف !جاجحلا تام !جاجحلا تام :اولاقو قارعلا لهأ حرفف ,جاجحلا ضرمو

 :لاقف سانلا بطخو ربنملا دعص قافأ

 هللاو امأ !جاجحلا تام :متلقف تضرم «قافنلاو قاقشلا لهأي «قارعلا لهأي

 امو ؟توملا دعب الإ هلك ريخلا وجرأ لهو .تومأ ال نأ نم تومأ نأ لإ بحأل

 مهنوهأو هيلإ هقلخ ضغبأل الإ هقلخ نم دحأل ءايندلا يف دولخلاب ىضر هللا تيأر
 ال ًاكْلُم يِل به َّبَر :لاقف هبر لأسي حلاصلا دبعلا تيأر دقلو ؛سيلبإ :هيلع
 . نكي مل هنأكف كلذ لحمضا مث ,لعفف '"' 4يِدْعَب نم ِدَحأل يغَبْنَي

 :هدلو فلختساو جلا دارأ نيح هلو

 :لاقف ,بطخ مث ,قارعلا لهأ ىلع هدلو ادم فلختساف .جحي نأ جاجحلا دارأو

 مكيلع تفلختسا دقو .جحلا تدرأ ينإ «قافنلاو قاقشلا لهأي «قارعلا لهأي

 هنإف ؛راصنألا ين مع هللا لوسر هب يصوأ ام فالخب مكيف هتيصوأو «يدلو ًادمح

 نم لبقُي نأ ةتيصوأ ينإو ؛ مهئيسم نع زواجتُيو .مهنسحم نم لبقي نأ مهيف ىصوأ

 نم مكعنمي ال ةلاقم يدعب نولئاق مكنإو الأ !مكئيسم نع زواجتي ال نأو ,مكنسحم
 نسحأ الف :باوجلا مكل لجعأ انأو !ةباحصلا هل هللا نسحأ ال : ينوخ الإ اهراهظإ

 . لزن مث ! ةفالخلا مكيلع هللا

 .كلهأ :قبوأ )١(

 . #”0 ةيآلا ص ةروس (؟)



 :هنبا ةافو يف هلو

 نميلا نم ديرب هاتأ يشعلاب ناك |ملف ,جاجحلا نب دمح تام ةعمجلا ةادغ ناك |ملف

 هحانج ''”ضيهو جاجحلا رهظ عطقنا :اولاقو «قارعلا لهأ حرفف :هيخأ دمج ةافوب

 :لاقف . سانلا بطخ مث ربنملا دعصف جرَخف

 ةايحلا يف يعم امهنأ بحأ تنك ام هللاو امأ !دحاو موي يف نادم ,سانلا اهيأ

 نأ مكنمو ينم يقابلا نكشويل هللا آو ؛ةرخآلا يف امل هللا باوث نم وجرأ امل ايندلا
 امك انم ضرألا "7لادث نأو ,تومي نأ مكنمو ينم ٌيحلاو .ىلبي نأ ديدجلاو .ىنفَي
 نم انلكأو ,اهرهظ ىلع انيشم امك . انئامد نم برشتو ءانموحل نم لكأتف اهنم انلدأ

 مُه اذإف روّصلا يف َحفْنول :ىلاعت هللا لاق امك نوكن مث . اهئام نم انبرشو ءاهرامث

 :نيتيبلا نيذهب لثمت مث . "' 4نولسسني مهبر ىلإ ثادُجألا نم
 كلاه لك نم هللا باوث يبسحو ٍتّيم لك نم هللا ين يئازع

 كلانُه اهف سْفّنلا َرورُس َنإف ًايضار َّيّنع هلآ تيقل ام اذإ

 هيلإ رظن امل . قدزرفلا مهيف لخدو . هنوزعي هيلع اولخدف سانلل نذأو «لزن من
 :دشنأو ريمألا اهيأ معن :لاق ؟ ادمحجو ًادمحم تيّنر امأ .قدزرف اي :لاق

 ا .اعجوأو ّضمأ ٍنوزحم نوكت ٍةبيصُم نم ام .جاجحلا عزج نئل

 اعّدوو ُهاقراف ال ةاحانج  ةّياقن نم ىقتنملاو ىفطصملا نم ..

 (0)اعّضْحَضَتل هريغ نم اعزَن ولو هالك ُهاقراف قيتع اًحانَج
 اعدّصتل ىرّذلا بْعَص خماش ىلع اعباتت هِيتعَمُج َيَمْوَي نأ ولو
 اعضخأ ثداوحلا دنع نكي ملّبأ هب (ُّهاَمَس هللا لوسر اّيِمَس

 )١( ريجني داك امدعب رسك يأ : حانجلا ضيه .
 )١( لاح ىلإ لاح نم تلقتنا :تلاد .

 . 60١ ةيآلا سي ةروس (*)

 .امجوو املا دشأ :ضمأ (4)

 . حراجلا : ريطلا نم قيتعلا (6 )



 تيب جاجحلا ينفلك ول هللاو :لوقي وهو جرخف . ةلصب هل رمأو . تنسحأ :لاق

 . ائيش ءيهي ملو لخد هنأ كلذو . هب هيتآ نأ لبق ىقنع برضل ًاسداس

 جاجحلا يف مهوق

 . حاجا يف هبأ نع يتعدل

 9-5 ناك :لاقف هيز نع هتلأسف .رابج ةلوص هتلوصو «يجراخ مالك همالكو

 كل

 . هفارطأ بضخي 2و هرعش

 :هيف نارهم نبألو

 فيك :تلقف «نارهم نب نوميم تلأس :لاق ناقرب نب رفعج نع ماشه نب ريثك

 يلصت امنإ هل يلصت ال كنإ :لاقف ؟يجراخ هنأ ركذي لجر فلخ ةالصلا يف ىرت

 يردتأ :لاقف ءهيلإ ترظنف :لاق ! يقرزأ يرورح وهو جاجحلا يلصن انك دق هلل

 ناكو ؛كمد لحتساو ًارفاك كاهس هّيأر تفلاخ نإ يذلا وه ؟ يقرزألا يرورحلا ام

 . كلذك جاجحلا

 : هيف رمعلو

 دبع نب رمع لاق :لاق هيبأ نع ىبحي نب ماشه انثدح :لاق رهسُم يبأ نع ةيمأ وبأ

 . مهانلضفل جاجحلاب انئجو ءاهيقفانمب ةمأ لك تءاج ول :زيزعلا

 :جاجحلا نأش يف فناحو نسحلا

 اهّسفن هتعنمف هتأرما ىتأف ءرانلا يف جاجحلا نأ :هتأرما قالطب لجر فلحو

 نكي مل نإ هنإف «يخأ نب اي كيلع ال :لاقف « يرصبلا نسحلا يأ نب نسحلا لأسف

 )١( هنيزو هاوس :رعشلا لّجر (؟ ) . ًاثبخ هلهأ ايعأ نم :رطاشلا .

 ؟/



 . ىنز ىلع كتأرما عم نوكت نأ كرضي امف «رانلا يف جاجحلا

 :جاجحلا توم يف ديز نب يلع

 .ديز نب ىلع نع يحمجلا ن نمحرلا دبع نب نامثع نع ماشه نب قاحسإ نع ةيمأ وبأ

 .ادجاس رخف ,هتربخأف نسحلا تيت تيتأ جاجحلا تام امل : لاق

 رمتعملا نب روصنم نع ديمحلا دبع نب ريرج نع قاحسإ نع زيزعلا دبع نب يلع
 الأ :ىلاعت هللا لوقل عمست ملأ :لاق ؟جاجحلا نعل يف ىرت ام :ميهاربإل تلق :لاق
 . مهنم ناك جاجحلا نأ دهشأف ؟ ''"' 4نيملاَّظلا ىلع هللا ٌةنْعل

 :جاجحلاو رباج

 . هيلع تملس ايف جاجحلا

 جاجا يف نسحلاو يشاقرلا

  كءاجر هللا ' " فلخي نأ وجرأل يفإ : سلا

 :جاجحلا مهارد يف نيريس نباو سنأ

 مهاردلا هذهب نايرتشي الو ناعيبي ال نيريس نباو سنأ ناك :لاق نارهم نب نوميم
 . ةيجاجتلا

 ءهسفن بيع فرعي وهو الإ دحأ نم سيل :جاجحلل ناورم نب كلملا دبع لاق

 )١( ةيآلا دوه ةروس ١4 .

 )١( هنم بهذ رخآ دعب ًائيش لعج :فلخأ .



 انأ :لاق .لوقت نأ دبال :لاق .نينمؤملا ريمأ اي ىنْفَعَأ :لاق . كبويع يل فصف
 3 3 م مب .. 00(

 . اذه نم رش سيلبإ يف ام :لاق . دوقح دوسح جوجل

 :جاجحلا ةيالو يف رمع نبا

 .نيمرحلا لو دق جاجحلا اذه :رمع نب هللا دبعل ليق :لاق ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . انربص ارش ناك نإو ءانركش ًاريخ ناك نإ :لاق

 :جاجحلا لاتق يف نسحلل

 جاجحلا نإ :لاق ؟جاجحلا لاتق يف لوقت ام :نسحلل ليق :لاق ةبيش يبأ نبا

 . فيسلاب هللا ةبوقع اولبقتست الف .هللا نم ةبوقع

 :ناهاف بلصو جاجحلا

 ,هباب ىلع بلصُي نأ ناهامب جاجحلا رمأ :لاق معن وبأ انثدح :لاق ليضف نبا

 ؛ نيعستو اعست غلب ىتح ,هديب دقعيو ربكيو للهيو حبسي هتبشخ تعفُر نيح هتيأرف

 دنع ىرن انكو :لاق . ")هدي يف رهش دعب انيأر دقلف ,لاحلا كلت ىلع لجر هنعطو

 . جارسلاب اهيبش ليللاب هتبشخ

 : جاجحلا لتق ةدع

 نم اوصحأ :لوقي اماشه تعمس :لاق « ليمش نب رضنلا نع ىفحصملا دواد وبأ

 . ًافلأ نيرشعو ةئام مهودجوف ًاربص جاجحلا لتق

 ارفاك ناك جاجحلا نأ معز نم

 . نمؤم جاجحلا نأ سانلا معزي : يبعشلل تلق :لاق ,حلجألا نع نارهم نب نوميم

 )١( هنع فرصني نأ ىبأيو رمألا مزالي يذلا :حوجللا .
 )١( .رهشلا اذه دعب هدي ًادقاع هآر هنأ يأ



 . هللاب رفاك «توغاطلاو "' تبجلاب نمؤم لاق

 جاجحلا يف اوفلتخا :لاق . شمعألا نع ىيحي نب قاحسإ نع زيزعلا دبع نب يلع

 .جاجحلا يف انفلتخا دق انإ :اولاقف هوتأف . دهاجمب :اولاق ؟نوضرت نمب :اولاقف

 ؟رفاكلا خيشلا نع ينولأست متئجأ :لاقف

 نب جاجحلا ناك :لوقي دمه نب مساقلا تعمس :لاق « يعازوألا نع ريثك نب دم

 . ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقتني فسوي

 يف لاقف ءبطخي ٌجاجحلاو يرتخبلا يبأ عم اسلاج تنك :لاق ,«بئاسلا نب ءاطع

 : هتبطخ

 كيقوتُم ينإإ» :هيف هللا لاق :ممرم نبا ىسيع لثمك هللا دنع نامثع لثم نإ
 ىلإ اورّفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو اورّمك نيذلا نم كّرهطُمو لإ كُعفارو

 . "7 ةمايقلا مْوي

 . ةبعكلا برو رفك : يرتخبلا وبأ لاقف

 هع هللا لوسر ربقب نوفوطي سانلا ىأرو هلوق ,جاجحلا املعلا هب ترك اممو .

 , 9 ةّمرو داوعأب نوفوطي امنإ ؛هربنمو

 باتك هاتأ ذإ ناورم نب كلملا دبع دنع انك :لاق شايع يبأ نع مثيهلا نع ينابيشلا

 نأو اهب الإ ضرألاو تاومسلا تماق ام نأ معزيو ؛ةفالخلا رمأ هيف مظعي جاجحلا

 قلخ هللا نأ كلذو . نيلسرملاو ءايبنألاو ,نيبرقملا ةكئالملا نم لضفأ هللا دنع ةفيلخلا

 .هتفيلخ هلعجو ضرألا ىلإ هطبهأ مث .هتنج هنكسأو .ةكئالملا هل دجسأو هديب مدآ

 ضعب يدنع نأ تددول :لاقو .كلذب كلملا دبع بجعأف . هيلإ السر ةكئالملا لعجو

 . هللا نود نم دبع ام لك :توغاطلاو تبجلا 010(

 . 0 ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)

 . ةيلابلا ماظعلاو .ةيلابلا لبحلا نم ةعطقلا : ةمرلا (")

 علت



 عم سلجف .هلزنم ىلإ ديزي نب هللا دبع فرصناف !باتكلا اذهب جراوخلا

 :جاجحلا نم ابراه ناكو « يبضلا ديز نب راوح هل لاقف ,ثيدحلا مهثّدحو هنافيض

 لك ىلع ْنمآ وه :لاقف «ناورم نب كلملا دبعل كلذ ركذف . هب ينملعأ مث هنم يل َقَّنوَ
 الف . هللا ءاش نإ ةادغلاب :لاقف ,.كلذب هربخأف راوُح ىلإ هللا دبع فرصناف . فاخي ام

 لجرلا اذه :لاقف .«كلملا دبع باب رضحو طّنحت مع «نيبوث سبلو لستغا حبصأ

 حير هيلع دجوي ضيب بايث هيلع لجر لخدف .مالغ اي هلخدأ :لاقف . بابلاب

 اي دمج يبأ باتكب تيإ :كلملا دبع لاقف ؛ سلج مث . مكيلع مالسلا :لاق مث «طونحلا

 كلعج دق هارأ :راوح لاقف ءهرخآ ىلع ىتأ ىتح أرقف .أرقا :لاقف ءهب هاتأف . مالغ

 ؟كلزنأ نمف اكلم تنك نإف ؛ةفيلخ عضوم يفو ًايبن عضوم يفو اكلم عضوم يف

 نم ةروشم نعأ ؟كفلختسا نمف ةفيلخ تنك نإو ؟كلسرأ نمف ايبن تنك نإو

 ؟فيسلاب مهرومأ سانلا تززتبا مأ «نيملسملا

 ؛ادبأ دلب يف ينرواجت ال هللاو ,كيلإ ليبس الو كانمأ دق :كلملا دبع لاقف

 . كلملا دبع تام ىتح اهب لزي مف . رصم ترتخا دق يفإف :لاق . تئش ثيح لحراف

 ةريغُم نع ريرج انثدح :لاق ,يناقلاطلا ليعاممإ نب قاحسإ نع زيزعلا دبع نب يلع
 هيلع ٌمركأ هلهأ يف مدحأ ٌةفيلخأ !مكَحُيو :هل مالك يف جاجحلا لاق :لاق عيبرلا نع
 ةالص كفلخ يلصأ آلأ لع هلل :هل تلقف ءدارأ ام تمهفف :لاق ؟مهيلإ هلوسر مأ

 . لتق ىتح مجامجلا يف لتاقف . مهعم كتلتاقل كنولتاقي اموق تدجو نئلو «ادبأ

 اهب تكردأ ول لزنم َريخ :لاق ؟قارعلاب كلزنم تدجو فيك :جاجحلل ليق
 يلو ,عمسم نب لتاقم :لاق ؟مه نمو :ليق «مهئامدب هللا ىلإ تبّرقتف [رّفن ] ةعبرأ
 . مهتيدرأ هل ْسانلا طسب ةرصبلا مدق الف .لاومألا مهاطعأف سانلا هاتأف ناتسجس

 ٠ . نولماعلا لمعيلف اذه لثمل :لاقف

 ضارعأ نم ُسانلا ىدانف ءاهيف زجوأ ةبطخ بطخف ماق «نايبظ نب هللا ديبعو
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 ,. "9 اططش هللا متلأس دقل :لاق !كلاثمأ انيف هللا رثكأ : دجسملا

 اي:تلاقفةأرما هب تّرمف «قيرطلا ىلع ًاسلاج موي تاذ ناك «ةرارز نب دبعمو

 ؟ هللا دبع اي هل لاقي ىلثمأ :لاقو بضغف ؟ اذك ناكم ىلإ قيرطلا نيأ « هللا دبع

 ًادبأ هل تيلص ال لع اهدري مل نئل هللاو :لاقف هتقان لضأ ,يفنحلا كامس وبأو

"1ص تناك قيمي نأ ملع :لاق اهدجو (لف
 | 

 مهقسفأ وه لب «ةعبرألا سماخ وهو هسفن جاجحلا يسنو :ثيدحلا لقان لاق
 :ناورم نبا كلملا دبع ىلإ هباتك يف مهرفكأو ًاداحلإ مهّمظعأو مهاغطأو

 . مهيلإ هلوسر نم هيلع ُمركأ هضرأ يف هللا ةفيلخ نإ

 . مهل اعدو هيلع درف هباحصأ هتّمشو هللا دمحف اموي سطع هنأ هغلبو هيلإ هباتكو

 :هيلإ بتكف

 ايف ؛ مهيلع هدرو هل هباحصأ تيمشت نمو «نينمؤملا ريمأ ساطع نم ناك ام ينغلب
 . اهظع ًازوغ زوفأف مهعم تنك ينتيل

 : مجامجلا ىرسأو جاجحلا

 ء«فيسلا ىلع مهضرعي نأ مجالا ىرسأ يف جاجحلا ىلإ بتك كلملا دبع ناكو

 برضاف نمؤم هنأ معز نمو «ةليبس لخف انيلع هجورخب رفكلاب مهنم ٌرقأ نمف »
 ؟رفاك مأ تنأ نمؤمأ :باشلل لاقف .باشو خيشب تأ مهضرع الف «لعفف « هقنع
 نعأ :خيشلا هل لاقف !رفكلاب ىضري ال خيشلا نكل :جاجحلا لاقف :رفاك لب :لاق

 كحضف !هب تيضرل رفكلا نم مظعأ ءيش ناك ول هللاو ؟جاجح اي ينعداخت يسفن

 . اهليبس ىلخو جاجحلا

 .روجلاو ,دحلا ةزواجمو .دعبلا :ططشلا )١(

 . ةقداص يأ :ةّرب ثناك نيميلا (؟)

 انينالا



 امو ًافينح ميهاربإ نيد ىلع :لاق ؟تنأ نم نيد ىلع :هل لاقف «لجر هيلإ مّدق من

 . هقنع اوبرضآ :لاقف . نيكرشملا نم ناك

 !فسوي خيشلا كيبأ نيد ىلع :لاق ؟تنأ نَم نيد ىلع :هل لاقف ءرخآ مّدق مث

 هيلإ فرصنا هنع لخ |ملف !مالغ اي هنع لخ ءاماّرق اماوص ناك دقل هللاو امأ :لاقف

 مهاربإ نيد ىلع :لاقف ؟تنأ نم نيد ىلع :يبحاص تلأس ,جاجح اي :هل لاقف

 :تلقف ؟تنأ نم نيد ىلع : ينلأسو ؛ لتقف هب ترمأف ؛نيكرشملا نم ناك امو .افينح

 ترمأف ؛اماّوق اماّوص ناك دقل هللاو امأ :تلقف ,فسوي خيشلا كيبأ نيد ىلع

 هب رمأف !هافكل كلثم دلو هنأ الإ تائيسلا نم كيبأل نكي مل ول هللاو ؛ىليبس ةيلختب

 ىلع كدفوأ ملأ :لاق . معن :لاق !نارمع :لاقف «يزنَعلا ماصع نب نارمعب يقأ مث

 ةديس عمسم تنب ةيرام كجّوزأ ملأ :لاق . ىلب :لاق ؟كّلثم ٌدَفوي الو نينمؤملا ريمأ

 ينجرخأ :لاق ؟ انيلع جورخلا ىلع كلمح ايف :لاق . ىلب :لاق ؟ الهأ اهل نكت ملو اهموق

 فشكف الجر رمأف .ناذاب ينجرخأ :لاق ؟كلهأ ةجُح نم تنك نيأف :لاق . ناذاب

 !كلتقأ مل نإ هللا ينلاقأ ال ؟اضيأ قولحمو :لاق ؛قولحم وه اذإف ءهسأر نع ةمايعلا

 :هل ليقف ,ماصع نب نارمع نع كلذ دعب كلملا ٌدبع لأسف ,هقنع برّضف هب رمأف
 نأ هل يغبني ناك ام :لاق . ثعشألا نبا عم هجورخب :لاق ؟ملو لاقف . جاجحلا هلتق

 :[ هيف ] هلوق دعب هلتقي

 ا"' جّسؤعلاب هُماَح ذولي ًارقص ِبّتَعُم ّرغألا دلو نم تئعبو
 جضنت مل اهريغب تخبط اذإو اهتّجضنأ هرانب تخبط اذإف

 ا"' ٍجَهْجَملا ٌحيرص هنم اهجنُي ل ًةسيرف دارأ اذإ ٌِربرْملا وهو
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 يبعشلا ناكو ؛ريبج نب ديعسو « ريخشلا هللا دبع نب فرطمو يبعشلا رماعب يتأ من

 .رجشلا نم برض :جسوعلا )١(
 . دسألاب لجرلا حايص :جهجهلا (؟)

 نقدا



 :لاق يبعشلا هل مدق (ملف ؛كلذ ىري ال ريبج نب ديعس ناكو «ةيروتلا نايري فرطمو

 انب بدجأو .لزنملا انب ابن ءريمألا هللا حلصأ :لاق ؟نمؤم مأ تنأ رفاكأ
 ةررب اهيف نكن مل ةنتف انتطبخو ءرهسلا انلحتكاو ,فوخلا "”انسلحتساو ) بانجلا
 الو انيلع مهجورخب اوُرَب ام .هللاو قدص :جاجحلا لاق . ءايوقأ ةرجف الو .ءايقتأ

 . هنع ايّلخ ءاوُوَق

 هللا حلصأ : :لاق ؟ نمؤم مأ تنأ رفاكأ : :ل لاّمف هللا دبع نب فرطم هيلإ مدق مث

 ريدجل - نيملسملا فاخأو ,ةعابجلا قرافو .ةعيبلا ثكنو .ءاصعلا قش ث نَم نإ .ريمألا

 . هنع ايلخ ,قدص :لاقف . رفكلاب

 لب «٠ ال :لاق . ,امعق :لاق ؟ ريبج نب ديعس تنأ : هل لاقف . ريبج نب ديعسب يأ مم

 :لاق . كّمأ تيقشو تيقش :لاق .كنم يمسآب ٌمعأ يمأ :لاق !ريسك نبا يقش
 . هب تنمآ ذنم هللاب فك ام :لاق ؟نمؤم مأ تنأ ٌرفاكأ :لاق !رانلا لهأل ٌءاقشلا

 جاجحلا توم

 ديزي هناكم ىّلوو هيلع عّجفتف ؛كلملا دبع نب ديلولا مايأ رخآ يف جاجحلا تام
 تيلوو جاجحلا تام :ديلولا لاقف ؛زواجو ىفتكاف .جاجحلا بتاك ملسم يبأ نبا
 . ارانيد باصأف ٌمهرد هنم طقس نمك تنكف .ماسم يبأ نب دزي هناكم

 :لوقي ناك كلملا دبع نينمؤملا ريمأ نإ الأ :لوقي كلملا دبع نب ديلولا ناكو
 . هلك يهجو ةدلج هنإ :لوقأ انأو ؛ يفنأو ينيع نيب ام ةدلج جاجحلا

 :جاجحلا تومو زيزعلا دبع نب رمع
 نوكي نأ هللا وعدي ناكو ؛ ادجاس ّرخ جاجحلا توم زيزعلا دبع نب رمع غلب امو

 . يحس :بانجلا بيصخو بانجلا بحر نالفو «هتياعرو هفنك :نالف بانج يف انأ :لاقي :بانجلا (1)
 . انقرافي مل :فوخلا انسلحتسا (؟)
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 . ةرخآلا يف هباذعل ّدشأ نوكيل ,هشارف ىلع هّنوم

  :جاجحلا ربق ىلع ديزي

 ماسم يأ نب ديزي ىلإ اوتأف ؛هربق يف جاجحلا ٌُحايص َممّس :لاق شايع نب ركب وبأ

 ابآ اي هللا كمحري :لاقف ؛عمسف ءهربق ىلع فقوف ماشلا لهأ يف بكرف ؛هوربخأف

 . اتيمو ًايح ةءارقلا عدت [ف : دم

 :جاجحلا يف لجرو ديزي

 تنك يفإ :هل لاقف ملسم يبأ نب ديزي ىلإ لجر لبقأ :لاق يعمصألا نع يشايرلا
 هتلتق ليتق لكب ينلتق :لاق ؟كب هللا لعف ام : :هل لوقأ تنكف ءمانملا يف جاجحلا ىرأ

 عنص ام : :تلقف .لوحلا دعب هّنيأر : :لاق مث نودحوملا هرظتني ام رظتنم انأو عةلتق

 ديزي لاقف ؟كئتربخأف لَوأ ماع اذه نع يتّتلأس امأ ! هنأ رظب ضاع اي لاقف ؟كب هللا

 . اقح دمج ابأ تيأر كنأ دهشأ :ماسم يبأ نبا

 :كلملا دبع نب ديلولا كلذب ىضريل جاجحلا يثري : قدزرفلا لاقو

 فئاخ ليللا شحوتسُم نم نيدلا ىلع ًآايكاب ناك نم جاجحلا ىلع كبي
 "'فراوّذلا تافكاولاب هل تداجف هّين اهاتأ ان ةّلمزأو

 (99 فئانتلاب اندوذ يعار تام دقف الّجعف اخينأ اهّيدُبعل تلاقو

 "فئاقسلا قوف نيِثْحَي ْذِإ َنْمّطقُب فّسوي نبا تانفادلا فكألا تيلف

 ؛) فئالخلا ٍسوفن الإ هلثم ىلع دمج دعب نانْيع تفرد اف

 )م0

 )١( نويعلا ديري :تافكاولا .

 ) رشعلا ىلإ ثالثلا نم لبإلا نم عيطقلا :دوذلا ( ؟ .
 سينأ الو اهيف ءام ال ةالقلا يهو : ةفونتلا عمج : فئانتلاو .

 )( لاهنا :بارتلا اثح .
 ): ( ناطلسلا وهو , ةقيلخ عمج :قئالخلا .
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 :كلوق نع ينربخأ : :هل تلقف , ةفوكلا يف قدزرفلا تيقلف : شايع نبا لاق

 1 بفسوي نبا تانفادلا فكألا تيلف
7- 

. 
 .٠

 ىلع هل » » 2

 ع 01 عاد 7 520 08 000
 . مهيديأ عم عطقت مهلجرا نا هللاو تددو :لاقف ؟ كلذ يف كانعم ام

 :بلهملا نبا يف قدزرفلل

 ىلع بلهملا نب ديزي لمعتسا نايل» فلختساو ديلولا كله |لف :شايع نبا لاق
 :لوقي قدزرفلا أشنأف .مهلتقف ليقع يبأ لآ لتقب هرمأو قارعلا

 اهلادي ودعلا ناك ًةلود اوقل  ٍبّتعُم لآ جاّجحلا رفن نئل
 ةلذأ مهنم ءايحألا حبصأ دقل
 مهريغب تارئادلا نوري اوناكو

 تّرَمش هللا قّنآ انلق اذإ اكو

 تَمروأ نيّصلاب ناك نَم ىلإ ينكلأ
 اندنع لذعلاو مالسإلا ىلإ مله
 مكنع كف ذإ هللا نورُكْشَت الأ

 مكيلع فويس مكنع هب تميشو

 ٌرفاك انأ لقي مل نَم ّتنأ ذإو

 0 اهلابس ًاحْلُك رانلا يف ٌمُهاتومو
 اهاقتنا باذعلاب مهيلع راصف

 (9 كادج عاطتسُي ال ةّرع هب

 ا" اهلالج اهيلع ًاحاولأ دنهل هب
 اهابَخ قارعلا ضرأ نِم تام دقف
 الاقث ص يدهملاب ممادأ

 (©املالتسا باذعلاب ءاسم َحاَبص
 الاقتُي ال ةرثع ًاران ىّدرت

 يف كحدمبأ ؛ذخأن كيلوق يأب يردأ ام :قدزرفلل تلقف :شايع نبا لاق
 هللا ناك ام مهدحأ عم نوكن امنإ :لاق ؟هتوم دعب هل كوجه مأ ؛هتايح جاجحلا
 . هنع انيلخت هنع ىلخت اذإف ؛هعم

 )١( بايثلا :لابسلاو ءسبع :حلك .
 ) ةفنألاو ةيمحلا وأ .ةبلغلاو ةوقلا :ةزعلا ( ؟ .

 . هيف ماقأ اذإ :ناكملاب يكل :لاقو . همزلو هب علوأ : ىكل.:هب ىكل (*)
 . هلتسإ وأ هدمغ :فيسلا ماش (4)

 نضام



 :جاجحلا يف زيزعلا دبع نب رمعل
 هدنعو « اريخ جاجحلا ىلع نوئثيو هنوّرعي ديلولا ىلع سانلا لخد جاجحلا تام املو

 ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف « سانلا لوقي ام هيف لوقيل هيلإ تفتلاف :زيزعلا دبع نب رمع
 . هنم اهيضرف ؟انم الجر الإ جاجحلا ناك لهو

 ةكماربلا رابخأ

 : مهيف نوراه نبال

 نإ هللاو :لاق ,نوره نب لهس ينثدح .ظحاجلا رحب نب ورمع ناثع وبأ لاق

 رفعجو كمرب نب دلاخ نب ىبحي ىلع لايعل ضيرقلا اوضرقو ءبطخلا اوعجس اوناك
 [همالك ناكل ءارهوج يرسلا قطنملا هليحي وأ ءاّرد روصتي مالك ناك ولو ؛ ىبحي نبا
 هبتك يف هتاعيقوتو هتبيدبو ديشرلا مالك دنع اذه عم اناك دقلو ؛ امههظفل نم ىقتنملاو

 نيملكتملا ةقبط تكردأو مهعم َتْرمُع دقلو ؛ نْيَِمَأ نييلهاجو . نّْيَّيع ("نمدق

 ءمهيلع الإ ةروصقم نكت ملو مهيأ الإ لمكتست مل ةغالبلا نأ نوري مهو ؛مهمايأ يف

 قتع .مانألا حلمو ماركلا ' "” بابلو ,مايألا ضحم مهنأو ؛مهل الإ تداقنا الو

 ؛لاصخ لاتكاو «سفنأ ةعازنو .ظفل ةلوهسو .«قطنم ةلازجو .ربخَم ةدوجو رظنم

 ندل نم مهاوس مايأ ريثك مهاصخ نم روثأملاو مهمايأ ليلقب ايندلا ترخاف ول قح

 لهأو ,نيمركملا هللا ءايبنأ اشاح روبقلا لهأ ثاعبناو روصلا يف خفنلا ىلإ مهيبأ مدآ

 بيذهت عم اوناك دقلو .مهيلع الإ تلوع الو .مهب الإ ' تهاب ا نيلسرملا هيحو

 ءاهبو .مهقاذم لوسعمو .مهقايس قنورو .مهقافآ ةعسو , مهقارعأ مركو . مهقالخأ

 نساحم بنج يف  مهيف ريخلا لاتكاو ,مهضارغأ بيذبتو , مهضارعأ ةواقنو . مهقارشإ

 .رفقلا " همهملا يف ةلدرخلاو ,رحبلا يف ةطقنلاك ديشرلا

 . يع : مهفلا ليقث :مدف لجر )١(
 . ةباجنلا :قتعلا (؟) ١ .ءيش لك صلاخ :بابللا )١(

 .رفقملا دلبلاو ةديعبلا ةزاغملا :ةمهملا (0) .تّحصض :تهاب (:)
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 ءانب يف دلاخ نب ىبحي يدي نيب ةماعلا قازرأ لّصحأل ينإ :نوراه نب لهس لاق

 هتيشع ذإ ,هفكب المج اهدقعي وهو ةقرلاب ديشرلا عم وهو .هقدارس لخاد هب الخ

 7” يرثش ُمونلا قّرَط !لهس اي كحيو :لاقف .هانيع هتبلغف '”ٌةنس هتذخأف ٌةمآس
 هتعنم نإو كحّور هتّيرق نإ ءمرك فيض :تلق ؟كلذ امف .«يّئفج ٌةنَّسلا تلحو

 لقأ مانف :لاق !كبلغ هتبلاغ نإو ,ككردأ هتيصقأ نإو «كبلط هتدرط نإو «كتنع
 !ناك ام رمأل لهس اي :لاقف ءاروعدم هبتنا ُم 7 ةكر عزن وأ .ةيكب ا"' قاوُق نم

 هللا حلصأ. كاذ امو :تلق !انتلود ٌمايأ تصقتناو ءانّرع ىلوو ءانكلُم بهذ دقل هللاو

 :يندشنأ ًادشنم نأك :لاق ؟ ريزولا

 رماس ةكمب رمّسي ملو سينأ افّصلا ىلإ نوُجحلا نيب نكي مل نأك

 :ةركف ةلاجإ الو ةيور ريغ نم هتبجأف
 رثاوعلا ٌدودجلاو يلايللا فوُرص اندابأف اهلّهأ انك نحن ىلب

 ينإف كلذ هموي نم ثلاثلا ىلإ هيف ةرهاظ اهارأو هنم اهفرعأ تلز ام هللاوف :لاق

 دق .هيلإ ت تاجاحلا بالطل هبتك لفاسأ يف تاعيقوت بتكأ هيدي نيب يدعقم يغفل

 ابكم ىمترا ىتح هيلإ ىعس الجر تدجو ذإ .اهيف نزولا ةماقإب اهيناعم لاركإ ينفلك

 ريمأ لتق :لاق .ٌرش رتتسا الو ٌريخ متتكا ام !كحيو الهم :لاقف هسأر عفرف هيلع
 نم ماقلا ىمر نأ داز اف :لاق .معن :لاق ؟لعف دقوأ :لاق !ةعاسلا ًارفعج نينمؤملا

 . ةتغب ةعاسلا موقت اذكه :لاقو .هدي

 مهنم أربتف .داز ام ضرألا ىلع ءامسلا 'تأفكنا ولف :نوراه نب لهس لاق

 .ايندلا مهدقفل تربعتساو ىلوملا مهةءالو دحجو .بيرقلا مهبسن نع دعبتساو ممحلا

 لإ ريِشُي رظان فرط الو .مهركذب رطخي ناسل الف

 )١( بدهلا هيلع تبني يذلا هفرح :نفجلا رغشو . ءيش لك فرح :رفشلا (؟) . ساعنلا :ةنسلا .

 )١( رئبلا : ةبكرلا ( :) . تقولا نم نيتبلحلا نيب ام :قاوفلا .

. 
 تلام :ءامسلا تأظكنا (1) . ةكم ىلعأب لبج :نوجحلا (ه)(

514 



 :رفعج لتقم دعب ىحي

 ىحيو كلملا دبعو .هينب ًادلاخو ًادمحو لضفلا كلذ هتقو دلاخ نب ىبحي مضو

 « يحي نب لضفلا ينب ًارمعمو ًادلاخو ًاديزمو يصاعلاو 2 ىبحي نب رفعج ينب ًادلاخو

 ينب ًارمعمو ٌرمعو ًارفعجو ًاكلامو مهاربإو «ىبحي نب دم ينب ًاديزو ًارفعجو ىجحيو

 مهيف مهيف لمأ هردصب سجه وأ مهفل فل نمو ,ىبحي نب دلاخ

 :رفعج لتقم دعب لهسو ديشرلا

 بايث تسبلف ءرظنلا نع تلجعأ دقل هللاوف , ديشرلا لإ ثعبو :[ لهس لاق ]

 الف ءرفعج ثبَع يب ُتَّبعُت الأو فيسلاب ةحار الإ هللا ىلإ يتبغر مظعأو «ينازحأ

 يرصبب روهشملا فيسلا ىلإ يصوخشو يقير "ضر يف رعذلا فرع هيلع تلخد

 هتلجعأ يتقفاوم بناجو يتيصو ىّدعتو يتمعن ا" طمغ نم .لهس اي اهيإ :لاقف

 كشأج نكسيو كُعور خرُْي :لاق ىتح اهباوج تدجو ام هللاوف :لاق يتبوقع

 امب كيلع تقبأو ,كنم تبرق كيلإ ةجاحلا نإف ؛كّساوح نئمطتو كّسفن بيطتو

 مكاحلا هنإف ,ناسللا نود ةراشإلا ىلع رصتقا اف ,كلوقعم قلطُيو ؛كضبقنم طسبَب

 :لاقف رفعج عرصم ىلإ راشأو .رتابلا ماسحلاو « لصافلا

 هّحالص هتبوقع يفف ليمجلا ُهبْدَوُي مل نم

 اهف ذئموي ديشرلا باوج ريغ طق دحأ باوجب تييع ينأ ملعأ ام هللاو : لهس لاق

 . هيلجرو هيدي نطاب ليبقت ىلع الإ ركشلا يف تلّوع

 هاوح امو (' ' هتينفأ هتنمض ام كتبهوو .ىحي لحم كتللحأ دقف بهذا : :لاق مث

 . هللا ءاش نإ هضبقب كرمأنل رفعج ءابجو هءابج صحأو «نيواودلا ضبقاف ؛ هقدارس

 )١( هب صغ : هقيرب ضرج .

 . اهركنأ :ةمعنلا طمغ (؟)

 . اهبناجي وأ رادلا يف ةحاسلا يهو :ءانفلا عمج :ةينفألا («)

 ميكو
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 |[هءابح تيصحأو ؛ سبح نم جرخأو نفك نع '''رشن نمك تنكف :لهس لاق

 . دادغب ىلإ ًاعجار تلفق مث «رانيد فلأ فلأ نيرشع هتدجوف

 هتثجو رفعج ةفيحب رمأو .مهتالغو مهاومأ ضبقب راصمألا ىلإ ا"'ٌورُبلا قّرفو

 ,”'ةارّصلا لبقتسم رسجلا سأر ىلع عذج يف هسأر :عوذج ةثالث ىلع تلصفف
 باب لي امم يناثلا رسجلا رخآ ىلع عذج يف هرئاسو .ةريزجلاب عذج ىلع هدسج ضعبو

 .دادغب

 ههجو انلبقتساو ءرفعج .هجو هيف يذلا رسجلا علط .دادغب نم انوند اللف

 نب كلملا دبعو هنيمي نع انأف ؛هيبجاح نيب نم علطت اهتلخل هللاوف ؛ سمشلا هتلبقتساو

 رونب ىلطو هرعش '''أتق اهنأكو - ديشرلا هيلإ رظن (ملف ءهراسي نع بجاحلا لضفلا
 مل بنذ مظع دقل : لضفلا نب كلملا دبع لاقف ؛هرصب ىضغأو هّهجو '””دبرا  هرشب

 مهف دارأ نمو ءهئاد لثمب ردصي ةئام ريغ دري نم :ديشرلا لاق !نينمؤملا ريمأ هعسي

 ىتح اهيلع حضنف .7تاحاضنلاب شلع ؛هتلحار لثم ىلع موقي نأ كشوي هبنذ

 كردق طح نئلو ,كّربخ يقب دقل كرثأ بهذ نئل :لوقي وهو اهرخآ نع تقرتحا

 !كركذ الع دقل

 تناك يتلا فلأ فلأ نيرشعلا نم دجوف .مهلاومأ مب رمأو :نوراه نب لهس لاق

 اهريسفت ةموتخم كوكص ا""اهرّدب ىلع ًابوتكم فلأ فلأ رشع ىنثا .مهتيابج غلبم

 ىجحي هب قدصت ؛ةحلُم فارطتسا وأ .«ةبيرغ ىلع ءابح اهنم ناك امف . اهب اوّبَح اهقر

 .ةدئاف باستكاو قافنإ ناويد ناكف ءاهمايأ خيراوت ىلع امهاويد يف كلذ تبثأو

 )١( .ثعب :رشن )١( لئاسرلا يهو ديرب عمج :دربلا .

 . قارعلاب رهن :ةارصلا ()
 . باضخلاب هدوس :هرعش أنق (8)

 .رجأ :ههجو دبرا (0)
 . طفنلل ساحنلا نم ىوست ةلآ :ةحاضنلا (1)

 . اياطعلا يف مدقيو هب لماعتي لاملا نم رادقم هيف سيك يهو «ةردب عمج :ردبلا (7؟) '
0 



 رئاس ىلإ .ًافلأ نيعبسو ةتسو فلأ ةئاتسو فلأ فلأ نيثالث مهلاومأ رئاس نم ضبقو

 فصوي ال هنإف .مهبهاوم نم ليلجلاو قيقدلاو مهشايرو مهرودو مهتالغو مهعايض

 . لاجآلا ىهتنم فرعو لامعألا ىصحأ نم الإ هرسيأ فرعي الو .هّلقأ

 الإ شع الو شاع هتملع ام هللاوف ؛ يدهملا ةنبا ةقونابلا راد ىلإ هّمرح تزربأو

 كلم نم معُي اهف ديشرلا ةدجوم لثم اوأر امو ؛هيلع ًاقدصتم لزي م نم تاقدص نم

 . هكلم دحأ ىلع هلبق

 :ديشرلاو رفعج مأ نيب
 تعضرأ «ةبطحق نب نيسحلا نب دمح ةنبا ةمطاف يهو .ىبحي نب رفعج مأ تناكو

 نع تتام همأ نأل , ""اهلسرب يذغو اهرجح يف ىّبَر ناك هنأل ؛رفعج عم ديشرلا

 يف وهو ىلآ ناكو ءابهيأرب كّربتلاو اهماركإل ًارهظم اهرواشي ديشرلا ناكف .هدهم

 ال نأ رفعج مأ هيلع تلآو .اهعفش الإ دحأل هتعفشتسا الو ءاهبجحي ال نأ اهتلافك

 ريسأ مكف :لهس لاق . ايند ضرغل دحأل تعفش الو ءاهل ًانوذأم الإ هيلع تلخد

 .همودق دعب ديشرلا بجتحاو .تجّرف هنم قلغتسمو ,تحتف هدنع مهبمو تكف

 ءيشب رمأ الو امل نذأي ماف ؛هيلإ اهلئاسوب تّتمو «ةنوقابلا راد نم هيلع نذإلا تبلطف

 ىتح ءاهيشم يف ةيفتحم اهماثل ةعضاو اههجو ًةفشاك تجرخ اهب كلذ لاط ملف ؛اهيف
 )"عض :لاقف «بجاحلا لضفلا نب كلملا دبع لخدف ؛ديشرلا رصق بابب تراص

 : ديشرلا لاقف ! دحاولا مأ ةقفش ىلإ دساحلا ةتامش بلقت ةلاح يف ,بابلاب نينمؤملا ريمأ
 دبع اي اهلخدأ لاق !ةيفاح نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق ؟ةيعاس َوَأ !كلملا دبع اي كحيو

 تككش اف :لهس لاق !اهترتس ةروعو ءاهتجرف ةبركو ءاهتذغ دبك َسّرَف .كلملا
 ةلخاد اهيلإ ديشرلا رظن الف .تلخدف . اهتجاحب اهفاعسإو ءاهتبلطب ةاجنلا يف ذئموي

 عضاومو اهسأر ليبقت ىلع بكأو «سلجملا دمَع نيب اهاّقلت ىتح ًايفتحم ماق «ةيفتحم

 )١( ءاخرتساو نيل هيف يذلا :لسرلا .

 ةعضرملا : رثظلا (؟) .

 نفرح



 ًافوخ انوفجيو نامزلا انيلع ودعيأ نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف .هعم اهسلجأ مث ؛اهييدث

 كعاضرب تذخأو ,يرجح يف كتيبر دقو ناتهبلا انع '7كدرحيو «ناوعألا كل

 نم ينسيآف : لهس لاق ؟ ديشرلا مأ اي كلذ امو :اهل لاقف ؟يرهدو يودع نم نامألا

 ىبحي "7 كرثظ :تلاق ءًالوأ اهب هرب نم ينعمطأ ناك ام ًارخآ اهتينك هكرتب .هتفأر

 هقافشإو ,هتحيصن نم نينمؤملا ٌريمأ هب هفرع امم رثكأب هفصأ الو ,.كيبأ دعب كوبأو

 قبس رمأ ءديشرلا ّمأ اي :ال لاق .هيخأ ىسوم نأش يف فتحلل هضّرعتو هيلع
 تبثُيو كاشي ام هللا وحمي ,نينمؤملا ريمأ اي :تلاق !ذفن هللا نم ٌبضغو َّمُح ءاضقو

 نع بوجحم بيغلا :تلاقف ! هللا هحمي مل امم اذهف . تقدص :لاق «باتكلا ّمأ هدنعو

 مم «ًايلم ديشرلا قرطأف :نوراه نب لهس لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كنع فيكف .نييبنلا
 :لاق

 عفنت ال ةميمت لك َتِيَفلأ اهرافظأ تبشنأ ٌةّينملا اذإو

 :لوألا لاق دقو ,نينمؤملا ريمأ اي ةميمتب ىبحيل انأ ام :ةيور ريغب تلاقف

 لابعألا حلاصك ُنوكي ًارخُذ دجت مل رئاخذلا ىلإ ترّقتفا اذإو

 بحُي هللاو ساّنلا نع َنيفاعلاو ظْيغلا ّنيمظاكلاوإ9 : لجو زع هللا لوق دعب اذه

 ,لوقأ «ديشرلا ّمأ اي : لاق مث ءايلم نوره قرطأف . "7 4َنينسحملا
 لبقت رهّدلا ّرخآ هجوب هيلإ دكت مل ءيشلا نع يسفن تفرّصنا اذإ

 ظ :لوقأو «نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف
 لّدبت فك يأ رظناف كتيب ينتْعَطق ام اذإ اينّدلا يف ٌعمطقتس

 : مَع هللا لوسر لاق دقف ؛نينمؤملا ريمأ اي يل هبهف :تلاق !تيضر :نوراه لاق

 هلل :لوقي هسأر عفر مث ءايلم نوراه بكأف .هدقفل ُهَللآ ُهدِجوُي مل هلل ًائيش كرت نّم

 )١( كعنمي : كدرحي .

 ( 0كتعضرم جوز :كرظ .

 ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟) ع١ .

 انك



 رصنب نونمؤملا ٌحِرْفَي ْذِئَمْويو ,نينمؤملا ريمأ اي :تلاق !ٌدعب نمو لبق نم ٌرمألا
 ام . 2” كّتّيلأ نينمؤملا ريمأ اي ركذاو ؛ " «محّرلا ٌريزعلا وُهو كاشي نَم ٌرصِنَي هللآ

 . ًاينذ فرتقمل تعفش ال كتّيلأ ديشرلا مأ اي يركذاو :لاق ! ينتعفش الإ تعفشتسا

 نم " اقُح تجرخأ ءاهبلطم نع ذالو اهعنمب حّرص هتأر |لف :نوراه نب لهس لاق

 نم الفق هنع تحتفف ؟اذه ام :ديشرلا لاقف ؛هيدي نيب هتعضوف ءارضخ ةدجربز

 ؛كسملا يف كلذ عيمج تسمَغ دق ,هايانثو 7 هبئاوذو هصيمق هنم تجرخأف بهذ
 ميرك نم يعم راص امبو كيلع هللاب نيعتسأو كيلإ عفشتسأ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف

 ىكبو ربعتسا مث ,همثلف كلذ نوراه ذخأف . كدبع ىبحيل كحراوج بيطو كدسج

 ءاكبلا نأ الإ نظي ال وهو ىبحي ىلإ ٌريشبلا رمو .سلجملا لهأ ىكبو .ًاديدش ءاكب
 تظفح ام ًانسحل :اهل لاقو .َقُلا يف كلذ عيمج ىمر قافأ الف .هنع ٌعوجرو هل ٌةمحر

 !نينمؤملا ريمأ اي تنأ ةأفاكملل لهأو :تلاق ! ةعيدولا

 تانامألا اوُدْؤُت ْنأ ْمُكَرْمأَي هللا نإ :لاقو ءاهيلإ هعفدو قحلا لفقأو تكسف
 اوُمُكَحَت نأ ساّلا َنْيِب ٌمَتْمَكَح اذإو» :لوقي هللاو :تلاق . " «اهلْمأ ىلإ

 مأ اي كلذ امو :لاق . "' «ةتْدَهاع اذإ هللا دهعب اوُقْوُأو :لوقيو . '" © لْدَعلاب

 نأ ديشرلا مأ اي بحأ :لاق ينهبحت الو ينبجحت ال نأ هب يل تمسقأ ام :تلاق ؟ ديشرلا

 «كل ةليقتسم ريغ تلعف دقو «نينمؤملا ريمأ اي تفصنأ :تلاق . هيف ًةمّكحم هيرتشت

 ءديشرلا مأ اي : لاق !كْطخْسُي م نمع كاضرب : :تلاق ؟مكب :لاق . كنع ٍةعجار الو
 دق ىلب :تلاق .مهريغب ةّينمت يف يمّكحتف ؟مهل يذلا ّلثم قحلا نم كيلع يلامأ

 . 6 ةيآلا مورلا ةروس ()

 .نيميلا :ةّيلألا عم )

 . ءاطغ وذ ريغص ءاعو :قحلا (س)

 . مفلا مدقم يف يتلا ةعبرألا هنانسا . هايانثو . سأرلا مدقم رعش يهو : ةباؤذ عمج :بئاوذلا ( ع )
 . . 64 ةيآلا ءاسنلا ةروس (م)

 . هسفن عجرملا (5)

 05١ ةيآلا لحنلا ةروس )ع7(
1 

 نسضضرإ



 : لهس لاق . هظفل ريحُي ام ًاتوهبم ىقبو ,ةهنع تماقو ؟هنم لح يف كّتلعجو هكتبهو

 . هنأ ال تعمس الو ةربع اهل تيأر ام هللاو الو دعت مف تجرخو

 (1) ع ءا سلا يب ل 9
 ىجحي هيلإ تمف ءرفعج نب ىجحي عيضر ةديبز نب دمه نيمآلا ناكو : لهس لاق

 ,مهنع وهللا هلغش مث ؛مهيف اهملكتو مهايإ هَّمُأ باهيتسا هدعوف «ءكلذب دلاخ نبا

 ىلإ ًاعطقنم ناكو «ديلولا نب ماسم يخأ ىمعألا ناولسل اهنإ :لاقيو « ىبحي هيلإ بتكف
 :لوقي  ةكماربلا

 دادشلا بوّطخلا نم يريجُمو يدامعو يتمصعو يذالم اي

 ِدازَم لك البا هيف داز بّلق لك يف ءاَجَّيلا ماق َكب
 دابعلا لكل اهْمفَن معن اهنتفا ةني تأ ١ اغغإ

 -خ

 تيما

 يداتعا كيلع اهفشك يف ناك سأل ٌبئاَحَس تّلَظَأ ام

 7 دارجلا لكأ مايألا ينتلكأ 0 ينع كادي تخارت نإ

 وهو نوراه اهتطعأف ,ةديبز همأ ىلإ دمه نيمألا اهب ثعبف .دمح نيمألا اهب ثعبو

 اهيراوج تأّبعو .مهل عافشتسالل تأيبهتو .هتّيحيرأ لابقإ دنعو هتذل عضوم يف

 ضقني مل اهتءارق نم ديشرلا غرف |لف ؛تماق اذإ اهعم مايقلاب نهترمأو اهتاينغمو
 ىلإ اهب ىمرو !كنع وفعلا ٌرطاوخ تامأ كبنذ ٌمظع :اهلفسأ يف عّقو ىتح هثوبح

 . هنع عجري ال هنأ تملع هعيقوت تأر املف «ةديبز

 :ةكماربلا يف يلع نب قاحسإو ديشرلا

 تنك :لاق « سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب قاحسإ ينربخأ :نييمشاملا ضعب لاقو

 ,همامأ امهمّدقو يناندتساف ؛ هلام نع نومأملاو هنيمي نع ُنيمألاو ًاموي ديشرلا رياسأ

 هيلع رمضأ امب ينربخأو .ةكماربلا رمأ يف ينرواشي أدب مث ,ينثدحي لعجف ,هترياسف

 . لسوت :هيلإ تم (1)

 . تقولا نم نيتبلحلا نيب ام :قاوفلا (؟)

 قي



 نم ًائيش ينمتكي ال يذلا عضوملاب هدنع ينإو ,مهسفنأ نم هوشحوتسا مهنإف مه
 الإ : ديشرلا لاقف ! قيضلا ىلإ ةعّسلا نم ينلقنت ال ,نينمؤملا ريمأ اي :تلقف . مهرمأ

 اي :تلقف !ةروشم الو يأر ىلع كفاخأ الو ةحيصن يف كمبأ ال يفإف ؛لوقت نأ
 نأ كلو «ةعّسلاو ةمعنلا نم هيلإ اوراص امب مهيلع كتسافن ىرأ ينإ «نينمؤملا ريمأ

 تنكو :لاق -؟كب الإ هّلك كلذ لهف ؛مهايإ كتابنإب كل ديبع مهو «2ىّهنتو رمأت |

 يسفن ٌبيطتو اهلثم يدلول سيل مهعابضف :يل لاقف - ةكماربلا لابح يف بطحأ
 ةمعن معني الو ءدقْحَي الو دّسْحَت ال كلملا نإ ءنينمؤملا ريمأ اي :تلقف !مهل كلذب
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 قلنا 2 . سالك ل 2 2 كم
 . ينع ههجو '”ىوزو يلوق هرك دق هتيأرف :لاق . هتمعن دسُفُي م

 هب عمسي ماف ربخلا تمتكف تفرصنا مث ,مهب ٌعقوّيس هنأ تملعف :قاحسإ لاق

 ءمهلتق ىتح .هّرسب مهيلإ يضفأ ينأ نظي نأ ًافوخ ةكماربلاو ىبحي ءاقل تبنحتو ءدحأ

 . مويلا كلذ خيرات نم نينس تس دعب مهلتق ناكو ؛ مهل ًاماركإ ناك ام َّدشأ ناكو

 :يدنهلا ةكنمو ىحي

 ىلإ ثعبف مهب تلزن يتلا ةلزانلا لبق لتعا دق كمرب نب دلاخ نب ىبحي ناكو

 ىريسي هؤاود ريبك ءاد :ةكنم لاقف ؟ةلعلا هذه يف ىرت اذام :لاقف يدنهلا ةكنم

 ءهب قحلا ٌةَرطخ 'عمسلا ىلع لقث امبر : ىبحي هل لاقف . ًانّدفتم ناكو ؛رسيأ ربصلاو

 يف ىرأ يننكل :ةكنم لاق . [ هيف ] ةضوافملا نم َمرلَأ هل رجهلا ناك كلذ ناك اذإو

 مجنلا ةروص تناك امبرو «ةفرعملا يف ٌّمسق تنأو .بيرق هيف ُدَمَألاو ًارثأ علاطلا

 رومألا :ىبحي لاق .نيبلاطلا ظحل ىفوأ مزحلاب ذخألا نكلو ءاحل جاتن ال ةميقع

 ,"7ةزهث مايألا ةملاسُم ةعتملاو .عقي نأ دب الف متح امو .بقاوعلا ىلإ ةفرصنم

 اهتجزام ءارفصلا يه : ةكنم لاق . جازملاب دوجوملا رثألا اذه نم هل كتوعد ام دصقاف

 )١( هفرصو هاحن :ههجو ىوز .

 .نيحلا وأ ءرطخي ام :ةرطخلا (؟)

 )*( ةصرف :ةزهث .



 ؛لاعتشالا نم ءاملا ةبوطر ةّسام دنع بهللا نم ثدحي ام كلذل ثدحف .مغلبلا ةيئام

 كلذ نكسيو .نيسلجم وأ ًاسلجم كضهنُت ءادوس ''7ةجليلهإ هيف قدف نامرلا ءام ذخف
 . هللا ءاش نإ دقوتلا

 ًادعاق ىبحي دجوف .سبحلا لخد ىتح ةكنم فّطلت ,ناك ام مهرمأ نم ناك املف

 ول تيدان تنك :لاقو ءًايكاب ةكنم ربعتساف .همدخي هيدي نيب لضفلاو ءدبل ىلع
 الك :لاق ؟ هتلهج ًائيش كلذ نم تملع تنك كارتأ :ىبحي هل لاق . ةباجإلا تعرسأ
 رذقلا ةليازم تناكو 20 قفّشلا نم بلغأ بنذلا نم ةءاربلاب ةمالسلل ءاجرلا ناك
 اهْنَرأ نوكي نأ وجرأ ةمقن تناك دقف :ةمهّثتلا هب ضهنت ضقنُت ام لقأ انع ريطخلا
 ءاود هل ىرأ ام :ةكنم :لاق ؟ءادلا اذه يف لوقت امف :لاق . ًارجأ اهرخآو ءًاربص

 لاق . كل.بجي امم كلذ ناك وضع ةقرافمب وأ ٍلامب ىدفُي ناك ولو ءربصلا نم عفنأ

 يننكمأ ول :ةكنم لاق . لعفاف اندهاعت كنكمأ نإف ,تركذ ام كل تركش دق :ىحي

 . كتمالسب نسحت مايألا تناك امنإف ءهب تلخب ام كدنع حورلا فيلخت

 :ديشرلا ىلإ هسبح يف ىحي نم

 دبع نم «نيملاعلا بر ةفيلخو ءنيملسملا مامإو «نييدهملا ةفيلخو ,نينمؤملا ريمأل
 ,نامزلا هب لامو ,هقيدص هضفرو ,هقيقش هلذخو «هبويع '"'هتقبوأو ءهبونذ هتملسأ
 (0)ةعّدلا دعب سؤبلا جلاعو [ةعسلا دعب قيضلا يف لحف ] .'”ناثدحلا هب لزنو
 هتليلو .رهش هتعاس 0 دوجملا دعب داهسلا لحتكاو  ءاضرلا دعب طخسلا شرتفاو

 )١( جضنلا عنايلا وهو دوسأ هنمو رفصأ هنم رمت ؛ةجليلهإ .

 .قافشإلا :قفشلا (؟)

 . هتللذ وأ . هتسبح وأ هتكلهأ : هتقبوأ (")

 .رهدلا بئاون :ناثدحلا ( 5 )

 . شيعلا يف ةعسلا :ةعدلا ( © )

 . مونلا :دوجهلا (7)

 ضرك



 افسأو «نينمؤملا ريمأ اي كتدجومل ًاعزج , 29 تْوَّقلا فراشو «توملا نياع دقو رهد

 كل اناك امنإ لاملاو لهألا نأل ؛بهاوملا نم ءيش ىلع ال ,كبرق نم تاف ام ىلع

 «هبنذبف يدلو نم هب تبصأ ام امأو ؛ةدوٌدرم ةيراعلاو ؛ةيراع يدي يف اناكو كبو

 .هدح قوف هب تزواجت نوكت نأ الو هرمأ يف أطخلا كيلع ىبثخأ الو

 نمف ناك نإ بنذ نع وفعلاب كاوه لمّيلو «كادف هللا ينلعج «يرمأ يف ُرَّكْفت

 ىتح رارقإلا هب بجي ام رارقإب كيلإ رذتعأ امنإو ؛ ةلاقإلا كلثم نمو للزلا يلثم

 ال ام يتحاس ةءاربو يرمأ نم كل نيبتي نأ هللا ءاش نإ توجر تيضر اذإف « ىضرت

 ! كموي لبق يموي لعجو كرمع يف يل هللا ّدم . هرفغت نأ بنذ هدعب كّمظاعتي

 :تايبألا هذبب هيلإ بتكو

 ةيشافلا اياطعلاو ةعسيتملا يذ ةفيلخلل لق

 هيلاعلا كولمل»و شسلئرق نم فئالخلا نبآو

 ةهيهادب كيدل وُمُر نس يذلا ةكمداربلا نإ
 و و 9

 ةيداب ةَلَّدملا ١) علخ مهيلع ةهوجأؤلا رفص

 ةيفإ 1
 مهب ام منالكف

 5 ام ل | ّس

 هيماسلا رومألاو ةر ازولاو ةرامإلا دعب

 هيلاع لزانملا قوف مه تناك نانو

 ةيفاعلاو ٍاضْرلا كنم مهام لجو اًوَحض

 "هيب ام ينم كيفكي ىدّيلا ين دوي نم اي

 نم تْرصبأ ام كيفكي

 )١( يضملا :توفلا .
 حفصلا :ةلاقإلا (؟) .

 ):( كالهلا :ئدرلا .

 اضرخي



 ةيراج ٌعمادملو ةبليثكلا ةمطاف ءاكُبو

 هيئاقشو يتأوس اي عتكجَوتب اهاقمو

 هيلاجر عيمج ىلع ُّن امّرلا بضغ.دقو يل نم
 هيلامو نامّرللام اهل يسفن فلاي

 هيناث انيلع يدوُع ارا كِلملا ةفطع اب

 . ديشرلا نم باوج هل نكي ملف

 :ديشرلا ىلإ ىحي دهع

 ريمأ ذفني :اهناونع يف بتكف ةعقرب اعد "7 ىفشأ ا|ملف .سبحلا يف ىبحي لتعاو
 : بوتكم اهيفو . دلاخ نب ىبحي هالوم دهع نينمؤملا

 ءرثألا ىلع تنأو .لصفلا فقوم ىلإ مصخلا مّدقت دق .ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 . ماعتف مدقتسو ء«لّدع مكح هللاو

 « تمعن لو هنإف ,نينمؤملا ريمأ ىلإ هلصوت يدهع اذه :ناجسلل لاق (9 لقث ايلف
 . يتيص و ذفن نم قحأو

 . ديشرلا ىلإ هدهع ناجسلا لصوأ يحي تام اللف

 :ديشرلا باوج

 لعج اهأرق املف ,هيلإ ةعقرلا تلصو ذإ ديشرلا دنع انأو :نوراه نب لهس لاق

 ؟كيفكأ الأ ,نينمؤملا ريمأ اي :هل تلقف .ةعقرلا نمل يردأ الو اهلفسأ يف بتكي
 يضقيو ةلفغلاب مكحيف !زجعلا ناطلس يؤقت نأ ةحارلا ةداع فاخأ ينإ ءالك :لاق

 موصخلا ىدعأ وه كل ةرخآلا يف هب تيضر يذلا مكحلا :اهيف عقوو !ةدالبلاب

 املف لإ كصلاب ىمر مث :لاق .هؤاضق ٌدَرُي الو .همكح ضقني ال نم وهو «كيلع
 )١( ءافشلا نم برتقا :ىفشأ .

 )١( هضرم دتشا : لقث .

 نورك



 . هنع باوجلا رثؤي نأ دارأ ديشرلا نأو « ىبحيل هنأ تملع هتيأر

 :كمرب ينب يثري لبعد لاقو

 ًارفعج لَّلَج فّيسلا تيأر انو

 امنأ تنقيأو ايندلا ىلع تيكب

 0 يف ةفيلخلل دانم ىدانو

 اينّدلا ةقرافُم اموي ىتفلا ىراصُق

 : كمرب ينب يثري ىمعألا نايلس لاقو
 )م ©. ف 3 5 - _١

 ماهتسُم ينأب ىرّهَس امو

 ىتتقرأ ثداوحلا ُنكلو

 انويُع اوناك ةداسب َتْبصْأ

 ران مرض داؤفلا يفو تلقف

 اعيمج ايندلاو فورعملا ىلع

 ىَيحَي نب لضف اي كيلع تْعزج

 انيف فورعملا مُجْنأ كب تّوه
 نكل كاخأ ُهلإلا مّلظ امو

 رخف نمحرلا ةفيلخ باقع

 ىّيحَي نب لضف اهد ا تبجع
 حدب مهرئاط للا يف ىرج
 ىَّيحَي نب اي كلتق لبق َرأ ملو
 اماهس هل تائداحلا نيرب

 )١( ىطغ :لذج .
 .اده ادهم (؟)

 . ءاملا عوبني يهو :نيع عمج :ًانويع ()
 . ًامرج بكترا :مرتجا (:)
 . عطق :مطصا ))

 . ارش اهنم هيلا لصو :ثداوحلا هتلاغ (1)

 ماهَتسملا ٌبحملا َّرهس اذإ
 ُمايَنلا عَجَه اذإ قرأ يف

 (9 مامغلا عطقنا اذإ ىقسن مهب

 ماجيسنا ينيع نم تاربعللو
 مالّسلا كمرب لآ ةلودو

 ٌماشللا ُموقلا كِدّقفب ّرعو
 9 مارتجا هبّبس ناك ءاضق

 مالا هَحّبص فيسلاب نمل

 نورحا

 مامإلا بضغ دقو يِبجَع امو

 ممالطصا هنم ًارفعج حّبصو

 ماسُحلا ُفيسلا ٌهْذق ًاماَنُح
 (7ماهّسلاو ثداوحلا هتلاغف



 مه لكل َنِإ ءساّبعلا ابأ
 لوبق هل ءاضرلا ببس ىرأ

 رهش مْوصِب هيف ْتْيلآ دقو
 رذنب ًامزتعم تئيلآ دقو

 ًامادُم دعب ْتْفُد ال ْنأب
 ؟ًانيع ّرَقَأو مدعب اوُهْلأأ

 لضفو ! شيع يل بيطي فيكو
 تّبأ رسجلاب ًايواث رفعجو

 يئاكب ينيف هب ٌيئأ
 هيدل ًابصتنم تمقو لوقأ

 شاو فوخ الول هللاو امأ
39 

 : كمرب ينبب نوراه يرغي ءارعشلا ضعب لاقو

 ةهئافتكاب ةفيلخلل لق

 رفعجب تأذب اَمِإ

 ماضظضتسيو مضي ال بس

 7 مالو لاذ ُةؤادرو ادذفغ

 ُماَحف ماع اهّنلاثمأ مكل

 مامذ هل ٌميضَّرلاو كعيضر

 مارصناو ُضارقنا لاط نإو

 مايتلاو ةدابزلا هللا ىلع

 مايّصلا بجو اضّرلا مت نِإف
 مازتعآ هب ترذت اهف يلو

 مادملا ينقرافُي نأ ٍيتومو

 مارح ميدعي ٌرهللا لع
 ماآشلا دلبلا هنود ٌريسأ

 (”ماعتقلاو متامسلا هتساخم

 ماتتكاه ل ةءاكبلا نكلو

 مايقلا ينُحضفي داك نأ ىلإ
 مانت ال ةفيلخلل ْنيعو

 مالتسا رجحلاب سانلل اك

 ةئار نسحب مانألا نود

 ةئانإ نم كماربلا قساف

 هئافو ىلع ُنونظلا فقت هدعب ىكمرب ام

 (9 ةئاقّش نم ثاكتنا ىلإ يى _كمربلا دّصقو ينإ

 )١( لذلا :ماللاو لاذلا .

 رحلا وأ .راهنلا يف ًابلاغ نوكتو ويام رهش يف رصمب ابلاغ بهت ةراحلا حيرلا يهو :مومس عمج :مئامسلا 0
 . دوسألا رابغلا :ماتقلاو . ماسملا يف ٍذفانلا ديدشلا

 . ةئمسلا دعب لازهلا وأ . ضاقتنالا :ثاكتنالا (©)

 فى



 هئازج يف آلَق ٍنيركذ رفعجل تعفر دقلف

 ”ةئامد نم ىحي َنونُثع دهم ردصب بضخاو

 :كلم ا دبعو رفعجو يدهملا نبا

 نينمؤملا ريمأ تنذأتسا يننإ : ًاموي ىبحي نب رفعج يل لاق :لاق يدهملا نب ميهاربإ 0

 تنأ لهف .دّحوتأو سانلا لاغشأ نم ّرفأو يسفنب ولخأ نأ تدرأو .ةماجحلا يف

 :لاقف . كتالاخمب سناو كتدعاسمب دعسأ انأ «كادف هللا ينلعج :تلق ؟يدعاسم

 وهو هيدي نيب ةعمشلا تدجوف يناثلا رجفلا دنع تيتأف :لاق . بارغلا روكب يلإ ركب

 ,ةماجحلا تقو ىتأ ىتح ,ثيدحلا يف انضفأ م انيلصف :لاق . داعيملل ينرظتني دعاق

 انيديأ انلسغ [ملف انّمعطف ماعطلا انيلإ مق مث «ةدحاو ةعاس يف انمجحف .ماجحلا ىتأف

 ركذت هنإ مث مث ؛انب رم موي ٌرسأب انللظو ,"'قوللاب انخمضو ةمدانملا بايث انيلع علُخ

 يبسنف .هل نذأف 9 نامرهقلا كلملا دبع ءاج اذإ :هل لاقف بجاحلا اعدف «ةجاح

 هل نذأف ءهبدأو هردقو هّنسو هتلالج ىلع يمشاهلا حلاص نب كلملا دبع ءاجو بجاحلا

 « يحي نب رفعج هجو كلذل رّيغتف ءحلاص نب كلملا دبع ةعلط الإ انعار |مف .بجاحلا

 عفدف ؛همالغ اعد ةلاحلا كلت ىلع كلملا دبع هيلإ رظن (ملف ؛هيف ناك ام هيلع صّقنتو

 ام انب اوعنصا :لاقف «. سلجملا باب ىلع فقوف ءاج مث ,هتمارعو هداوسو هّفيس هيلإ

 مث ؛معطف ماعطب اعدو ؛ ةمدانملا بايث هيلع حرطف مالغلا ءاجف :لاق !مكسفنأب معنص

 للهتف !طق هتبرش ام ءيش هنإف «ينع ففخيل ؛لاق مث ءاثالث بركف بارشلاب امو اعد

 ”هرنتو كلذ ىبأف ةمدانملا ىلع كلملا دبع رواح ديشرلا ناك دقو ءًاحرف رفعج هجو

 تلّوطتو و تلضفت دق ؛كادف هللا ينلعج : ىبحي نب رفعج هل لاق مث ؛هنع
 نم لهف . ©

 )١( ًالفس هتحتو نقذلا ىلع تبن ام :نونثعلا .

 بيطلا نم برض :قالخلا :قولخلا (؟) .

 .صاخلا هليكوو كلملا نيما :نامرهقلا (؟)

 ) : ( تلضفت :تلوطت .

 ماسلا



 «ىلب :لاق ؟تعنص امل ةأفاكم كل اهيضقأف تمعن اهب طيحتو ,يتردقم اهغّلبت ةجاح

 ريمأ كنع يضر دق لاقف .يننع اضرلا هلأستف .ٌّلع بتاع نينمؤملا ريمأ بلق نإ

 نكلو «ٌةرضاح يه :لاق .رانيد فالآ ةعبرأ َّلعو :[كلملا دبع ]1 لاق مث !نينمؤملا
 هّرهظ ّدشأ ْنأ ٌبحأ مهاربإ ينباو :لاق . يلام نم ّيلإ ٌبحأ نينمؤملا ريمأ لام نم
 بحأو :لاق . ةيلاغلا ةشئاع هتنبا نينمؤملا ٌريمأ هجّوز دق :لاق . نينمؤملا ريمأ ةرهاصمب

 !رصم نينمؤملا ٌريمأ هالو دقو :لاق . ةيالوب هسأر ىلع ةيولألا قفخت نأ

 ريغ نم ديشرلا ىلع رفعج مادقإ نم بجعن نحنو كلملا دبع فرصناف :لاق
 اعد نأ ثبلي ملف رفعج لخدو «نيئمؤملا ريمأ باب ىلع انفقو ٌدغلا ناك (لف ,ناذئتسا

 .حاكنلا هل دقعف كلملا دبع نب ميهاربإو ,نسحلا نب دمحو .يضاقلا فسوي يبأب

 راشأف «رفعج جرخو ءرصم ىلع مهاربإ لجس بتكو «كلملا دبع ىلإ رّدبلا تلمحو

 تقّلعت :لاقف انيلإ تفتلاف «هلوزنب انلزنو لزن هفلخ نحنو هلزنم ىلإ راص ايلف ءانيلإ

 ريمأ ىلع تّلخد ال ينإو هرخآ اوفرعت نأ متببحأف كلملا دبع رمأ لوأب مكبولق
 ىلإ اهَوُأ نم ةصقلاب هثدحأ تأدتباف ,يبسمأ نع ينلأس هيدي نيب تلّتمو نينمؤملا

 ,هربخأ تلعجف ؟ هتبجأ ف :لاق مث !هللاو نسحأ !هللاو ّنسحَأ لوقي لعجف ءاهرخآ

 .رصم ىلع ًايلاو يهاربإ جرخو !تنسحأ :ءيش لك يف لوقي وهو

 نييبلاطلا رابخأ نم

 :حافسلا ةوافح

 :لاق «يندملا دعس نب ديعس نب نامثع نع ,« يرصبلا هللا دبع نب زيزعلا دبع ثّدح
 «بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا ونب هيلع مدق حافسلا سابعلا وبأ ةفالخلا يلو امل
 . لع مكتحا :نسحلا نب هللا دبعل لاق مم . '" عئاطقلا مهل عطقو لاومألا مهاطعأف

 سابعلا وبأ اهضرقتساف . طق اهرأ مل ينإف ءمهرد فلأ فلأب .نينمؤملا ريمأ اي :لاق
 . اهب هل رمأو « يفريصلا نرقم يبأ نبا نم

 )١( هحنم هعابتأ نم ديري نمل احلا هكلي ضرألا نم ءزجلا يهو .ةعيطق عمج :عئاطقلا .

 ضشن



 . لام تيب ذئموي نكي مل :زيزعلا دبع لاق

 ىكبف ءهدنع نسحلا نب هللا دبعو هبلقي لعجف ناورم رهوجب ىتأ سابعلا ابأ نإ مث
 تانب تأر امو ناورم تانب دنع اذه :لاق ؟ دمع ابأ اي كيكبي ام :هل لاقف هللا دبع

 هعاتبيو هيلإ لصي نأ يفريصلا نّرقم نبا رمأ مث ءهب '''هابحف :لاق ؟طق هّلثم كمع

 نم ًالجر مهعم لسرأف نسح ينب جورخ رضح مث .رانيد فلأ نينائثب هنم هارتشاف ءهنم
 ليملا رهظأف مهعم تولخ املكو ؛مهفاطلإ يف أت الو مهلازنإب مق :هل لاق مث ,هتاقث

 نولوقي ام يل ٍصحأو ءانم رمألاب قحأ مهنأو ءانتيحان ىلعو انيلع لماحتلاو مهيلإ

 .مهمدقمو مهريسم يف مهنم نوكي امو

 : نسح نبا نم حافسلا شاحيتسا

 رابنألا ةنيدم ىنب امل هنأ ,نظلا مهب ءاسأ ىتح سابعلا يبأ بلق نشخ ناك اممو

 امو هناينب |مهيريو امهنيب ريسي وهو .نسحلا نب هللا دبعو هيخأ رفعج يبأ عم اهلخد

 لثمتي لعجف ,ةتلف نسحلا نب هللا دبع نم ترهظف ؛روصقلاو عناصملا نم اهيف ماقأ

 :تايبألا هذبب
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 !هلْيل لك ْتْدْحَي هلآ ٌرْمأو حون َرْمُع َرمعُي نأ ُلْمَوُي

 رمألاو دم ابأ كينبا امههارتأ :رفعج وبأ هل لاقو ؛سابعلا يبأ هجو ريغتف :لاق

 الإ تناك الو .هّتدرأ الو بهذملا اذه تبهذ ام هللاو ال :لاق ؟ةلاحم ال رئاص امهيلإ

 . الاب اهل قلأ مل يناسل ىلع ترج ةملك

 )١( هايإ هاطعأ :هب هابح .
 عردلاو ردصلا :نشوجلا (؟) .

 انضرذلا



 مهيف قرفي لعجو نويمطافلا هيلإ عمتجا ,نسحلا نب هللا ٌدبع ةنيدملا مدق الف
 :نسحلا نبا هللا دبع مهل لاقف ؛مهرورس اهب مظعف «سابعلا وبأ اهب ثعب يتلا لاومألا

 هللا ىتأ ىتح ناورم ينب يديأب انع ًابوجحم ناك امب حرفن ال انل امو :اولاق ؟ متحرف

 يديأ تحت نم اذه اولانت نأ ميضَرَفَأ :مه لاق ؟انيلإ هوراصأف انمع ينبو انتبارقب

 ؟ نيرخآ موق

 مهوق نم عمس امب هريخأف ,مهرابخأب سابعلا وبأ هلكو ناك يذلا لجرلا جرخف
 . ارش رومألا تدازف «كلذب رفعج ابأ سابعلا وبأ ربخأف ؛ هلوقو

 :نسح نباو رفعج وبأ

 بتكو ةنيدملا لهأ ءاطعب ثعبف .هدعب رمألاب رفعج وبأ ماقو سابعلا وبأ تام مث
 نمو مثاه ينب دقفتو , هئاطعب دحأ ىلإ ثعبت الو مهيديأ يف سانلا طعأ نأ ,هلماع ىلإ

 لعفف .نسحلا نب هللا دبع ينبا مههاربإو دمحمب ظفحتو ءرضح نمم مهنم فلخت
 «نسحلا نبا هللا دبع انبا ميهارباو دمج الإ ءاطعلا نع دحأ فلختي مل هنإ :بتكو

 عست ةنس أدبم كلذو ,نسحلا نب هللا دبع ىلإ رفعج وبأ بتكف .ارضحي مل امنإف
 دبع هيلإ بتكف .هرذاع ريغ هنأ هربخيو (هراهظإب هرمأيو امهنع هلأسي .ةئامو نيثالثو
 وبأ ثبلي مف ؛ةفورعم ريغ |هتبيغ نأو .اهجوت نيأ الو امه نيأ يردي ال هنأ هللا

 ضعب نم باتك هءاج ىتح  "'داصرألا عضوو '!َنويعلا ىكذأ دق ناكو  رفعج
 ناسارخب لاجر ىلإ بتكب جرخ مهاربإو دمحو هللا دبعل ًالوسر نأ هربخي هتاقث

 نب هللا دبع ىلإ اهدرف ,هبتكبو هب ىتأف مهوسرب رفعج وبأ رمأف ؛مهيلإ مهيعدتسي
 : هيلإ بتكو هلوسر هيلإ درو . ًاباتك اهنم حتفي مل ءاهعباوطب نسحلا

 علّطأ نأ ةيهارك ءاهعباوطب كيلإ اهتددرف هعم يتلا بتكلاو كلوسرب تيتأ يفإ
 دعب ةقرفلا ىلإ الو «لصاوتلا دعب عطاقتلا ىلإ عدت الف ؛يبلق كل رّيغي ام ىلع امهنم

 . ءابقرلا : ديري : داصرألا 0
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 ميظعتو ةبارقلاو ةيالولا نم بحت ثيحب ناريصيس امههنإف كينبا يل رهظأو .عاتجالا
 . فرشلا

 نم كلذ نأ هملغعُيو .هباتك يف لصنتيو هيلإ رذتعي نسحلا نب هللا دبع هيلإ بتكف
 لوسرلا نأ ركذي هتاقث نم ةقث باتك هءاج مع . هماثتلا دعب مهنيب ام تيتشت دارأ ّودع

 نإف ؛يبلهملا نالف ىلع لزان هنأو «ةرصبلا قيرط ىلع اهنايعأب بتكلاب جرخ هنيعب

 هيلإ هب يتأف ءهدصر رفعج وبأ هيلع عضوف .هدصر هيلع عضيلف نينمؤملا ريمأ هدارأ

 نم هدنع نم هللا لوسر عم ناسارخ ىلإ بتكلا ىضمأو لوسرلا سبحف «بتكلا هعمو
 هللا دبع ىلإ بتكف ءرمألا هل نابتساو ؛هرك امب تاباوجلا هيلع تّمدقف .هتاقث لهأ

 :لوقي نسحلا نب

 "'دارُم نم كليلَخ نم كريذع يلُتق ٌديِرُيو ةتايح ٌديرأ

 اهتاباوج ينتءاجو «ناسارخ ىلإ اهثذفنأو كّينبا بتُكو كبُتُك تأرق دقف دعب امأ

 نإف يل (هرهظأف ءاهناكم فرعت كينبال بّيغم كنأ يدنع ّرقتسا دقو ,اهقيدصتب

 كرادتف ؛ |هتبارق |مهتعضو ثيحب امهعضأو (هزئاوجو امهتلص مظعأ نأ لع كل
 . اهمقافت لبق رومألا

 :نسحلا نب هللا دبع هيلإ بتكف
 يدانز نم حدقت نيح كٌدئزو ينم تنأو كاذ ٌديِرَأ فيكو

 ا'داؤفلا نم طايلا ةلزنمب ينم تنأو كاذ ُديرأ فيكو

 ال هنأو .ءاوراص نيأ يردي الو هللا دالي نم اهّجوت نيأ يردي ال هنأ هيلا بتككو

 . ةلعتفم اهنأ كشي الو بتكلا فرعي

 لامب هعم ثعبو . يلهابلا ةبيتُق نب مْلَس ثعب ءرفعج يبأ ىلع رومألا تفلتخا الف

 )١( ريصنلا :ريذعلا .

 ) نيتئرلا ىلإ بلقلا هب قلع ظيلغ قرع : طاينلا (؟ .
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 ,أ"' ءاوشع ينئطوُت الف ؛ يمظعو يدلج نيب كلخدأ امنإ ينإ :هل لاقو «هرمأب هرمأو
 هللا دبع ناكو «ةنيدملا مدق ىتح ةبيتق نب ماس جرخف .هملعت ًارمأ ينع فخن الو

 ةبحملا هل رهظأو هيلإ سلجف ؛هيف هسلجم ناكو ,ةضورلا يف ربنملا ماخر يف هل طسبي

 نالف مهو «ناسارخ لهأ نم ًارفن نإ :هيلإ سنأ نيح هل لاق مث ؛ هتيحان ىلإ ليملاو
 مهرمأ رفعج يبأ دنع ٌرقتسا نمم .بتاكي ناك نمم مهفرعي ًالاجر هل ىَّمسو - نالفو

 لاملا ناكو ,لاملاو باتكلا لبقف ًاباتك كيلإ اوبتكو «ًالام يعم كيلإ اوثعب دق -

 ا . رانيد فالأ ةرشع

5). 
 دق ينإ :هل لاق مث « ةمانتسا هيلإو ًاسنأ هب دادزا ىتح هللا ءاش ام هعم ماقأ من
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 لصوأ ال نا ترمأو ؛ مههاربإ هدهع يلو ىلإو ,دمح نينمؤملا ريمأ ىلإ نيباتكب تثعب

 نيباتكلا امهيلإ تلصوأ ؛ هيلع ينتلخدأو اههيلإ ينتلصوأ نإف ءامهيديأ يف الإ كلذ

 عضومب مهدنع انأف .مهبولق هلبقتو ءمهرودص جلثُي امب موقلا ىلإ تلحرو ءلاملاو
 اورطاخي مل ءارهناكم فرعت نكت مل نإو ؛ًايلظم اهرمأ ناك نإو «ةنامألاو قدصلا

 وجري ثيح نم هيلع دسفت رومألا نأ هللا دبع ىأر |لف .مهجّهُمو مهلاومأو مهنيدب

 - هلصوأ .هل [هراهظإو امهيلإ هلاصيإب الإ [هعم ام ىلإ ليبس ال هنأو ] ءاهحالص
 :مهل لاقف . ميهاربإ اذهو .دمخ اذه :لاق مث  مهرد فلأ نيعبرأ عم نيباتكلا عفدف

 ام ةلمجب الإ موق ىلإ فرصني ىلثم سيلو «ةياغ يئارو مهو ينوثعبي مل يئارو نم َنِإ
 نم هتبارقل «ةوعدلا هذه هل تبجوو .ةطخلا هذه ىلإ راص امنإ دممو .هيلإ نوجاتحي

 :لاق هنم ًاقح بجوأو ًامحر هللا لوسر نم برقأ وه نَم انه اهو و هِي هللا لوسر

 :لاق !كسفن يف كدنع سيل ٌرثأ دمحم كنبا دنع نوكي نأ الإ !تنأ :لاق ؟وه نمو

 نوديري الو .مهرومأ عيمج يف كب نودتقي موقلا نإف :هل لاق . يدنع رمألا كلذكف

 نإف ؛ةداهشلا مهنم لتق نمل اهب نوجري ةّجحب الإ مهسفنأو مهلاومأو مهنيد اولذبي نأ

 يف ًاضيأ كب اًودتقا تيبأ نإو .كب اًوَدتقا ًادمح تعيابو رفعج ابأ تعلخ تنأ

 )١( ًاسبتلم ًارمأ يأ : ءاوشع ىنتثطوأ :لاقيو . ضرم اهنيع يف يتلا ةقانلا :ءاوشعلا .

 .رارقتسالا : ةمانتسالا (؟)

 سرك



 هللا كعضو يذلا كعضومو . لَ هللا لوسر نم كتبارقل ؛كب ةقث * ؛كلذ ككرت

 !لعفأ ينإف :لاق . هيف

 ميهاربإ بتكو هّبتك ذخأو ءهدعب نم ملس هعيابو ءرفعج ابأ علخو ًادمج عيابف

 . هنيقيو رمألا ةقيقحب هربخأف , مسوملا رضح دقو رفعج يبأ ىلع مدقف جرخف ءدمخو

 تيأر اذإ : : ماسل لاقو «مهعمجف نسحلا يب ب ىلإ لسرأ ,ةنيدملا رفعج وبأ لخد (لف

 الطقم هللا دبع هآر امل «لعفف «حالسلاب لإ رشأو يسأر ىلع مقف يدنع هللا دبع 00(

 ريمأ اي معن :لاق ؟هفرعتأ ؟ دم ابأ كلام :رفعج وبأ هل لاق ,ًههجو رّيغتو هدي يف

 عضوم فرعت كنأ تملع له :رفعج وبأ هل لاقف !محَر كّتلصو ينلقأف ,نينمؤملا

 كِمَحَر لصأ نأ كلو .يل (هْرهظأف ؛رسلا حاب دقو ؟كل رذع ال هنأو ,كيدلو

 عجارتف ( مهرد + فلأ فلأ امهنم دحاو لك يِطْعَأو ءايهتي الو مظْعَأ نأو « امهمحر و

 . ًاعيمج مهسبحب رمأف «ًالجر رشع انثا نسح ونبو ,هرهظ ىلع "فكنا ىتح هللا دبع

 ىلع " ىّبعو «ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ىلع هتليل نم ركسعف رفعج وبأ جرخو

 .ابلقو ةرسيمو ةنميم . ىف «نسح ينب يف هنواتاقيس ةنيدملا لهأ نأ كشي مو «لاتقلا

 ماف ءاياطعلا نوطعي ايطعم نيرشع هلع يلا دجسم يف سلجأو | ءابرحلا ايو

 : هللا دبع نب دم ىلإ رفعج يبأ باتك
 هيلإ بتكف ,ةنيدملاب هللا دبع نب دم جرخ .قارعلا ىلإ رفعج وبأ فرصنا (ملف

 :رفعج وبا

 هللا نوبراحُي نيذلا ٌءازج امنإ# : هللا دبع نب دم ىلإ ,نينمؤملا ريمأ هللا دبع نم

 .رّيحتو مدن :هدي يف طقس )١(

 . لام :هرهظ ىلع أفكنا (؟)

 . أيه :ىبع (؟)

 اننرخو



 مهّلجرأو مهيديأ مّطقُت وأ اوبَّلصُي وأ اولّتُي نأ ًاداسف ضرألا يف َنْوعَسَيو هلوسرو

 ٌباذع ةرخآلا يف مهو ايندلا يف ُيَرَخ مهل كلذ ءضرألا نم اًوفَنُي وأ فالخ نم

 ا"' حر ٌروفغ هللا ّنأ اوملعاف مهيلع اوردقت "نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ «مظع

 نأ لبق نم اتعجرو اعبتو (مثيتأ اتنأ نإ هيبن ةّمذو هللا ٌةَمذو هقاثيمو هللا دهع كلو

 نمو امكدلو َعيمجو امكنمؤأ نأ  ءامدلا كفس (كنيبو ينيب عقي نأو امكيلع ردقأ

 لام وأ مد نم متبصأ ام ""«كغوسأو ءمكلاومأو مكئامد ىلع |ىعباتو |كعياش

 نم اهكئوبأو ؛ جئاوحلا نم الأس امو ءامكنم دحاو لكل مهرد فلأ فلأ امكيطعأو

 امكنم ًادحاو بقعتأ ال مث ءامكيبأ دلو عيمج سبحلا نم قلطأو ءاتئش ثيح دالبلا

 قّنوتت نأ تببحأ نإف ؛شيرق نم انّودع كبو انب تمشُت الف ؛ ًادبأ هنم فلس بنذب
 دوهعلاو نامألا نم كل ذخأيل تببحأ نم ّيلإ هّجوف «ءكيلع تضرع امب كسفن نم
 . مالسلاو ءاش نإ هيلإ نئمطتو هب نمأت ام . قيثاوملاو

 : دمه نبا هللا دبع ىلإ .نينمؤملا ريمأ هللا دبع نب دم نم : هللا دبع نب دم هباجأف

 موقل قحلاب ٌنوعرفو ىسوم ابن نم كيلع ولتن «نيبملا باتكلا تايآ كلت ءمسط#
 و خو

 ُحبْذُي ةفئاط فعضتسي ًاعيش اهلهأ لعجو ضرألا يف الغ نوعرف نإ .نونمؤي
 اوفعضتسا نيذلا ىلع َّنَمَن نأ ٌديرنو . نيدسفملا نم ناك هنإ مهءاسن يبحتسيو مهءانبأ

 نوعرف يرنو ضرألا يف مهل نكمنو . نيثراولا مهلعجنو ةعأ مهلعجنو ضرألا يف

 ام نامألا نم كيلع ضرعأ انأو . "7 ©َنورَذَحَي اوناك ام مهنم |هدوجو ناماهو

 متيظحو ءانتعيشب هيلإ مجرخو انب ّرمألا اذه متيعدا امنإو ءانعم قحلا َنِإف ؛تضرع

 متملع دقو .هدلو ةيالو متثرو فيكف ؛مامإلا ناك هللا همحر ًاللع انابأ نإو ءانلضفب

 الو . 29 راعّلفلا ءانبأ نم انسل انأو ءانفرش الو انبسن لثمب ّدحأ ّرمألا اذه بلطَي مل هنأ
 ةقباسلاو ةبارقلا نم هب ْتْمَن ام لثمب دحأ تم سيل هنأو ؛ "ءاقلّطلا ءانبأ نم

 حيبأ :غوسأ (؟) , ”» ةدئاملا ةروس .
)١( 

 ةيآلا صصقلا ةروس (؟) »  7 . ١ ) )4هعضرت ًادلو ةأرملا ذاختا :راثظلا .
 . اوقرتسي ملو اوقلطاو ةكم حتتف موي مهنع للخ نيذلا : ءاقلطلا هر

 نضر



 ونبو .ةيلهاجلا يف ورمع تنب ةمطاف هِي هللا لوسر يبأ مأ ونب , انأو ءلضفلاو

 نييبنلا نم اندلاوف ءانل راتخاو انراتخا هللا نإو ؛مكنود مالسإلا يف هتنبا ةمطاف

 ةحيدخ نهلضفأ ءاسنلا نمو «بلاط يبأ نب يلع ًامالسإ مهو فلسلا نمو . مهّلضفأ

 لهأ ءاسن ةديس ةمطاف تانبلا نمو «ْنهنم ةلبقلا ىلإ ىلص نم لوأ ءدليوخ تنب
 ًامشاه َّنِإو ؛ امهيلع هللا تاولص ةنجلا لهأ بابش ْئَدّيس نيسحلاو نسحلا تدلو .ةنجلا

 « نيترم دلو هيَ 7 يبنلا نإو «نيترم ًانسح دلو بلطملا دبع َّنإو ءنيترم اًيلع دلو
 ملو .مجعلا ف ”” قرعُت و ّاّمأو ّابأ مهفرشأو ًابسن ًابسن مشاه ينب 7 طسوأ نم ناو

 ةيلهاجلا يف تاهّمألا يل راتخي هلضفو هنمب هللا لاز اهف ؛دالوألا تاهّمأ ف عزانت

 مهنوهأ نمو «ةنجلا يف ةجرد سانلا ٌعفرأ نبا انأف .رانلا يف يل راتخا ىتح ءمالسإلاو

 رايخألا ريخ نبا انأف ؛رانلا لهأ ٌريخ يبأو .ةنجلا لهأ ٌريخ يبأو ءرانلا يف ًاباذع

 ىلع كمْ نأ «يتوعد تببحأو « يتعاط يف تلخد نإ ُهَللا كلف ؛رارشألا ريخ نباو

 ماسم ءيرما قح وأ هللا دودح نم اًدح الإ .هتثدحأ رمأ لكو كمدو كلامو كسفن

 ؛ دهعلاب ىفوأو .كنم رمألاب ىلوأ انأو ؛كلذ يف كمزلي ام تملع دقف ؛دّهاعم وأ

 نامأ ؟ينيطعت تانامألا ّيأف ؛ يلبق ًالاجر تيطعأ امم َرثكأ دهعلا نم يطعت ال كنأل
 . مالسلاو ؟ اسم يبأ نامأ وأ ؟ ىلع نب هللا دبع كمع نامأ وأ ؟ةريبه نبا

 :روصنملا رفعج وبأ هيلإ بتكف

 ينغلب دقف .دعب اَمأ :نسح نب هللا دبع نب دم ىلإ نينمؤملا ريمأ هللا دبع نم

 ملو 27 ءاغوغلا هب َلِضَتل ,ءاسنلا ةبارقب كرخف ّلج اذإف ؛كّمالك تمهفو «كّباتك

 ءًابأ معلا لعج هللا نأل ؛ءايلوألاو ةبصعلاك الو ,ءابآلاو ةمومعلاك ءاسنلا هللا لعجي

 . ىندألا دلاولا ىلع نآرقلا يف هب أدبو

 . مهربخ :مهطسوأ (1)
 . هيف لصأ هل ناك :ءيشلاب قرعأ )١(

 . مهحايصو مهطغل ةرثكل سانلا نم ةلفسلاو .ةبلجلاو توصلا : ءاغوغلا مرفأ

 سيخ



 نهَمظعأو .ًاحر َنهَبرقأ ةنمآ تناكل ,نهتبارق ردق ىلع نه هللا رايتخا ناك ولو

 ؛ نط يضاملا هملع ردق ىلع هقلخل هللا رايتخا نكلو ؛ ًادغ ةنجلا لخدي نم لوأو .ًاقح

 نم ًادحأ قزري مل هللا نإف ءكل اهتدالوو ِهتِلَ يبنلا ةدج ةمطاف نم تركذ ام امأف

 هللا ٌدبع ناكل ةبارقلاب ءالسإلا قزُر اهدلو نم ًادحأ نأ ولو مالسإلا نيد اهدلو

 نم هنيدل راتخي هلل رمألا نكلو ؛ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لكب مهالوأ بلطملا دبع نبأ
 عغئاشي نَم يدبي هللا ّنكلو تّببحأ نم يدهت ال كنإ# :هؤانث لج لاق دقو ءءاشي

 هللا لزنأف ,ةعبرأ ةمومع هلو هِي ًادمم هللا ثعب دقو . '' 4نيدتهملاب ماعأ وهو

 [هدحأ «نانثا هباجأف ؛مهرذنأف مهاعدف ؛ "! «نيبرقألا كتريِشَع ٌرذنأو» :هيلع

 "7 ّةلإ امهنيب لعجي ملو ءهنم امهّتي الو هللا عطقف ؛كوبأ |[هدحأ ,نانثا هيلع ىبأو ؛يبأ

 . اثاريم الو ةّمذ الو

 رشلا يف سيلو ؛رارشألا ريخ نباو «ًاباذع رانلا لهأ فخأ نبا كنأ تمعز دقو

 بّقنُم يأ اوملَظ نيذلا ٌمُعيسوإ ملعتف ٌدرّتسو ءرانلا يف رخف الو ,رايخ
 , 9 «نوبلقني

 نيلّوألا ريخف .نيترم اًّيلع َدَلَو ًاشاه َّنأو لع م ةمطاف نم هب ترخف ام اَمأو

 . ةرم الإ بلطملا دبع الو ,ةدحاو ةرم الإ مشاه هدلي مل ِهَئَْع هللا لوسر نيرخآلاو

 ءمجعلا كدلت مل كنأو .ًامأو ًابأ مهمركأو ءابسن مشاه ينب طسوأ كنأ تمعزو

 نيأ رظناف . '"اَرُط مشاه ينب ىلع تّرَخف كتيأر دقف ؛دالوألا تاهّمُأ كيف قرعُت مو

 ٌريخ وه نم ىلع ترخفو «كروط تيدعت دق كنإف ؟ًادغ هللا نم - كحيو - تنأ
 دلو ٌرايخ لهو « ِهنلَم ينلا دلو ميهاربإ ىلع ترخف ؛ ًارخآو ًالوأو ًابأو ًاسفن كنم

 . 65 ةيآلا صصقلا ةروس )١(

 . 5١ ةيآلا ءارعشلا ةروس (؟)

 . دهعلا :لإلا (م)
 . ؟١5؟1/ ةيآلا ءارعشلا ةروس (4)

 . ةبطاق :أرط (0)

 ع



 ةافو دعب مكنم دلو امو ؟دالوأ تاهمأ ونب الإ مهنم لضفلا لهأو ةصاخ كيبأ

 نسح كدج نم ريخ وهو دلو مأل وهو نيسحلا نبا لع نم لضفأ ِهَديَع هللا لوسر
 نم ريخ وهو دلو ّمأ هتدجو ىلع نب دم هنبا لثم هدعب مكيف ناك امو ,نسح نب

 . دلو مأ هتّلجو «كنم ريخ وهو ,رفعج هنبا لثم الو ,كيبأ

 نم دحأ ابأ دم ناك امإ» :لوقي هللا نإف ؛ مَع هللا لوسر ونب انإ :كلوق امأو

 ال ةأرما يهو ءهتنبا ونب مكنكلو ؛ ''' «نّيببنلا متاخو هللا لوُسر نكلو ٌمُكلاجر
 دقلو ؟ةمامإ اهب ثروت فيكف ؛ّمؤت نأ اهل لحي الو «ةيالولا ثرت الو ,ًاثاريم زوحت

 الإ سانلا ىبأف ؛ اليل اهنفدو ءًارس اهضرمو .ًارامن اهجرخأف ؛هجو لكب كوبأ اهملظ
 لاخلاو مألا ابأ دجلا نأ اهيف فالتخا ال يتلا ةنسلا تناك دقلو ؛ |مهليضفتل نيخيشلا

 . نوثري ال «ةلاخلاو

 هريغ رمأف «ٌةافولا ٍهَلَْع ينلا ترضح دقف .هتقباسو لع نم هب ترخف ام امأو

 ,ىروشلا باحصأ نم ةتسلا يف ناكو ؛هوذخأ ايف دعب الُجَر سانلا ذخأ مث ,ةالصلاب
 هتعيب دعس ىبأو «ريبزلاو ةحلط هلتاقو ,فوع نب نمحرلا ٌدبع هضفر ؛مهلك هوكرتف

 مكح مث .ءاهيلع لتاقف ءدجو لكب اهبلط مث ؛هدعب ةيواعم عيابو هنود هباب قلغأو

 يف افلتخاو هعلخ ىلع اعمتجاف .هقاثيمو هللا دهع [هاطعأو اهب يضرو نيمكحلا

 ديب هتعيش ماسأو زاجحلاب قحلو ,مهاردو قرَحب اهعابف نسحلا كدج ماق مث ؛ةيواعم
 اهيف مكل ناك نإف ؛هئالو ريغ نم الام ذخأو ءاهلهأ ريغ ىلإ ّرومألا عفدو ,ةيواعم

 سانلا ناكف «ةناجرم نبا ىلع نيسحلا كمع جرخ مث ؛هنمث متذخأو هومتعب دقف قح

 مكوبلصو مكولتقف ةيمأ ينب ىلع مجرخ مث ؛هيلإ هسأرب اوتأو هولتق ىتح هيلع هعم
 دايز نب ىبحي لتق ىتح «نادلبلا نم مكوُفَنو نارينلاب مكوقرحأو لخنلا عوذج ىلع

 بولجملا يبسلاك مهولمحو ءاسنلاو ةيبصلا اورسأو مكلاجر اولتقو ,ناسارخ ضرأب

 . ماشلا ىلإ

 )١( ةبآلا بازحألا ةروس 10 .



 مهضرأ مكانثروأو .مكئامدب انكردأو ,مكرأتب انبلطف .مهيلع انجرخ ىتح

 ام تننظو ؛ انيلع جورخلا الإ ميبأف .انكلم يف مككارشإ اندرأو ؛ مهلاومأو مهرايدو

 [ك سيلو ءرفعجو ةزمحو سابعلا ىلع هِمّدقتل ءهايإ انليضفتو كابأ انركذ تيأر

 برحلاب ىلتباو ,مهيلع لضفلاب عمتجم مهنم مّلسُم .نوملاس ءالؤه نكلو .تننظ

 ؛ةبوتكملا ةالصلا يف رفكلا لهأ نعلت امك ربانملا ىلع هنعلت ةيمأ ونب تناكف «كوبأ

 . هنم اولان ايف مهانملظو ,مهانفتعو ,هلضف انركذو هل انيجتحاف

 مزمز رب ةيالوو مظعألا جاحلا ةياقس ةيلهاجلا يف ةمركملا نأ تملع دقو

 هللا لوسر اهب انل ىضقف كوبأ اهيف انَعزان دقو ,هتوخإ نيب نم سابعلل تناكو
 يبنلا دعب نم دحأ قبي مل هنأ تملع دقو ؛مالسإلاو ةيلهاجلا يف اهيلن لزن ماف . هن

 , بلط مث ,هتوخإ نيب نم هثراو ناكف .هدحو سابعلا ريغ بلطملا دبع ينب نم مَ
 ينلا ثاريمو ءانتياقس ةياقسلاف .هدلو الإ هلني ماف مشاه ينب نم دحاو ريغ ّرمألا اذه

 يف فرش الو لضف قبي مف ءانيديأب ةفالخلاو ءانّئاريم ماسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . مالسلاو ,هئَروَمو هثراو سابعلاو الإ مالسإلاو ةيلهاجلا

 :ممهاربإو دم لتقم

 ءةكم لهأو ةنيدملا لهأ هعياب ,ةنيدملاب نسحلا نب هللا دبع نب دم جرخ املف
 سانلا عمتجاف ,ناضمر رهش يف ةرصبلاب نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ هوخأ جرخو

 ريغب ةرصبلا هيلإ ملسف بلهملا نب دم نب نايفس اهبو ةرامإلا راد ىلإ ضهنف .هيلإ

 لاتق دعب اهذخأف ًاشيج زاوهألا ىلإ نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ لسرأو ؛لاتق
 . اهذخأف طساو ىلإ ًاشيج لسرأو . ديدش

 هيقلف «ةنيدملا ىلإ جرخف .ىسوم نب ىسيع مهيلإ زهج روصنملا رفعج ابأ نإ من
 . لتقو هباحصأب مزهناف , هللا دبع نب دم

 هسأرب ثعبو هلتقف نسحلا نب مهاربإ ىقلف ةرصبلا ىلإ ىسوم نب ىسيع ىضم مث

 . رفعج يبأ ىلإ
 اني دحر



 :ةديبع نبا ىلإ روصنملا باتك

 لجر هاتأف ءدجسملاب ديبع نب رمع عم ًاسولج انك :ةكم لهأ نم لجر لاقو
 مث هأرقف ءهسفن ىلإ هوعدي نسمحلا نب هللا دبع نب دم ناسل ىلع روصنملا باتكب
 يف سلجن انعدي كبحاصل لق ؛باوج هل سيل :لاقف !باوجلا :لوسرلا لاقف ؛هعضو

 . انلاجآ انيتأت ىتح درابلا ءاملا اذه نم برشنو لفنلا

 :هيخأو يلع نبا ليعامسإ رسأو ةضيبملا

 بدؤأ سرافب يلع نب ليعامسإ عم تنك :لاق ةيمأ ينب ىلوم عاجش نب ناورم

 دبع هوخأ هل لاقف ؛ ريسأ ةئامعبرأب مهنم ىتأ « مهب رفظف (""ةضّيبملا هتيقل ايلف ءهدلو

 :تلقف ؟ناورم اي لوقت ام :لاقف !مهقانعأ برضآ :هتطرش ىلع ناكو ء.دمصلا

 لتقُي ال نأ ىأرف «بلاط يبأ نب ىلع ةلبقلا لهأ لاتق نس نم لوأ ءريمألا هللا حلصأ

 . مهليبس لَخو مهتعيب ذخ :لاق .َّلوُم َعبْتُي الو .حيرج ىلع رهجُي الو ءريسأ

 :هتوخإ ةلق يف يلع نب دمج

 تدلو فيك بجعأل يفإ :لاق !كيبأ دلو لقأ ام :نيسحلا نب يلع نب دمحم ليق
 ناك ىتمف ةعكر فلأ ةليللاو مويلا يف يلصي ناك هنإ :لاق ؟كلذ فيكو :هل ليق ! هل

 : هللا دبع ينب برح يف ىسوم نبال روصنملا ةيصو

 ابأ اي :لاق نسحلا نب هللا دبع يب ةبراحم يف ىسوم نب ىسيع روصنملا هجو املو

 يف لوخدلاو ةعاطلا ىلإ نسحلا نب هللا دبع نب دمج ٌعداف ةنيدملا ىلإ ترص اذإ ,ىسوم
 برحلا الإ ىبأ نإو ؛هعبتت الف كنم بره نإو .هنم لبقاف كباجأ نإف ؛ ةعامجلا

 ؛وفعلاب مهّمعو ةنيدملا لهأ نيت الف هب ترفظ اذإف ,هيلع هللاب نعتساو "”هزجانف

 هذهف ؛ هلع يبنلا ربق ناريجو ءراصنألاو نيرجاهملا ةيرذو «ةريشعلاو لصألا مهنإف

 )١( نييسابعلا نف ةدوسملل ةفلاخم مهبايث مهضييبتل كلذب اومس ,عنقملا باحصأ مه :ةضييملا .

 ( 0هلجاعو .هلتاقو ةلزانف : هزجانف .

 نورا



 ةنيدملا ىلإ ههجو نيح ةبقع نب اسم ةيواعم نب ديزي اهب ىصوأ امك ال ,كايإ يتيصو

 ديزي غلب (ملف «لعفف «مايأ ةثالث اهحيبي نأو ,عادولا ةّينث ىلإ رهظ نم لتقي نأ هرمأو
 . لاق ثيح . دحأ موي يف ىرعبزلا نبا لوقب لثمت هلعف ام

 ا""لَسألا مّقو نم جرزخلا َعَّرَج اوُدهش رذيب يخايشأ تيل

 همرح ٌناكسو هناريجو هللا لآ مهنإف ءحفصلاو مهنع وفعلاب ةكم لهأ ىلإ بتكا مث

 مرح هنإف ؛ماظب هيف دحلت ال ,مرحلاو تيبلا ءاظعو. «ةريشعلاو موقلا تبنمو .هنمأو

 هذهف ءانايإ هللا فيرشتب انءابآ هب فرشو « تلم هيبن ادم هنم ثعب يذلا هللا

 ىلع قيناجملا عضي نأ هرمأف «ةكم ىلإ جاجحلا هّجو يذلا هب ىصوأ امك ال ١ يتيصو

 نب ورمع لوقب لثمت ربخلا هغلب |ملف ءكلذ لعفف ءملظب مرحلا يف دحلُي نأو «ةبعكلا
 : موثلك

 انيلهاجلا لُهَج قوف لهجنف انيلع ٌدحأ َنَلِهْجَي ال الأ
 انيرداق شطبن نيح شطُبنو اهيلع ىحضأ نمو ايندلا انل

 :روصنملا هتيصوو ىسوم نب ىسيع |

 ينب برح يف ةنيدملا ىلإ روصنملا ينهَّجو امل :ىسوم نب ىسيع لاق :لاق يئايرلا
 مك ىلإ ءنينمؤملا ريمأ اب :تلقف ءرثكُيو ينيصوي لعج ءنسحلا نب هللا دبع
 ؟ ينيصوت

 '"يدّمغ تيرقو ينفَج تلكأ يدنا ُماسحلا ْفِّيسلا انأ يفإ

 يِدْنِع ينم ُبلطت ام لكف

( 

 :نسحلل ةيواعم ليضفت

 ,ةمعو ًاَّمعو «ةدجو ًادجو ءّاَمأو ًابأ سانلا ٌمركأ نم :هئاسلجل ًاموي ةيواعم لاقو

 هوبأ ؛ اذه :لاقو ىلع نب نسحلا ديب ذخأف . ملعأ نينمؤملا ريمأ :اولاقف ؟ةلاخو ًالاخو

 .تتف :ىرف (؟) . لبنلاو حامرلا :لسألا )١(

 ع



 ,ةجيدخ هتدجو « لِي هللا لوسر هّدجو ءدمح ٌةنبا ةمطاف همأو ,بلاط يبأ نب ىلع
 تنب بنيز هتلاخو دمه نب مساقلا هلاخو .«بلاط يبأ تنب ةلاه هتمعو ءرفعج همعو

 . ماسو هيلع هللا ىلص دمح

 : هللا دبع ينبال روصنملا لتق يف فيدسل

 هعيابف «ةنيدملاب نسحلا نب هللا دبع نب دم جرخ امل :لاق يعمصألا نع يئثايرلا

 زاوهألاو ةرصبلا ىلع بلغتف ةرصبلاب هوخأ ميهاربإ جرخو ةكم لهأو ةنيدملا لهأ

 1 : كلذ يف نوميم نب فيدس لاق  طساوو

 0 ٍنّرحلا متاد ّبحُم َداؤف تجاه 2نضَح نم بْعشلا موي ةماحلا نإ

 ا" نحإلاو ءانْحَّشلاو دٌعابتلا دعب 2 اّشفلأ َدَّتْرت نأ ُلمأنل انإ

 ٍنّثو يدباع موق ماكحأك اهيف اهتداق ماكحأ ةلود يضقنتو

 نّسح ينب اي مكيف ةفالخلا نإ انتعاطب ضَقنَن مكتعُيبب ضهاف

 نمي يذل نكر الو كوملسأ نإ ةبئان دنع رازن ُنكر رع ال

 ا" نَرَّدلا نم ًابوث مُهاقنأو ءادوغ اوبستنا اذإ ًاموي مهمركأ تسلأ

 ا( دقأ نمو زجع نم سانلا دعبأو ةلزنم هللا دنع سانلا مظعأو

 نأ يلع نب دمصلا دبع ىلإ بتكف ءابب ريطتسآ تايبألا هذه رفعج وبأ عمس [لف

 . لعفف .ًاّيح هنفديف ًافيدُس ذخأي

 :فيدس لتقم يف يدادغبلاو يشايرلا

 :لاقف ءدادغب لهأ نم خيش ,رفعج يبأل تايبألا هذه تركذف :يشايرلا لاق

 ًاتايبأ لاق هنأ فيدس لتق ببس ناك امنإو ,بعصم نب هللا دبعل تايبألا ؛لطاب اذه

 )١( دجن ىلعأب لبج :نضحلا .

 داقحأ :نحإ (؟) .

 )( خسولا :نردلا .

 ) )4لقعلا صقن :نفألا .
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 :هذه يهو رفعج يبأ ىلإ اهب بتكو .ةمهبم

 اهّيدُهَم اهَّلضأ كيدي فمكاف ًالاظ ةّبعّرلا لتق يف تفرْسأ

 اههّيَسَح اهدانقُي ةراّرَج ًةَيَسَح ةيار كّتَبأسشف

 مل اذإ ىتح .ًاركنتم رفسلا ةئيبب أيبت :ةميزخ نب مزاحل لاقف ءرفعج وبأ تفتلاف

 لخداف ةنيدملا تيتأ اذإ :لاقف «لعفف «ينتئا "'زرغلا يف كلجر عضت نأ الإ قبي

 رثكي مدآ خيش ىلإ ةثلاثلا دنع رظنت كنإف ةيناثو ؛ةيراس عدف « ِهَنِلَع ينلا دجسم

 نامزلا ةّدش ركذاو .«بلاط يبأ لآل مجوتف هعم سلجاف ءريبك ليوط .تفلتلا

 ؟تايبالا هذه لوقي نم : عبارلا يف لق م ؛ مايا ةثالث « مهيلع

 املاظ ةّيعّرلا لتق يف تفرسأ
 ,ةميزخ نب مزاح تنأ ؟تنأ نم كتأبن تئش نإ :خيشلا هل لاقف «لعفف :لاق

 ام هللاو .كادف تْلعُج :هل لقف ؛رعشلا اذه لاق نم فرعتل نينمؤملا ريمأ لإ كثعب

 دم عم جورخلا ىلإ نوَعد دقو لئاقلا انأ ينإف ءنوميم نب فيدس الإ هلاق الو هّتلق

 : هللا دبع نب
 قفز 0 0 - 5 أ 5 70

 "بحابُحلا ران َنيواغلل دقوأو ةيار سيلبإال تلاس دقو يفْوَعد
 بلاعثلاب ُهَدْسَأ ًالهج َنوُقْلتِو هتيرع < نوُدّتعت ْثْيلَلاِبُأ دو. .

 ”براجتلا تاقداص ينئمكحأ الو جَدْؤَي م نإ نَا يف الف
 ءربخلا هتربخأف روصنملا ىلع تمدقف :لاق .ةمره نب مهاربإ خيشلا اذإو :لاق

 . ًايح هنفدف هذخأف ,هسبح يف فيدس ناكو « ىلع نب دمصلا دبع ىلإ بتكف

 )١( بوكرلا يف هيلع دمتعي زورخم دلج نم لحرلا باكر :زرغلا .

 ةديدشلا ةكرحلا :ّرألا (؟) .



 :ةصفح يبأ نباو ديمحلا دبع نبا

 كارغأ ام :ةصفح يبأ نبال تلق :لوقي ديمحلا دبع نب دمحم تعمس :ىثايرلا لاق

 : يلع نب ديزو ماسه

 كسفن ثدحت كنأ ينغلب :لاق ,ماشه ىلع بلاط يبأ نب ىلع نب ديز لخد ان

 , ةفالخلاب يسفن ثدحأ ينإ :كلوق امأ :لاق !ةمأ نبا كنأل اهل حلصت الو .ةفالخلاب

 هللا جرخأ ةّمأ نب ليعامسإ اذهف .ةمأ نبا يفإ :كلوق امأو .هللا الإ بيغلا ملعي الف

 ريزانخلاو ةدرقلا هبلص نم هللا جرخأ رح نبا قاحسإو ؟ هِي ادم هبلص نم

 هل لاقف .لَّذ الإ ةايحلا ٌدحأ ّبحأ ام :لاقف هدنع نم جرخو !توغاطلا َدّبَعو

 . دحأ كنم مالكلا اذه عمسي ال :بجاحلا

 :كلملا دبع نب ماشه دنع نم هجورخ دنع يلع نب ديز لاقو

 "ذالجلاَّرَح ُهركي نُم كاذك هب ىَرْزأو ْفؤخلا ِهدَّرَش
 (9ذادح وْرَم فارطأ هٌعَرقت 2اجّولا وكشي نيَّلِجٌرلا يْفَتْحُم

 دابعلا باقر يف متح توملو ةحار هل توملا يف ناك دق

 . بلصو لتقف ناسارخب جرخ مث

 :لوقي ثيح ةيمأ ينبب هيرغُي سابعلا يبأل فيدس لوقي هيفو

 ا" سارهملا بناجب ًاليتقو |ًاديزو نيسحلا عرصم اوركذاو

 . ناعّطلا : دالجلا 1(

 .رانلا اهنم حدقت ةقارب قاقر ضيب ةراجح :ورملا 0(

 . دحأ ليج ءام : سارهملا (*)

 52 ا/



 بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب
 هنع هللا يضر

 :بلاط يبأ نبا يلع يف خيشو ماشه نبا

 دق ريبك خيش اهيف اذإف ,هقفر تلزنو ,ماشه نب دم جح :لاق مكحلا نب ةناوع

 خيشلا نودجت :هلوح نمل ماشه نب دم لاقف ؛ىهنيو رمأي وهو سانلا '"هشوتحا
 يقأف . هب لع .دمح لاقف ! اقفانم ايفوكو «معن :هباحصأ ضعب هل لاقف !اقساف ايقارع

 . يفوكو :لاق ؟ فوكو :لاق . يقارع معن :هل لاق ؟تنأ يِقارعأ :هل لاقف «خيشلاب

 ىوهي نمم تنأ :لاق . ريصأ هيلإو ,تقلخ بارتلا نم .يبارتو :لاق ؟ ٌيبارتو :لاق

 لوسر مع نبا ينعتأ :لاق . بلاط يبأ نب لع :لاق ؟ بارت وبأ نمو :لاق ؟بارت ابأ

 :لاق ؟ هيف كلوق |مف معن :لاق ؟نيسحلاو نسحلا ابأو ءهتنبا ةمطاف جوزو « هن هللا

 لضفأ اههيأف :لاق . مذيو ًارش لوقي نم تيأرو .دمحيو ًاريخ لوقي نم تيأر دق

 لابجلا نزوب ءاج ًايلع نأ ول هللاو ؟كاذو انأ امو :لاق ؟نامثع مأ وهأ :كدنع

 متشاف :لاق . كلذ لثم نامثعو ؛ ٍنَّرَض ام تائيس اهنزوب ءاج ولو « ينعفن ام تائسح

 ينم ٌريخ وه نمم كنم ريخ وه نم هب يضر امب ينم ىضرت ام وأ :لاق !بارت ابأ
 ىسيع نم «كنم ريخ وهو هللا يضر :لاق ؟كاذ امو :لاق ؟ ىلع نم رش وه نميف

 كٌدابع مهنإف مهّيَذعُت نإ :لاق ذإ لع نم رش مهو ىراصنلا يف .ينم ريخ وهوا
 . "' «مكحلا ٌريزعلا تنأ كنإف مهل رفعت ْنِإو

 : يلع يف هل نباو ةزمح

 .ينب اي :هوبأ هل لاقف ,ًايلع ريبزلا نب هللا دبع نب ةزمحل نبا صقتنا :لاق يئايرلا
 امأ ؛ ايندلا هتمدهف ًائيش نيدلا ىنب امو «نيّدلا همده الإ ًائيش ايندلا تنب ام هللاو هنإ

 نوذخأي هللاو امئنأكف ربانملا ىلع هنعلو هضغُب نم سانلا ضعب رهظُي امو ًايلع ىرت

 . مهطسو هولعج : سانلا هشوتحا (1)
 . 91م ةيآلا ةدئاملا ةروس (؟)
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 نيب حدملا نم مهاتوم هب نوبدني امو ناورم ينب ىرت امو .ءامسلا ىلإ اعفر هتيصانب
 !فيجلا نع نوفشكي امنأكف ؛ سانلا

 : يلع يف لضفلا رعشو ديلولا

 بهل يبأ نب ةبتع نب سابعلا نب لضفلاو تيبلاب فوطي لعجف ةكم ديلولا مدق
 :لوقي وهو مزمز نم يقتسي

 يردب انل ردب نع لأست قلع نع لئاسلا اهيأي
 ")د ضم هَُيُع ةلئلاس َئخحطبأ دجملا يف دّدَرُم

 . دحأ هيلع ركني ماف

 يمشاهلا ناهلس نب رفعج بطخ :يدبعلا لاله نب ةملسمل ًاموي ليق :لاق يبتعلا

 موق ككئلوأ :لاق !همالك مأ نسحأ ناك هّهجوأ انيرد امو .طق اهلثم عمسُي مل ةبطخ

 . نوقطني ةّوبنلا ناسلبو .''!نوقرشَي ةفالخلا رونب

 نتسحلا قحب نّيسحلا قحب يصولا قحب يبنلا قحب
 نفُد تيم ٌرْيَخ اهدلوو اهّقح تملظ يتلا قحب

 نؤملا طحبو اههيفرتب ج ارخلا يف اَقازرأب قرت

 . هتيالو لوط جارخلا هنع طقسأف :لاق

 يلع لضف يف ءاهقفلا ىلع نومأملا جاجتحا
4 

 ىلإو مثكأ نب ىبحي ّيلِإ ثعب :لاق ديز نب دامح نع ليعامسإ نب ميهاربإ نب قاحسإ

 .نوئفدتسي :نوقرشي )١( . ةكم حطابأ نولزني نيذلا حاطبلا شيرق نم يأ :يحطبأ )١(

 الينا



 نأ ينرمأ نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف .ةاضقلا يضاق ذئموي وهو .يباحصأ نم ةّدع

 نسحُيو هل لاقي ام '' هقْفَي 5 يقف مهلك ًالجر نيعبرأ رجفلا عم ًادغ يعم رضحأ
 ركذو .ةدع هل انيمسف . نينمؤمل ريمأ بلطي امل حلصي هنوئظت نم اوّمسف ؛باوجلا
 ا" روكبلاب رمأو .موقلا ةيمست بتكو ءدارأ يذلا ددعلا مت ىتح ,ةدع وه

 ءرجفلا عولط لبق هيلع انودغف ؛كلذب هرمأف ءرضحي مل نم ىلإ ثعبو ءرحسلا

 ىلإ انرص ىتح هعم انبكرو بكرف ءانرظتني سلاج وهو هبايث سبل دق هاندجوف

 . كرظتني نينمؤملا ٌريمأ .دمح ابأ اي :لاق انيلإ رظن |ملف ؛فقاو مداخب اذإف «بابلا
 . اولخدا :لاقف لوسرلا جرخ ىتح متتسن مف ءاهيف انذخأف ةالصلاب انرمأف ءانلخدأف .

 ةليوطلاو '"' هناسليطو هداوس هيلعو .هشارف ىلع سلاج نينمؤملا ٌريمأ اذإف انلخدف
 سلجملا انب ٌرقتسا [ملف .سولجلاب انل رمأو مالسلا ةرف ءانمّلسو انفقوف .هتماعو

 امنإ :لاقف انيلع لبقأ مث , '”هتوسنلق عضوو هناسليطو هتمارع عزنو هشارف نع ردحم ا
 اهفرع دق نم .ةلع هعلخ نم َمَمَف فخلا امأو «كلذ لثم اولعفتل متيأر ام تلعف

 مكسنالق اوعزنا :لاقو هلجر ّدمو . اهب هفّرعأسف اهفرعي مل نمو ءاهفرع دقف مكنم
 هب مكرمأ ام ىلإ اوهتنا :ىبحي انل لاقف ءانكسمأف :لاق .مكتسلايطو مكفافخو

 'انب رقتسا الف ؛انعجرو انسنالقو انتسلايطو انفافخأ انعزنف انيحنتف .نينمؤملا ريمأ

 نم ءيش هب ناك نمف ,ةرظانملا يف موقلا رشعم مكيلإ تشعب امنإ :لاق سلجملا

 راشأو . كانهف ءالخلا مكنم دارأ نمف ؛لوقي ام هقفي ملو هسفنب عفتني مل '”نيثبخألا

 نم ُموقلا لقيلو لق .دمح اي :لاقف .هقفلا نم ةلأسم ىقلأ مث .هل انوعدف .هديب

 ةلعلا يف ءانرخآ باجأ ىتح .هيلي يذلا مث .ىبحي يلي يذلا مث ,ىبحي هباجأف . كدعب

 .مهفي :هقفي )١(

 . عارسإلا :روكبلا (؟)
 وه وأ ةطايخلاو ليصفتلا نع لاخ ؛ندبلاب ظيحي وأ ءفتكلا ىلع سبلي ةحشوألا نم برض :ناسليطلا ()

 ش . لاشلاب ةيرصملا ةيماعلاب فرعي ام
 .لاكشألاو عاونألا فلتخم .سأرلل سابل :ةوسنلقلا ( 5 )

 . طئاغلاو لوبلا :نيثبخألا (0)

 نا



 ابأ اي :لاقف ىبحي ىلإ تفتلا مالكلا عطقنا اذإ ىتح ؛ملكتي ال قرطُم وهو ؛ ةلعلا ةلعو

 انم دحاو لك ىلع ٌدري لزب مل مث . ةلعلا يف باوصلا تكرتو باوجلا تبصأ دمه

 ثعبأ مل ينإ :لاق مث ءانرخآ ىلع ىتأ ىتح ؛انضعب بّوصُيو انضعب ءىّطْخيو ؛هتلاقم

 هبهذم يف مكترظانم دارأ نينمؤملا ريمأ نأ مكئبنأ نأ تببحأ يننكلو .اذهل مكيف

 نا :لاقف . هللا هقفو نينمؤملا ريمأ لعفيلف :انلق . هب هللا نيدي يذلاو هيلع وه يذلا

 هلع هلوسر دعب هللا قلخ ٌريخ بلاط يبأ نب لع نأ ىلع هللا نيدي نينمؤملا ريمأ
 فرعي ال نم انيف نإ «نينمؤملا ريمأ اي تلقف :قاحسإ لاق . هل ةفالخلاب سانلا ىلوأو

 «قاحسإ اي لاقف . ةرظانملل نينمؤملا ريمأ اناعد دقو « يلع يف نينمؤملا ٌريمأ ركذ ام

 اهتمنتغاف :قاحسإ لاق . لقف َلأست نأ تكش نإو «كلأسأ كّتلأس تعش نإ ءرتخا

 نيمؤملا ريمأ لاق نيأ نم :تلق . لس :لاق .نينمؤملا َريمأ اي كلأسأ لب :تلقف ءهنم

 اي :لاق ؟هدعب ةفالخلاب مهقحأو هللا لوسر دعب سانلا لضفأ بلاط يبأ نب يلع نإ

 :تلق ؟نالف نم لضفأ ْنالف لاقي ىتح نولضافتي مب :سانلا نع نرَّبخ ,قاحسإ

 لوسر دهع ىلع هبحاص لضف نمع ينربخأف :لاق ,تقدص :لاق :ةحلاصلا لابعألاب

 ىلع لضافلا لمع نم لضفأب هللا لوسر ةافو دعب لمع لوضفملا نإ مث ؛ هيو هللا

 ؛معن لقت ال .قاحسإ اي :يل لاقف «تقرطأف :لاق ؟هب قحْلُيُأ - هللا لوسر دهع

 ًامايصو ًاجحو ًاداهج هنم رثكأ وه نم اذه ائرهد يف كّتدجوأ معن تلق نإ كنإف

 هللا لوسر دهع ىلع لوضفملا قحلي ال «نينمؤملا ريمأ اي لجأ تلقف . ةقدصو ةالصو

 مهنع تذخأ نمو كّباحصأ كل هاور ام رظناف ,قاحسإ اي :لاق . ًادبأ لضافلا هن

 نم هب كوتأ ام اهيلع سقف ؛بلاط يبأ نب لع لئاضف نم كتوُدُق مهتلعجو كنيد

 لضفأ هنإ لقف «يلع لئاضف لكاشت ركب يبأ لئاضف تيأر نإف ءركب يبأ لئاضف
 نإف ءرمعو ركب يبأ لئاضف نم كل يوُر ام هلئاضف ىلإ سقف نكلو «هللاو ال ؛هنم

 سق نكلو «هللاو الو ؛هنم لضفأ امنإ لقف .هدحو ىلعل ام لئاضفلا نم امل تدجو

 مهنإ لقف يلع لئاضف لثم اهتدجو نإف ؛نامثعو رمعو ركب يبأ لئاضف هلئاضف ىلإ
 لَم هللا لوسر مه دهش نيذلا ةرشعلا لئاضفب سق نكلو .هللاو ال ؛هنم لضفأ

 اكعد



 . هنم لضفأ مهنإ لقف هلئاضف لكاشت اهتدجو نإف ءةنجلاب

 تلق ؟هلوسر هللا ثعب موي لضفأ تناك لامعألا يأ ,قاحسإ اي :لاق

 يف كلذ أرقا :لاق . معن :تلق ؟مالسإلا ىلإ قبسلا سيلأ :لاق . ةداهشلاب صالخإلا

 نم ىنَع امنإ , '! #تنوبّرقملا كئلوأ نوقباّسلا َنوقباّسلاوإ» :لوقي ىلاعت هللا باتك
 «نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟مالسإلا ىلإ الع قبس ًادحأ َتملع لهف ءمالسإلا ىلإ قبس

 لمكتسم وهو ملسأ ركب وبأو ,مكحلا هيلع زوجي ال نسلا ثيدح وهو ملسأ ًايلع نإ
 ةثادحلا يف هدعب نم كرظانأ مث ءلبق ماسأ اهيأ ينربخأ :لاق .مكحلا هيلع زوجي

 . نع ينربخأف معن :لاقف . ةطيرشلا هذه ىلع ركب يبأ لبق ملسأ يلع :تلق . لامكلاو

 وأ ءمالسإلا ىلإ هاعد ِهَقَع هللا لوسر نوكي نأ نم ولخي ال :ماسأ نيح يلع .مالسإ
 ىلع هّمّدقتف ًاماهإ لقت ال ؛قاحسإ اي : يل لاقف ؛تقرطأف :لاق ؟ هللا نم ًامالإ نوكي
 . ىلاعت هللا نع ليربج هاتأ ىتح مالسإلا فرعي مل هللا لوسر َنأل ؛ ِمَِلمِي هللا لوسر

 هللا لوسر ولخي لهف قاحسإ اي :لاق . مالسإلا ىلإ هللا لوسر هاعد لب «لجأ :تلق

 ؟هسفن نم كلذ فّلكت وأ هللا رمأب هاعد نوكي نأ نم مالسإلا ىلإ هاعد نيح مَع

 :لوقي هللا نإف ؛فلكتلا ىلإ هللا لوسر بسنت ال .قاحسإ اي :لاقف ؛تقرطأف :لاق

 :لاق . هللا رمأب هاعد لب «نينمؤملا ريمأ اي لجأ :تلق . "” «نيفّلكتملا ّنم انأ اموإ»

 :تلق ؟ٌمكح هيلع زوجي ال نم ةاعد هّلسُر فّلكي نأ هؤانث لج رابجلا ةفص نم لهف

 زوجي ال اًيبص مسأ ايلع نإ » :قاحسإ اي كلوق سايق يف هارتفأ :لاقف !هللاب ذوعأ
 وهف .نوقيطي ال ام نايبصلا ءاعد نم ِمَثَِم هللا لوسر فلك دق «ِمّكُحلا هيلع

 زوجي الو ءيش مهدادترا يف مهيلع بجي الف ءةعاس دعب نوٌدتريو ةعاسلا مهوعدي

 زع هللا ىلإ هبسنت نأ كدنع ًازئاج اذه ىرتأ ءمالسلا هيلع لوسرلا مكح مهيلع

 اهب لضف ةليضفل تدصق امنإ كارأف ,قاحسإ اي :لاق !هللاب ذوعأ :تلق ؟َّلجو

 ناك ولو .هّلضفو هناكم فرعُيل مهنم اهب هنابأ ,قلخلا اذه ىلع ًاّيلع تم هللا لوسر

 ش 1 . ٠١ ةيآلا ةعقاولا ةروس )١(

 . 8 ةيآلا ص ةروس (؟)
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 لهف :لاق . لب :تلق ؟ًايلع اعد امك مهاعدل نايبصلا ءاعدب هرمأ ىلاعتو كرابت هللا

 ًايلع نإ لوقت الثل - هتبارقو هلهأ نم نايبصلا نم ًادحأ اعد ٍمَتَِم لوسرلا نأ كغلب

 ملام تيأرأ .قاحسإ اي:لاق . لعفي مل وأ لعَف يردأ الو ملعأ ال :تلق ؟ همع نبا

 . كنعو انع هللا هعضو دق ام عدف :لاق . ال :تلق ؟ هنع لأست له هملعت ملو هردت

 ليبس يف داهجلا :تلق ؟مالسإلا ىلإ قبسلا دعب لضفأ تناك لامعألا يأ مث :لاق
 يف ىلعل دجت ام هلم هللا لوسر باحصأ نم دحأل دجت لهف ,تقدص :لاق . هللا

 ديرأ ال :لاق ؟ردب :تلق !تئش تاقوألا يأ يف :لاق ؟تقو يأ يف :تلق ؟داهجلا

 :تلق ؟ردب ىلتق م :ينربخأ ؟ردب موي لعل دجت ام نود الإ دحأل دحت لهف ؛اهريغ

 . يردأ ال :تلق ؟هدحو لع لتق مكف :لاق .نيكرشملا نم ًالجر نوتسو فين

 ريمأ اي :تلق . سانلا رئاسل نوعبرألاو ؛نيرشعو نينثا وأ ,نيرشعو ةثالث :لاق

 :تلق ؟اذام عنصي :لاق . "'هشيرع يف دقي هللا لوسر عم ركب وبأ ناك نينمؤملا

 هللا لوسر نم ًاراقتفا وأ .ًاكيرش هعم وأ هللا لوسر نود رّبدي !كحيو :لاق هريدي

 نود ركب وبأ ربدي نأ هللاب ذوعأ :تلق ؟كيلإ بحأ ثالثلا يأ ؟هيأر ىلإ هِي

 . هيأر .ىلإ ٌراقتفا ٍمَِلَم هللا لوسرب نوكي نأ وأ .ًاكيرش هعمنوكي وأ ِهَنَْي هللا لوسر

 يدي نيب هفيسب برض نم سيلأ ؟كلذك رمألا ناك اذإ شيرعلاب ةليضفلا امف :لاق
 . ًادهاجم ناك شيجلا لك .نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟ سلاج وه نمم لضفأ هللا لوسر

 هيَ هللا لوسر نع يماحملا فيسلاب براضلا نكلو ؛ دهاجم لك .تقدص :لاق

 نِم نودعاقلا يوتْسي الإط :هللا باتك تأرق امأ ؛ سلاجلا نم لضفأ ,سلاجلا نعو
 هللا لضف مهسفنأو مهلاومأب هلل ٍليبس يف نودهاجملاو رّوضلا يلوأ ريغ نينمؤملا

 هللا لضفو .ىتسُحلا هللا َدَعو ًالكو َةَجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا

 :لاق نيدهاج رمعو ركب وبأ ناكو :تلق . "7 «ًابظع ًارجأ نيدعاقلا ىلع َنيدهاجملا

 :لاق . معن :تلق ؟دهشملا كلذ دهشي مل نم ىلع لضف رمعو ركب يبأل ناك لهف

 . فقسلاو . هب لظتسي ام : شيرعلا (1)

 . 96 ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟)
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 . لجأ :تلق ,رمعو ركب يبأ لضف ةسفن لذابلا قّبَس !كلذكف

 ىلع ىتأ له# يلع أرقا :لاق ,معن :تلق ؟نآرقلا أرقت له ,قاحسإ اي :لاق
 :تغلب ىتح اهنم تأرقف '' 4ًاروكذم ًائيش نكي مل رهّدلا َنِم نيح ناسنإلا
 ىلع ماعَّطلا نومِعْطُيول :هلوق ىلإ "' 4ًاروفاك اهُجاْرِم ناك سأك نم نوبرشي#
 :تلق ؟تايآلا هذه تلزنأ نميف ؛كلُسر ىلع :لاق "' «ًاريسأو ًاهتيو ًانيكسم هّبَح
 امنإ لاق . ريسألاو متيلاو نيكسملا مّعطَأ نيح ًايلع نأ كغلب لهف :لاق .َّلع يف
 هب فصَو ام لثمب ًادحأ هباتك يف فصو هللا تعمس لهو ؟ هللا هجول مكمعطن

 تسلأ «قاحسإ اي . هتريس فرع هؤانث لج هللا نأل !تقدص :لاق .ال :تلق ؟ ًايلع

 ًالجر نأ ول تيأرأ :لاق .نينمؤملا ريمأ اي ىلب :تلق ؟ةنجلا يف ةرشعلا نأ دهشت

 مأ هلاق هللا لوسر ناك نإ يردأ الو ال مأ حيحص ثيدحلا اذه يردأ ام هللاو :لاق

 يردأ ام :لاق هنأ ول تيأرأ :لاق !هللاب ذوعأ :تلق ؟ًارفاك كدنع ناكأ :هلقي 1

 . ىرأ «قاحسإ اي :لاق .معن :تلق ؟ًارفاك ناك ال مأ هللا باتك نم ةروسلا هذه
 ثيدح فرعت لهف :لاق .معن :تلق ؟ثيدحلا يورتأ ,قاحسإ اي . ًاقرف امهنبب

 يفإ .قاحسإ اي :لاقف ,ثيدحلا هتثدحف :لاق . هب ينثدحف :لاق . معن :تلق ؟ ريطلا

 نقوت كنإ ؛ كّدانع يل ناب دقف نآلا اًمأف .قحلل دناعم َريغ كنظأ انأو كملكأ تنك
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 نقيأ نم تيأرفأ :لاق . هّدر يننكمي ال نم هاور ؛معن :تلق . حيحص ثيدحلا .اذه نأ

 : ةثالث ىدحإ نم ولخي ال لع نم لضفأ ًادحأ نأ معز مث ,حيحص ثيدحلا اذه نأ

 لضافلا فرع لوقي نأ وأ ,هيلع ةدودرم هدنع 2 هللا لوسر ةوعد نوكت نأ نم

 لضافلا فرعي مل لجو زع هللا نإ لوقي نأ وأ ,هيلإ بحأ لوضفملا ناكو هقلخ نم
 ال ,قحسإ اي :لاق مث . . . تقرطأف ؟لوقت نأ كيلإ بحأ ةثالثلا يأف ؛لوضفملا نم

 كدنع ثيدحلل ناك نإو ؛ ''7كّتبنتسا ًائيش اهنم تلق نإ كنإف ؛ًائيش اهنم لقت

 )١( ةيآلا ناسنالا ةروس ١ . ةبآلا ناسنالا ةروس (؟) 6 .

 م ةيآلا ناسنإلا ةروس (؟) .
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 :لاق . ًالضف ركب يبأل نإو ءملعأ ال :تلق .هلقف هجوألا ةثالثلا هذه ريغ ليوأت

 هل تدصق يذلا هّلضف اف ؛هنم لضفأ ًايلع نإ ليق امل ًالضف هل نأ الول لجأ

 ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف امه ذإ نينثآ يناثإ» : لجو رع هللا لوق :تلق ؟ ةعاسلا

 ىلع كلمحأ ال يفإ امأ «قاحسإ اي :لاق . هتبحص ىلإ هبسنف ؛ '" انعم هللا نإ رح
 هنع يضرو هّيضر نَم ةبحص ىلإ بسن ىلاعت هللا تدجو يفإ ؛كقيرط نم رْعولا
 بارت نم كقلخ يذلاب ترفكأ هٌرواحُي وهو هّبحاص هل لاقف# :هلوق وهو .ًارفاك
 :تلق . "' «ًادحأ يبرب كرشأ الو يبر ُهللا وه اًنكل «ًالجر كاَوَس مث ةفطُن نم م

 ةبحص ىلإ بسنَي نأ زاج اذإف :لاق . نمؤم ركب وبأو ,ًارفاك ناك ٌبحاص كلذ نإ

 الو نينمؤملا لضفأب سيلو «ًانمؤم هيبن ةبحص ىلإ بسنَي نأ زاج .ًارفاك هيضر نم
 يناث#» :لوقي هللا نإ «ميظع ةيآلا ردق نإ «نينمؤملا ريمأ اي ؛ تلق . ثلاثلا الو يناثلا ٠

 «قاحسإ اي :لاق ! "' «انعم هللا َّنإ نزحت ال هبحاصل ٌلوقي ذإ راغلا يف امه ذإ نينثآ
 ًاضر ناكأ :ركب يبأ نزح نع ينربخأ !كيلع ءاصقتسالا ىلإ جرخأ نأ الإ نآلا ىبأت

 «ًارغو هيلع ًافوخ ِهَتِلَي هللا لوسر لجأ نم نزح امنإ ركب ابأ نإ :تلق ؟ًاطخس مأ

 يباوج ناك امنإ .يباوج اذه سيل :لاق .هوركملا نم يش هللا لوسر ىلإ لصي نأ
 ثعب هّركذ لج هللا نأكف :لاق . هلل ًاضر ناك لب :تلق . طخس مأ .ًاضر :لوقت نأ

 وأ :لاق !هللاب ذوعأ :تلق !هتعاط نعو لجو زع هللا اضر نع ىهني ًالوسر انيلإ

 نآرقلا نأ دحت مل وأ :لاق . ىلب :تلق ؟ هلل ًاضر ركب يبأ نزح نأ تمعز دق سيل

 ! هللاب ذوعأ :تلق ؟نزحلا نع هل ًايبن ,«نزحت ال٠ :لاق مَنِ هللا لوسر نأ دهشي

 نع كب لدعيو قحلا ىلإ كّدري هللا لعل ءكب قفرلا يبهذم نإ ,قاحسإ اي :لاق
 , 190 «هيلع هتتيكَس هللا لّرنأفإ : هللا لوق نع ينئّدحو . هب ذيعتست ام ةرثكل .لطابلا
 !تقدص :لاق . هللا لوسر لب :تلق ؟ركب ابأ مأ هللا لوسر ؛كلذب ىنَع نم

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 1٠ .

 . ”1/ ةبآلا فهكلا ةروس (؟)

 0 . . 1٠ ةيآلا ةبوتلا ةروس (؟)

 . هسفن ردصملا (؟4)
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 مكتبجعأ ذإ نِيِنُح ٌمويو# :لجو زع هللا لوق نع ينثدح :لاق
 ملعتأ . "” ©نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا َلْزنَأ ما :هلوق ىلإ '"' «مكّترثك
 ” ؛ نينمؤملا ريمأ اي يردأ ال :تلق ؟عوضوملا اذه يف هللا دارأ نيذلا نونمؤملا نم

 ينب نم رفن ةعبس الإ يع هللا لوسر عم قبي لف .نينح موي اومزهنا ًاعيمج سانلا
 هللا لوسر ةلغب خب ماجلب ذخآ سابعلاو هللا لوسر يدي نيب هفيسب برضي يلع : مئاه
 هلوسرل هللا ىطعأ ىتح ,ءيش موقلا حارج نم هلاني نأ نم ًافوخ هب نوقدحم ةسمخلاو
 نمف : لاق ,مئاه ينب نم هرضح نم مث ,ةصاخ لع عضوملا اذه يف نونمؤملاف ٍ؛رْمَظلا

 هللا هري ملو هنع مزه نم مأ .تقولا كلذ يف ِهَتليَم هللا لوسر عم ناك نم :لضفأ

 . ةنيكسلا هيلع تلزنأ نم لب :تلق ؟ هيلع اهيل ًاعضوم |
 هاقوو هشارف ىلع مان نم مأ .راغلا يف هعم ناك نم :لضفأ نم .قاحسإ اي :لاق

 رمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ ؟ةرجهلا نم دارأ ام ِهَنَِم هللا لوسرل مت ىتح .هسفنب '

 هرمأف ؛ هسفنب ِهّنييَع هللا لوسر "يَ نأو .هشارف ىلع مونلاب ًاَيلع رمأي نأ هلوسر
 ام : هللظَع هللا لوسر هل لاقف ؛هنع هللا يضر ّللع ىكبف .كلذب ِمََِْي هللا لوسر

 نكلو ءهللا لوسر اي قحلاب كثعب يذلاو ءال :لاق ؟توملا نم ًاعزجأ ؛يِلع اي كيكبُي
 يسفن ةبيطو ةعاطو ًاعمس :لاق .معن :لاق ؟هللا لوسر اي ملستفأ ؛كيلع ًافوخ

 ءاجو «هبوثب (© ّصستو .عجطضاو هعجضم ىتأ م . هللا لوسر اي كل ءادفلاب

 نأ اوعمجأ دقو . ملي هللا لوسر هنأ نوُكشي ال .هب (" اوُفحف شيرق نم نوكرشملا

 نم نويمشاهلا بلطي الثل ,فيسلاب ةبرض لجر شيرق نوطب نم نطب لك نم هبرضي
 ىلإ كلذ عدي ملو ,.هسفن فالتإ نم هيف ٌموقلا ام عمسي لعو ؛همّدب ًانطب نوطبلا

 هتكئالم هللا ثعبف ؛ًابستحم ًارباص لع لزي ملو ؛راغلا يف هّبحاص عزج امك عزجلا

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 56 .

 . 1٠ ةيألا ةبوتلا ةروس (؟)

 . يمحي : يقي (©)

 . ىطغت :ىجست (4)
 .هب اوقدحأو هلوح اورادتسا :هب اوفح (0)
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 أ : اولاقف هيلإ موقلا رظنف ماق حبصأ (ملف ,.حبصأ ىتح شيرق يكرشم نم هتعنمف
 قدم كسفنب ًارثقم الإ كارل ال١ اولاق ؟وه نيأ دمحمب يملع امو :لاق ؟دمح

 . هيلإ هللا هضبق ىتح . صقني الو , ديزي هب أدب ام لضفأ ىلع لزي ملف ءانتليل

 ءهورآ :لاق .نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق ؟ةيالولا ثيدح يورت له ,قاحسإ ايا
 مل ام رمعو ركب يبأ ىلع بجوأ له ثيدحلا اذه تيأرأ ءقاحسإ اي :لاق تلعفف

 ةثراح نب ديز ببسب ناك امنإ ثيدحلا نأ اوركذ سانلا نإ :تلق ؟هيلع امل بجوُي

 تنك نم : هلع هللا لوسر لاقف «يلع الو ركنأو ,يلع نيبو هنيب ىرج ءيشل

 لاق عضوم يأ يف :لاق .«هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا ؛هالوم ّللعف هالوم

 ةثراخ نب ديز لتق نإف :لاق . لجأ :تلق ؟ عادولا ةجح نم هفرّصنُم دعب سيلأ ءاذه

 هيلع تتأ دق كل ًانبآ تيأر ول :ينربخأ ؟اذهب كسفنل تيضر فيك ؛ريدغلا لبق

 تنكأ ؛كلذ اوملعاف سانلا اهيأ ,يمع نبا ىلوم يالوم :لوقي ةنس ةرشع سم

 اي :لاق , معن مهللا :تلقف؟ نولهجي الو نوركني ال ام سانلا هفيرعت : هيلع كلذ ًاركنم

 اولعجت ال !مكحيو ؟ مَنِ هللا لوسر هنع هزنت ال انع كتبا هّرنتفأ ,قاحسإ
 مهّرابْحأ اوُدَخَتال :هباتك يف لاق هركذ لج هللا نإ ؛ ''هكبابرأ مكءاهقف

 مهنأ اومعز الو اوماص الو مهل اوُلصي مو , "7 «هللا نود نم ًابابزأ مهتابهرو

 ينم تنأ» :ثيدح يورتأ ,قاحسإ اي ؛مهرّمُأ اوعاطأف مهورَّمأ نكلو «بابرأ

 نم تعمسو هتعمس دق «نينمؤملا َريمأ اي معن :تلق ؟«ىسوم نم َنوراه ةلزنمب

 ش ؟هدّحج نم وأ ءهحّتدصف هنم تعمس نم :كدنع وأ نمف :لاق هدحجو هحّحص

 :تلق ؟لوقلا اذهب حزم ُهُّييَرَم لوسرلا نوكي نأ نكمي لهف :لاق . هحًّحص نم :تلق
 اهفأ :لاق ! هللاب ذوعأ :تلق ؟ هيلع فقوي الف هل ىنعم ال ًالوق لاقف :لاق ! هللاب ذوعأ

 هللا لوسر وخأ لعف :لاق . ىلب :تلق ؟ِهّمأو هيبأل ىسوم اخأ ناك َنوراه نأ ماعت

 . لب :تلق ؟ ين ريغ لعو ًايبن ناك نوراه سيل وأ :لاق .ال :تلق ؟هّمأو هببأل

 . بحاصلا وأ هلالا وهو بر عمج :بابرألا )١(
 . 7١ ةيآلا ةبوتلا ةروس (؟)
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 ينم تنأ » :هلوق ىنعم مف ؛نوراه يف اناك دقو شلع يف نامودعم نالاحلا ناذهف :لاق

 لاق ال لع سفن كلذب ببّطُي نأ دارأ امنإ :هل تلق ؟«ىسوم نم نوراه ةلزنمب
 :لاق ؟هل ىنعم ال لوقب هسفن ٍبّيطَي نأ دارأف :لاق . هل ًالاقثتسا هْفّلَخ هنإ نوقفانملا

 ريمأ اي وه امو :تلق .نّيِب هللا باتك يف ىنعم هل .قاحسإ اي :لاق ,تقرطأف
 يف ينْفّلَحآ» :نوراه هيخأل لاق هنأ ىسوم نع ةياكح لجو زع هلوق :لاق ؟نينمؤملا

 .ىسوم نإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلق . ''' #نيدسفملا ليبس عبتت الو حلصأو يموق

 ًايلع فلخ لع هللا لوسر نإو ..هبر ىلإ ىضمو يح وهو هموق يف نوراه فّلخ

 نيح ىسوم نع ينربخأ ؛تلق امك سيل .الك :لاق . هتازغ ىلإ جرخ نيح كلذك

 ينب نم ٌّدحأ وأ هباحصأ نم ّدحأ هبر ىلإ بهذ نيح هعم ناك له :نوراه فلخ

 ينربخأف :لاق . معن :تلق ؟ مهتعامج ىلع هفلختسا سيل وأ :لاق . ال :تلق ؟ليئارسإ

 ؛نايبصلاو ءاسنلاو ءافعضلا الإ فلخ له :هتاَزغ ىلإ جرخ نيح ِهُنَِي هللا لوسر نع

 هايإ هفالختسا ىلع لدي هللا باتك نم رخآ ليوأت يدنع هلو ؟كلذ ٌلثم نوكي ينأف
 . هللا نم ًاقيفوت نوكي نأ وجرأو هب جتحا ًادحأ ملعأ الو .هيف جتحي نأ دحأ ردقي ال

 :هلوق ىسوم نع ىكح نيح لجو زع هلوق :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي وه امو :تلق
 يك يرْمأ يف ُهكرشأو يرزأ هب ْددشآ ىخأ َنوُرِه لهأ نم ًاريزو يل لعِجآو#
 ةلزنمب لع اي ينم تنأف » "7 #«اريصَب انب تنك َكَّنِإ ًاريثك كَرْكذتو ًاريثك َكَحّبَسُن

 ,يرمأ يف هكرشأو ,يرزأ هب هللا دش .يخأو .يلهأ نم يريزو :ىسوم نم نوراه
 ريغ ًائيش اذه يف لخدُي نأ ٌّدحأ ردقي لهف « ًاريثك هركذنو ءًاريثك هللا حبسن يك

 ؟ هل ىنعم ال نوكي نأو ِملِيَع ينلا لوق لطبيل نكي ملو اذه

 ,نينمؤملا ريمأ اي : يضاقلا مثكأ نب ىبحي لاقف ؛راهنلا عفتراو سلجملا لاطف :لاق
 لاق .هعفدي نأ دحأ ردقي ام تبثأو .ريخلا هب هللا دارأ نمل قحلا تحضوأ دق

 هزعأ نينمؤملا ريمأ لوقب لوقن انلك :انلقف ؟نولوقت ام :لاقو انيلع لبقأف : قحسإ

 . "6 ةيآلا هط ةروس (؟)
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 لوقلا اولبقا لاق ماسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ الول هللاو :لاقف ءهللا

 دق ينإ مهللا ,لوقلا مه تحصن دق مهللا ؛لوقلا مكنم لبقأل تنك ام «سانلا نم

 ! هتيالوو لع بحب كيلإ برقتلاب كنيدأ ينإ مهللا ,يقنع نم رمألا تجرخأ

 :نومأملا ىلإ ةوعدلاو يقحاسملا

 بطخأ نأ «ةئيدملا ىلع هلماع يقحاسملا دعس نب رابجلا دبع ىلإ نومأملا بتكو

 ' :لاقف ًابيطخ ماقف «ىسوم نب لع اضرلا ةعيب ىلإ مهعدآو سانلا

 «نورظتنت منك يذلا لدعلاو «نوبغرت هيف متنك يذلا رمألا اذه سانلا اهيأ ايا

 نيسحلا نب يلع نب دم نب رفعج نب ىسوم نب لع اذه ؛نوجرت متنك يذلا ٌريخلاو

 . مايغلا "' بوص برشَي نم ريخ نم .مه ام مه ءابآةتس «بلاط يبأ نب يلع نبا

 : ىضرلاو نومأملا

 ةمطافو ىلع ةبارقب :لاق ؟رمألا اذه نوعّدت مالع :ىسوم نب يلعل نومأملا لاقو

 ةبارقلا الإ نكت مل نإ :نومأملا هل لاقف . ماسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 هيلإ برقأ وه نم هتيب لهأ نم ماسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ دقف
 ىلص هللا لوسر نم ةمطاف ةبارق ىلإ تبهذ نإو , "”هددعق يف وه نم وأ .ّلع نم

 اهقح لع اهزتبا دقف .نيسحلاو نسحلل اهدعب رمألا نإف ءماسو هلآ ىللعو هيلع هللا

 . هيف هل قحال ام ىلع ىلوتساف ء.ناحيحص ناّيح اهو

 . اباوج هل ىسوم نب ىلع دجي ماف

 )١( يذؤي الو عفني ام ردبت رطملا :بوصلا .
 )+( ربكألا دجلا نم هئابآ برق يف يأ :هددعق يف .
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 ةيسابعلا ةلودلا رابخأ نم باب

 :سابع نبال دولوم يف ةيواعمو يلع

 تقو سابع نب هللا دبع دقتفا هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نع يور

 [ملف دولوم هل دلو :اولاق ؟رضحي مل سابعلا يلأ لاب ام :هباحصأل لاقف ءرهلظلا ةالص

 كروُبوبهاولا تركش :هل لاقف هأتهف هاتأف . هيلإ انب اوبلقنا :لاق رهظلا لع ىلص

 هب رمأف . تنأ هيّمست ىتح هيمسأ نأ يل زوجي ال :لاق ؟ هتيِّمس امف ؛بوهوملا يف كل

 دقو «كالمألا ابأ كيلإ هذخ :لاقو ءهدرو هل اعدو '''هكّنحف هذخأف .هيلإ جرخأف

 دقو هّمسآ كل : سابع نبال لاق ةيواعم مدق |ملف :لاق . نسحلا ابأ هتينكو ًايلع هتيمس

 . هيلع ترجف . دم ابأ هّتينك

 . :سابع نبا هللا دبع نبا يلع رابخأ نم
 .ةعكر فلأ موي لك يف يلصي ناكو ,ًادهاز ًادباع ًافيرش ًاديس يلع ناكو

 نب هللا دبع تنب ةبابل هجّوزَت يف اههادحإف ءديلولا هبرض اههاتلك «نيترم برضو
 ناكو ءاهيلإ اهب ىمرو ةحافت ضعف «ناورم نب كلملا دبع دنع تناكو ؛رفعج
 !ىذألا اهنع "'طيمأ :تلاق ؟هب نيعنصت ام :لاقف «نيكسب تعدف ؛ ")رغب

 تاهمأ جوزتت امنإ :لاقو ديلولا هبرضف «سابع نب هللا دبع نب يلع اهجوزتف ءاهقلطف
 ديزي نب دلاخ مأ جوزت امنإ مكحلا نب ناورم نأل - مهنم عضتل ءافلخلا دالوأ

 .ةدلبلا هذه نم جورخلا تدارأ امنإ : سابع نب هللا دبع نب يلع لاقف - هنم عضيل

 . ًامرحم ال نوكأ نأل اهتجوزتف ءاهمع نبا انأو

 ًابورضم هآر نم ينثدح :لاق ديزي نب دم نإف ,ةيناثلا ةرملا يف هايإ هّيرض امأو'
 دبع نب يلع اذه :هيلع حيصي حئاصو «ريعبلا بنذ لي امم ههجوو ريعب ىلع هب فاطي

 . هكنح كلد : لفطلا كنح )١(

 .دعبأ :طيمأ (©)
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 مهغلب :لاق ؟بذكلا ىلإ هيف كوبسن يذلا اذه ام :تلقف هتيتأف :لاق !باذكلا هللا

 , مهديبع مهكلمي ىتح مهيف ننوكيل هللاوو يدلو يف نوكيس رمألا اذه :لوقأ ينأ

 . ةقرطملا ''ناجملا مههوجو نأك نيذلا ؛هوجولا ضارعلا «نويعلا راغصلا

 :ةانبا هعمو كلملا دبع نب ماشه ىلع لخد هللا دبع نب ىلع نأ رخآ ثيدح يفو

 نوثالث :لاق ؟ كئيد مك :هل لاقف همر ايد هيلإ اكشف ؛رفعج وبأو «سابعلا وبأ

 نأ ديرأ انأو ءارحَر تلصو هل لاقو هيلع هل ركشف .هئاضقب هل رمأف .ًافلأ

 خيشلا اذه نإ :هباحصأل ماشه لاق ىلوت |ملف . معن :لاق . ًاريخ نيذه يبآب يصوتست

 هعمسف .هدلو ىلإ لقنّيس رمألا اذه نإ لوقي راصف . "7 طلوخو ّنسأو ")رته دق

 ام ناذه يانبا ّنكلميلو «كلذ ننوكيل هللاو :لاقف «سابعلا نب هللا دبع نب ىلع

 . هكلمت

 : هللا دبع نب يلع جاوز

 نب يلع رضح :لاق يمشاهلا رفعج نب ىسيع نب رفعج ينثدحو :ديزي نب دم لاق

 رتخاف ءاهيف كيرش ةيدهلا رضاح نإ .دمح ابأ اي :لاقف «فيسو متاخ صفو ٌةيراج
 نم دغصلا ىبس نم ىهو ,ىدعس ىمست تناكو «.ةيراجلا راتخاف . ًادحاو ةثالثلا نم

 . يلغ نب حلاصو « يلع نب َناولس اهدلوأف « ةسبنع نب فيجع طهر

 نم نايلس ضرمف «هشارف تبنتجا ناهلس اهدلوأ امل هنأ ىسيع نب رفعج ركذو

 كب ًابحرم :لاقف !هشارف ىلع اهب اذإف هالصُم نم لع فرصناف ؛هيلع جرخ يردج

 :تلاقف «كلذ نع اهنأسف .هشارف تبنتجاف ًاحلاص اهدلوأف اهيلع عقوف :ناهلس مأ اي

 نآلاف ؛ ِهََع هللا لوسر نيبو ينيب ُبسنلا عطقنيف .هضرم يف نابلس تومي نأ تفخ

 . سرتلا وهو نجي عمج :ناجملا )١(

 . لهجو قمح :رته.(١)

 . هلقع برطضا :طلوخ (©)

 نسلدإ



 . لاجرلا ةئيطو ىلثم سيلو ءرخآلا ىقب اهدحأ بهذ نإ يرحلابف ًاحلاص تدلو ذإ

 لآ يف ةدوجوم اهنأو . اهلثم حلاص يفو كلت نايلس يف تناك هنأ رفعج معزو

 . حلاصو ناهلس

 :حلاصو ناهلس هينبال لع ةيصو

  مهريبكو هدلو ديس ناكو  يدلو دمج ىلإ ىصوأ نأ هركأ :لوقي يلع ناكو

 :لاقف اليل ىدعس ىلإ دم ءاج يلع َنفُذ |ملف «ناملس ىلإ ىصوأف . ةيصولاب هنيشأف

 يتأت نكلو ءآآليل هتيصو جرحت نأ نم لجأ كابأ نإ :تلاق يأ ةيصو يل يجرخأ

 هذه , يخأ ايو يبأ اي :لاقف «ةيصولاب نايلس هيلع اَدَع حبصأ اللف . هللا ءاش نإ ةودُغ

 هتوم يبأ ىلع "' ب رتَأل تنك ام ءًاريخ خأو نبا نم هللا كازج :لاقف . كيبأ ةيصو

 . هتايح يف هيلع برأ ل ابك

 :هتوم يف ةيواعم ةاصو ش

 ىلإ لسرأ ءاهيف كله يتلا هتاكش ةيواعم ىكتشآ امل :لاق هدج نع هيبأ نع يبتعلا .

 رشعم اي :لاقف ؛ دم نب نامثع ريغو يريغ نايفس اهرضحي ملو ةيمأ ينب ةلمج نم سان
 درأل ال ,مكيلإ ةظعوملاب هتقبس لإ توملا مكقبسي نأ تفخ الل يفإ «ةيمأ ينب |

 هيف نوكراشتس ّرمأ يايند نم مكل فّلخأ يذلا نإ ًارْذُع ْغلْبأل نكلو .ًاردق

 «هومتلعف نإ هٌُعفن مكل ٌروصقم ٌرمأ يأر نم مكل فّلخأ يذلاو .هيلع َنوبلْعُتو

 متدرفناو .مكباسنأ يف مكتكراش اشيرق نإ ؛هومتعّيض نإ هًررض مكيلع فوخَم
 دقلو ؛هنع اورخأت ام مكريغ رخأ ذإ هل مممَدقت ام مكمدقف . مكلاعفأب اهنود

 مكدعب مكئانبأ ىلإ رظنأ ينأك ىتح تمهفف يل ”رقنو تمّلحف يب "' لهج

 .مولا :برثا (؟)

 . هفاستو افج :هريغ ىلع نالف لهج (+)
 . هباتغاو هباع : ًانالف رقن ( 4)

 نسحب



 لولمم ّلكو ؛لولمم .ليوط لكو :لوطتس مككتلود نإ ؛مهلبق مهئابآ ىلإ يرظنك
 نيفلخملا عاتجاو ,.مكنيب ايف مكفالتخا هببس ناك ,كلذك كلذ ناك اذإف ,لوذخم

 ًاحيبق الو مكنم بكرُي ًابسج ركذأ تسلف هل لبقأ ام ّدضب رمألا ربدُّيف .مكيلع

 كلذ دنع هيلع لّوعم الو ؛ٌمظعأو ٌرثكأ هركذ نع كسمأ يذلاو الإ ,مكيف كهّتني
 قنع يف نينانعلا دادتما مهتلود موقلا مكداّيف ,ءرجألا باستحاو ربصلا نم لضفأ

 عم « هيَ ينلا قيرب .لولبملا تقولا ءاجو ءهادم رمألاب هللا غلب اذإ ىتح ءداوجلا

 اهدنعف افْكملا '''ءانإلاك ةلودلا تناك ,«بوبحملا ءىئشلا ةلالم ىلع ةعوبطملا ةقلخلا
 ةبقاعلاو ,مككل ةبقاعلا لعجف ,مكيف مكريغ هقتي م يذلا هللا ىوقتب مكيصوأ

 ؟يمالك تْيعَوَأ ءورمع اي :لاقف رخآ ًاموي هيلع تلخدف :ةبتع نب ورمع لاق
 مكموي نم يسمأ ينارأ امو مكتملك دقلف ءيمالك يلع دعأ :لاق . تيعو :تلق

 ٠ . كلذ

 : هللا دبعو بيبش

 ,ديزي نب ديلولا يلوو ماشه َكَلَم ماع تْجَجَح يمتهألا ةبيش نب بيبش لاق
 ضعب نم علط ذإ ,دجسملا نم ةيحان حيرم انأ انيبف «ةثامو نيرشعو سمخ ةنس كلذو

 "ملا رفَوُم ءةرمّسلا قيقر ٌرمسأ ىتف دجسملا باوبأ
 .يزب كالمألا ةهَّبأ قلخي ,ناقطني ناناسل هينيع نأك نيْعأ ءانقلا نيب ” ىنقأ .ةهبجلا

 يف قتعلاو هعضاوت يف فرشلا فرِعُي ,نويعلا هعبتتو «بولقلا هلبقت «كاسنلا

 . ,هربخ نع ًالئاس هرثأ يف تضمن نأ يسفن تكلم اف ؛هتيشم يف بلّلاو .هتروص

 .ضين مث ,يرصبب هاعرأ انأو «عكرف ماقملا دصق ّْبس |لف ,فاوطلاب مّرحتف ينقبسو

 (١ بولقملا : افكملا ءانإلا .

 نذألا ةمحش زواجملا سأرلا رعش :ةمللا (؟) .

 .هارخنم قاضو هفنأ ةبصق طسو عفترا يذلا : ىنقألا (؟)

 نسر



 ءءاصفرقلا اط دعقف ءهعبصأ ال تيمد ةوبك ''"ابكف .هتباصأ ًانيع نأكف ,ًافرصنم

 « يلع عنتمي الف «بارتلا رفع نم هلجر حسمأ هب ًالصتم ,هلان امل ًاعجوتم هنم توندف

 ًائكوتم ضن مث ,هعفدي الو كلذ ركنُي امو هعبصأ اهب تبصعف هبوث ةيشاح تققش تققش مت

 داكت نالجر هردتبا ةكم ىلعأب اراد ىتأ اذإ ىتح .هيشامأ هل تدقنآو ءّىلع

 مث ؛هلوخدب تلخدف ينبذتجاو لخدف بابلا هل احتفف ءهتبيه نم جرفنت [هرودص

 ردص يف ىوتسا مث .مامت يف |هيف زجوأ نيتعكر ىلصف ؛ «ةلبقلا ىلع لبقأو يدي ىلخ

 "مل لاق مث« ءاهيبطأو ةالص أ م ينلا ىلع ىلصو ءهيلع ىتن ثأو هللا دمحف ءهسلجم

 نب بيبش :تلق ؟ هللا كمحري نوكت نمف ؛يب كلعف الو مويلا ذنم كناكم لع َفْخَي

 نيبأب يموق فصوو ,بّرقو بحرف :لاق . معن :تلق ؟ يمتهألا :لاق ,يميمتلا ةبيش
 بحأو «.ةلأسملا نع هللا كحلصأ  كلجأ انأ :هل تلقف .ناسل حصفأو نايب

 نب هللا دبع نب ىلع نب دمح نب هللا دبع انأ !قارعلا لهأ فطل :لاقو مسبتف !ةفرعملا |

 قبس دقلو !كبصنم ىلع كّلدأو كبسنب كهّبشا ام .يمأو تنأ يبأب :تلقف . سابع

 موق انف يمت ينب اخأ اي هللا دمحآف :لاق !كل يفصوب هغْلُبأ ال ام كتبحم نم يبلق ىلإ

 بلق ىلإ ناميإلا لصي نلو ,هضغبأ نم انضغبب يقشُيو ؛ هّبحأ نَم انبحب هللا دعسُي امنإ
 . هئادأ ىلع هللا يوق هئازج نع ائفعض امهمو ؛هلوسر بحيو هللا بحي ىتح مكدحأ

 ةكم لهأ لغشو .ةقيض مسوملا مايأو هتلَمَح نم انأو ماعلاب فصوت تنأ :هل تلقف
 :لاق ؟كادف تلعُج اهيف يل نذأتفأ ؛اهنع لأسأ نأ ّبحأ ءايشأ يسفن ينو ءريثك

 ؛ ًايعاو ةنامأللو .ًاعضوم ٌرسلل نوكت نأ وجرأو ,نوشحوتسم سانلا رثكأ نم نحن
 عهيلإ نكس ام ناميألاو لوقلا قئاثو نم تمّدقف :لاق . لعفاف توجر ابك تنك نإف .

 . "' «مكتيبو ينْيب ديهش هللا لق ؟ةداهش رّبكأ ءيش يأ لق :هللا لوق التف

 . كلادب امع لس :لاق مث

 )١( ههجو ىلع ّبكنا :ناويحلا ابكو .رثع :لجرلا ابك .

 ةيآلا ماعنألا ةروس (؟) ١ .



 يفقثلا فسوي نب دم نب فسوي هيلع ناكو ؟مسوملا ىلع نميف ىرت ام :تلق

 رّمأتي نأ تهرك مأ ,ينلأست هفلخ ةالصلا نع :لاقو ءادعصلا سفنتف ؛ ديلولا لاخ

 | ؛ميظعل هللا دنع اذه نإ :لاق .نيرمألا الك نع :تلق ؟مهنم سيل نم هللا لآ ىلع

 عم تقو لك يف كيلع ىلاعت هللا ضرف ام دأف , هقلخ هب دّبعت هلل ضرفف ةالصلا امأف

 كربخي مل هدايعأو هتعامج روضحو هتيب جحل كبدن يذلا نإق ؛لاح لك ىلعو دحأ لك
 ولو ؛كل هنم ةمحر ءاناميإ نينمؤملا لمكأ عم الإ ًاكسن كنم لبقي ال هنأب هباتك يف

 . كل ""حّمسُي حمساف ؛كيلع رمألا قاض كب كلذ لعف (0) - هم

 . هدعب ًادحأ نيد رمأ نع لأسأ نأ تجنتحا امف هيلع لاؤسلا يف تررك مث :لاق

 عولُط علطت ءاهيف كش ال :لاقف . ةلود مكل نوكتس اهنأ معلا لهأ معزي :تلق م
 كناسل ظحب ذخف ؛اهرش نم هللاب ذوعنو ءاهّريخ هللا لأسنف ؛ اهروهظ رهظتو سمشلا

 :لاق ؟ اهتداس متن زأو برعلا نم دحأ اهنع فلختي وأ :تلق . اهتكردأ نإ اهنم كديو

 ءَنولَذحُيو رصنف «انقحب ًابلط الإ ىبأنو ,مهعنطصا نمل ءافولا الإ نوبأي ٌموق ءمعن

 :لاقف «,تعجرتساف :لاق مهنم فلاخ نَم انتفلاخمب لذخُيو مهو انلّوأب رصن امك

 . "' «اليدبت هللا ةّنُسِل دجت ْنَلو ُلْبَق نم ْتَلَخ دق يتلا هللا ةّنّس رمألا كيلع لّهس
 ةعينّصلا ديدحتو مهباقعأ ظفحو مهماحرأ ةلص نع انل زجاحب ممل نوكي ام :سيلو

 موق نحن :لاق ؟مكودع عم مكولتاق دقو مكبولق مهل ماست فيك :تلق .مهدنع
 انع ْذشي امنإو ءانل ناك نإو ردغلا انيلإ ضغُبو ؛انيلع ناك نإو ءافولا انيلإ ببُح

 يلاومو « مهيلاوم مهف انشويج ءارمأو انتعيش ءابقنو انتلود راصنأ امأف ؛لقألا مهنم

 انبهوو «ءيبسملا نع نسحلاب :انحفص اهرازوأ برحلا تعضو اذإف ؛ مهسفنأ نم موقلا

 . بولقلا نئمطتو «ةنئتفلا وبختو ع" ةرئاثلا بهذتف ؛ هبابسأب لصتا نمو هموق لجرلل

 ءالبلا نإ :ىور دق :لاق . ةبحملا مكل صلخأ نم مكب يلتبُي هنإ ,لاقيو ءتلق

 نوّقُعَت :تلق ؟همف :لاق . اذه ْدرَأ مل :تلق . ''”هرارق ىلإ ءاملا نم انيبحم ىلإ عرسأ

 ْ 3+ :بازحألا ةروس (؟) .مركو داج :حمس (1)

 . ءاملا هيف عمتجي ضفخنملا ناكملا :رارقلا (5) .ءانحشلاو ةوادعلا :ةرئانلا (©)
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 -. ءادعألا نم انل ماسي نمو ,رثكأ ءايلوألا نم انب دعسي نم :لاق !ّودعلا نوُظْحُتو لولا
 ترقتسا امبرو «هللا الإ بيغلا ماعي الو ,"7 نذأ انرثكأو رشب نحن امنإو ؛رسيأو لقأ

 «ملثت ام هب ّمريو ءماكن ام هب هللا وسي ًاناسحإل انل نإو ديرن ال امب عقنف رومألا انع
 لولا عم «كغلب ام ىلع رمألا نوكي نأ نم تركنأ امو «ماعن ال امم هللا رفغتسنو

 للذتلاو ,لايتحالاو زرحتلا ودعلا عمو ؛لاسرتسالاو ةقثلاو .لالدإلاو ززعتلا
 ."!ةّقملا عمو ؛بّرقتملا بناجتو .لسرتسملا لخأو . لدملا َلَمُأ امبرو «لايتغالاو
 ينب اخأ اي لوئسل كنإو ؛انيلول يهو ءانودع ىلع انل ةبقاعلا نأ ىلع ؛ةقثلا نوكت

 امك ينارتو كارأ نأ وجرأل يفإ :لاق !مويلا دعب كارأ ال نأ فاخأ ينإ :تلق .ميمت

 2 بهوو :تلق . نيمآ :لاق . كلذ هللا لجع :تلق !ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع بحت

 ام كيلع سأب ال :لاقو مسبتو .نيمآ :لاق !مكيبحم نم ينإف مكنم ةمالسلا يل
 وأ ,كّلُملل كته وأ «نيدلا يف ٌحدق :لاق ؟يه امو :تلق . ثالث نم هللا كذاعأ

 «قدّصلا كّرض نإو قٌّدصآ ,كل لوقأ ام ينع ظفحا :لاق مث ,ةمرح يف ةّمهت

 الو ؛لوذخم هنإف .هانيظحأ نإو انودع سلاجت الو ءحّصْنلا كدعاب نإو ٌحّصناو
 لصو «كوعفر اذإ عضاوتو «ةركاملا كرتب انحبصآو ؛روصنم هنإف ءانيلو لّدَحَت
 ىتح أدبت الو .,كومشحتيف ضبقنت الو ,كوتقميف فخست الو ,ءكوعطق اذإ

 لهف ؛هذه يتّيشع نم حئار انأو ؛لاومألل ضرعتت الو «لامعألا بطخت الو «كوءدبي

 1 ؟ ةجاح نم

 رّدَقمْلا هللا :لاق ؟ًاتقو رمألا روهظل ٍبَّفرتأ :تلق مث «هتعدوف هعادول تضهنف

 توم :لاق ؟ امه امو :تلق . تامالعلا رخآ امهف ماشلاب ناتحونلا تماق اذإف .تقؤوملا

 ىتح مكذتغلب امو تَقِلْخَأ هيلعو ,ةدعقلا يذ َلهتسم يلع نب دم تومو .ماعلا ماشه

 . ميهاربإ هنبا ىلإ ,معن :لاق ؟ ىصْوُأ لهف :تلق «,تيضنأ

 نم ةوسكب يناتأ مث ,يلزنم فرع ىتح «ينعبتي هل ىلوم اذإ تجرخ املف :لاق
 . ريخلا :نْدألا )10(

 . ةبحملا :ةقملا (؟(

 نضع



 . انقرتفاو :لاق . هذه يف ىلصت نأ رفعج وبأ كرمأي :لاقف ىهتوسك

 : يموق نم ةعاجج يف هنم ينادي لع ناضباق ؟'7نايسرحو الإ هتيأر ام هللاوف :لاق

 ' ,هتمُرَح ثمدقتو ,هثدوم تَّحَّص نمع ايلخ :لاقف «ينتبثا لإ رظن الف ءهعيابأل

 هدهع لوأ ىلع هتدجوو ءهلوق نم كلذ سانلا ربكأف :لاق . هتعيب مويلا لبق تّدخأو

 ؛لاق ءرذتعأ تيهذف ؟ سابعلا يبأ يخأ مايأ يف ينع تنك نيأ :يل لاق مل

 قحؤ كتدوم ظح هللا ءاش نإ كتوفي نلو .هودعي ال ًاتقو ءيش لكل نإف ؛ كسمأ

 -. !كتيصول ٌظفاح انأ : :تلق . كعفري لمع وأ ءكْعسي قزر نيب رتخاف :كتقباسم

 قزرلا : :تلق ..اهلوبق نع كبنأ ملو لامعألا بطخت نأ كتيبن .امنإ ,ظفحأ اه انأو :لاق|

 ٌعدوأو كبلقل "'ٌمجأ وهو كل كلذ : :لاق . لإ ٌبحأ نينمؤملا ريمأ برق عم 0.
 ءكل

 ءمهنع ينلأس دق ناكو ؟ًائيش يدعب كلايع يف تدز له : لاق م“ هللا ءاش نإ ىفغأو

 . مداخلاو نسرفلا :تلق

 ' ينعسو ولو ءانليخم كسرفو ءانمداخج َكَمداخو ءانلايعب كلايع انقحلأ دق :لاق .

 3 يف هناف' «كب هيصوأ انأو ,يدهللا ىلإ كتممض دقو: و ءلاملا تيب , نم - كيلإ. ٌتلمحل

 ٠ .ينم كلا

 0 :ديلولا عف مزح نباو نميأو صوحألا .

 حلقألا ينأ نب تباث نب مصاع ينب نم ,يراصنألا رعاشلا دم نب صوحألا لاق .
 :اهيف لاقف ءرفعج َّمأ اه لاقي ةأرماب بّبشي  "”رْبَدلا همحل تمح يذلا

 17 0 0 م هو 0 8 0 ل 0 0 9 1

 رودا ثيح ترد ام مكتايبأب رفعج مأ ىرا نا الولو رودأ

 . ناسراح : ناّيسرح (1)

 - :لضفأو بلطأ : مجأ (؟)

 . . ريبانزلاو لحنلا ةعامج : ربدلا ()



 يلاو وهو يراصنألا مزح نبا هيلع ىدعتساف «نميأ هل لاقي خأ رفعج مأل ناكو

 نبا ثعبف - مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ وهو - كلملا دبع نب ديلولل ةئيدملا

 ؟ اذه لوقي ايف لوقت ام :لاقف ؛هضغبي مزح نبا ناكو .هاتأف صوحألا ىلإ مزح
 .رعشلاب هتخأ ترهشو هتحضف دقو هتخأب بّبشت كنأ معزي :لاق ؟لوقي امو :لاق

 امكنم دحاو لك ىلإ عفدأ ينكلو ءابكرمأ يلع هبتشا دق :امه لاقف .كلذ ركنأف

 ءادلج [خض اليوط نميأ ناكو ؛ًافيحن ًاريصق صوحألا ناكو !ادلتجا مث .ًاطوس
00( 

 و 95 - 6 8 .٠ 2 14 0 .٠
 رويع نيدعاسلا ليوط مشا رمعج ما نم فورعملا عنم دقل

 ا'دوفي قافّصلا ءام نم َرْفصأب ُهَنْيَقَتا ىتح طْوَسلا نتمب َكالع

 ىلإ هيلإ صخش مث ديلولا حدتما ,هيلع مزح نبا لّماحت صوخألا ىأر الف :لاق

 :هدشنأف هيلع لخدف ءماشلا

 رانلا يف يِمْرحلا يقلأ ولو ءاَرض هب تيأر يِمْرَحِل نثرت ال

 ا"'رادلا يف َناثُع ىلع نيلخملا ٍبُّشُخ يذب ناورمل نيسخانلا

 :لاقف هبتاك اعد مث . مزح لآو مزح نع انلفَغ انك دقل .هللاو تقدص :هل لاق

 ضبقب بتكاو ؛مزح نبا لزعاو «ةنيدملا ىلع يرملا نايح نب َناثع دهع بتكا
 . . ًادبأ ءاطع يومأل اوذخأي الو «ناويدلا نم نيعمجأ مهطاقسإو مزح لآو مزح لاومأ

 تضقنا ىتح ,عايضلاو لاومألا باهذ عم ءاطعلل نامرحلا يف اولازي مف «,كلذ لعفف

 مدق .ةلودلا رمأب روصنملا رفعج وبا ماق املف ؛سابعلا نب ةلود تءاجو ةيمأ يب ةلود .

 .بستني نأ مهنم لجر لك ىلإ مدقتي نأ هبجاح رمأف ءمهل سلجف «ةنيدملا لهأ هيلع

 حيبق ريصق لجر هيلع لخد ىتح ,نولعفي كلذ ىلع اولازي ملف ؛هيدي نيب ماق اذإ هل

 . ادب

 )١( ضرألا ىلع هحرط :هعرص .
 نطبلا دلج :قافّتصلا (؟) .

 ةنيدملا نم ةليل ةريسم ىلع داو :بشخ.-وذ (؟) .٠ _
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 يذلا يراصنألا مزح نبا انأ «نيئنمؤملا ريمأ اي :هل لاق هيدي نيب لَثَم |ملف .هجولا

 صوحألا انيف لوقي
 ها 9 2 00 17 0 2 5 1-0 -5-ذ

 رانلا يف يمزحلا يقلأ ولو ارض هب تيار يمزحل نيئرت هل

 و و

 رادلا يف ناثع ىلع نيلخدمل»و بشخ يذب ناورمل نيسخانلا

 لاقف انعايضو انلاومأ تضبق «نينس ذنم ةاطعلا انمرُح «نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث

 مكّرض كلذ ناك نغل هللاو امأ :لاقف .هيلع (مهداعأف . نيتيبلا لع ٌدعأ :روصنملا هل

 بويأ وبأ هاتأف . بتاكلا ناملسب يلع :لاق مث !مويلا مكنعفنيل نيحلا كلذ يف

 عايض نم ةيمأ ونب هعطتقا ام عيمج دري نأ ةنيدملا لماع ىلإ بتكا :لاقف .يزوخلا

 ذئموي نم مهتالغ نم لغتسا امو ,مهئاطع نم مهتاف ام مهل بسحيو .مهلاومأو مزح ينب

 يف مهنم دحاو لكل ُضَرْفُيو ءناورم ينب عايض نم كلذ عيمج مهل فلخُيف ؛مويلا ىلإ
 يلع :لاق مث  ةنسلا يف رانيد فلأ يتئام ذئموي ءاطعلا فرش ناكو  'ءاطعلا فرش

 . هتقفنل ىتفلا اذه ىلإ عفدت مهرد فالآ ةرشعب ةعاسلا

 . هيلع لخد نمم ٌّدحأ هب جرخي مل امب هدنع نم ىتفلا جرخف

 مهباجحو مهئتارزوو مهتافصو

 حافسلا سابعلا وبأ

 بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمح نب هللا دبع سابعلا وبأ دلو

 . ةئامو عبرأ ةنس بجر لهتسم

 نيتنثا ةنس رخآلا عيبر نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ةعمجلا موي ةفوكلاب هل عيوبو

 . ةثامو نيثالثو

 .ةئامو نيثالثو تس ةنس ةجحلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل رابنألاب ىفوتو

 . رهشأ ةين بو نينس عبرأ هتفالخ تناكف

 نسما هل



 . 20ىنقأ ًاليوط ضيبأ ناكو «نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا دبع تنب ةطير همأو
 ْ . اهَدْعِج ةيحللا نسح هجولا نسح فنألا

 . نمؤي هبو هللا دبع ةقث هللا : همتاخ شقن

 - تامو ءدلو مأ نم ,دمح :نينثا دلولا نم قزرو « يلع نب ىسيع هّمع هيلع ىلصو

 . هللا ديبعو ًايلع اهدلوأو يدهملا اهجوزت دلو مأ نم «ةطير اهامس ةنباو ؛ ًاريغص

 هلتقف «ةرازولاب بقل نم لوأ وهو ؛لالخلا ناملس نب صفح ةملس وبأ هل رزوو

 حلاص ناسغ وبأ هبجاح ناكو ءهمايأ رخآ ىلإ كمرب نب هدعب رزوتساو سابعلا وبأ

 ظ . يراصنألا ديعس نب ىبحي هيضاقو « ميلا نبا

 روصنم ا

 . نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب هللا دبع همساو .روصنملا رفعج وبأ عيوبو

 تس ةنس ةجحلا يذ نم تلخ ةرشع ثالثل .هوخأ هيف يفوت يذلا مويلا يف « سابعلا
 . ةكامو نيثالثو

 فوتو ؛نيعستو سمح ةئنس ةجحلا يذ نم نولخ عبسل "”ةارشلاب هدلوم ناكو
 / وهو .ةئامو نيسمخو نامث ةنس ةجحلا يذ نم َنْوَّلَُخ عبسل .مويب ا" ةيورتلا لبق ةكمب

 . نب هللا دبع نب ىلع نب دم نب ىبحي نب ميهاربإ هيلع ىلصو . ''”نوجحلاب نفدو ءمرْخُم
 ًاثالث ةنس تناكو مايأ ةينامث الإ ةنس نيرشعو نيتنثا هتفالخ ةدم تناكو ؛سابعلا
 !. ةنس نيتس و

 ١ ففيفخ مسجلا فيحن الاوط رمسأ ناكو ؛ةيربرب اهسنجو ؛ةمالس اهمسا ةمأ هّمأو . ع 8 5 9 2
 . « نمؤي هبو هللا دبع ةقث هللا » : همتاخ شقنو .داوسلاب ضخي نيضراعلا

 )١( هارخنم قاضو هفنأ ةبصق طسو عفترا يذلا :ىنقألا .
 . ةنيدملاو قشمد نيب ماشلاب عقص :ةارشلا (؟)

 . ةفرع موي لبق موي : ةيورتلا موي (؟)
 . اهلهأ نفادم هدنع ةكم ىلعأب لبج :نوجحلا (غ)

 نورا



  ًارفعجو ,يدهملا وهو ًادمم :هل تدلوو ,ةيريمحلا روصنم تنب ىَوْزَأ جوزتو

 هتيراج عاتبا دق ناكو ءاهرمأ نع الإ ''' ىّرستي الو جوزتي الأ هيلع تطرش تناكو

 هتلأسو ىسوم مأ دنع تيظحف ءاهدالوأو ىسوم مأ ىلع هراد يف ابق اهلعجو ىلع مأ

 مث ؛ةنس لامكتسا لبق يفوتو ًايلع اهدلوأف اهعقاوف ءاهلضف نم تأر امل اهب يّرستلا .

 ,بوقعيو ىسيعو ناهلس هل تدلوف هللا ديبع نب ةحلط دلو نم دمه تنب ةمطاف
 .زيزعلا دبعو سابعلاو مساقلاو ًارفعجو ةيلاعلاو ًاحلاص :دالوألا تاهمأ نم قزّرو

 هبجاح ناكو ؛هالوم عيبرلا مث «ينايروملا بويأ وبأ مث «يلهابلا ةيطع نبا هل رزوو.
 نب دمح نب هللا دبع هيضاق ناكو ؛هالوم بيصحلا وبأ مث ,هالوم ةضور نب ىبسيع

 . ةأطرأ نب جاجحلاو ؛رامع نب نسحلاو هللا دبع نب كيرش مث ناوفص ا

 يدهملا

 ةنس ةجحلا يذ نم نولخ تسل «هوبأ هيف ىفوت يذلا مويلا ةحيبص «سابع نب .هللا

 ْ . ةكامو نيسمحخو نامت

 ةرخآلا يدامج نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل سيمخلا موي ةميمجلاب هدلوم ناكو

 ىلصو «ةئامو نيتسو عست ةنس مّرحملا يف ناذبّس امب ىفوتو .ةئامو نيرشعو تنس ةنس

 . ديشرلا هنبا هيلع

 . نيمويو رهشأ ةينامثو

 شقن «ضايب "' ةتكن ىنميلا هنيعب رعشلا دعج قلخلا لدتعم ًاليوط رمسأ ناكو

 .«نمؤي هبو دم ةقث هللا ٠ :همتاخ

 . مه نم هب ام لاز : اهب ىرست(1١)
 . هنول فلاخت ءيشلا يف ةطقنلا :ةتكنلا (م )

 نضحك



 .ةايحم اهعاتبا ةيراج لّوأو . هللا ديبعو ًايلع اهدلوأو حافسلا تنب ةطير جوزتو

 هيلإ ّنبرقتو اهمساب يراوجلا عاتبي ناكو «ةنس لابكتسا لبق تام ًادلو اهنم قزرف
 ىسوم هل تدلوف نارزيخلا مث ةسابعلا هل تدلو محر هدنع نهنم يظح نم :لوأو

 عست ةنس جوزتو ؛نيتنسحم نيتينغم اتناكف .ةنسحو ةللح مث ,ةقونابلا» نوراهو
 قتعأو ؛هللا دبعو لضفلا تخأ « يلع نب حلاص تنب هللا دبع 95 ةثامو نيسمخو

 . اهجوزتو ةنسلا يف نارزيخلا

 «يملسلا دواد نب بوقعي مث ,يرعشألا هللا دبع نب ةيواعم هللا دبع وبأ هل رزوو

 . حلاص يبأ نب ضيفلا مث

 ةثالع نب هللا دبع نب دمحم ءاضقلا ىلع فلختساو «شربألا نامالّس بجحتساو

 . ةفاصرلا دجسم يف ًاعم نايضقي اناك ؛ديزي نب ةيفاعو

 يداحلا

 نيتسو عست ةنس رفص لهتسم ؛يدهملا نب يداملا ىسوم دم وبأ هنبا عيوب مث

 ش 1 . ةئامو

 ةئامو نيعبس ةنس لوألا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ةعمجلا ةليل ىفوتو

 . ديشرلا هوخأ هيلع ىلصو ؛ ''”ذاباسيعب
 . ةنس نيرشعو اتس ةنس تناكو «ًامايأ الإ نيرهشو ةنس هتفالخ تناكو

 .«يبر هللا ٠ :همتاخ شقن . صّْلقت ايلعلا هتفشب ءًايسج ًاليوط ضيبأ ناكو

 اهدلوأف فوعس ُم  ًارفعج اهدلوأف ءمحر ُ 2 ىسيع اهدلوأف زيزعلا ةمأ جوزتو

 ةّدع اهنم قزرف - ةرعاش تناكو  مهرد فلأب ةنسح هتيراج ىرتشاو «سابعلا
 هللا دبع :دالوألا تاهمأ نم هل ناكو .نومأملا اهجوزت «ىبسيع مأ مهنم «تانب

 . ىمعأ ناكو ىبسومو قاحسإو

 )١( يدهملا نب ىسيع ىلإ بسنت دادغب ىقرشب تناك ةلحم :ذاباسيع .

 سضفن



 ىلوو . عيبرلا نب لضفلا بجحتساو ؛ عيزب نب رمع مث ,سنوي نب عيبرلا هل رزوو

 نمحرلا دبع نب ديعسو .ينرغلا بناجلا يف ,ميهاربإ نب بوقعي فسوي ابأ :ءاضقلا
 يقرشلا بناجلاب ,. يحمجلا

 ديشرلا نوراه

 ةعمجلا موي .هوخأ هيف ىفوت يذلا مويلا يف ديشرلا نوراه دم وبأ هوخأ عيوب مث

 دلو ةليللا هذه يفو . ةئامو نيعبس ةنس لوألا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل

 ةفيلخ اهيف ىفوتو ةفيلخ اهيف دلو ةليل نامزلا رئاس يف نكي ملو .نومأملا هللا دبع

 . اهريغ ةفيلخ اهيف ماقو

 . ةئامو نيعبرأو نامث ةنس مّرحملا يف ديشرلا دلوم ناكو

 هيلع لصو . ' ١ سوطب نفدو ةئامو نيعستو ثالث ةنس ىلوألا يدامج يف ىفوتو

 . حلاص هنبا

 اتس هنس تناكو ءًاموي رشع ةتسو ًارهشو ةنس نيرشعو ًاثالث هتفالخ تناكف

 روصنملا نب ناهلس همع هيلع ملس ةفالخلا هيلإ تضفأ املو ؛رهشأ ةسمخو ةنس نيعبرأو

 «سابعلا مع دمصلا دبعف ؛هّدج مع ىلع نب دمصلا دبعو .هيبأ مع دم نب سابعلاو

 . نوراه مع نايلسو «نايلس مع سابعلاو

 هلإ ال : همتاخ شقن .بيشلا هطخو دقو .ًاليمج ًاليوط ًامسج ضيبأ ديشرلا ناكو

 .رذح ىلع هللا نم نك :رخآ متاخو . هللا الإ

 يهو ؛اهل بقل ةديبزو .دحاولا مَ ىنكتو «زيزعلا ةمأ اهمساو «ةديبز جوزتو

 *؛ نومأملا هللا دبع اهدلوأف , لجارم مث ؛نيمألا ادم اهدلوأ .روصنملا نب ب رفعج ةنبا

 ' ةحيدخ هل تدلو ءاجشو ؛ ًاحلاص هل تدلو ردانو ؛ مصتعملا ادم اهدلوأ «ةدرامو

 . ناسارخب ةنيدم : سوط 00(

 اضف



 | نقؤما وهو . مداقلا م ىسيع ايأ هل تدار .ةيربربو دمع ثدلو .ةريرسو ؟ ةبابلو

 ش سابعلا ابأو :قاحسإ هل تدلوف .ءثحو ؛ةئيكسو

 1 بجحتساو « ؛ عيبرلا نب لضفلا مت * ءهلتقو يكمربلا دلاخ نب ىهحي نب رفعج هل رزوو

 بناجما ءاضق ىلع فلختساو ؛كمرب نب .دلاخ نب دم مث «هالوم نوميم نب رشب

 . ثايغ نب صفحو «جارد نب حون يبرغلا

 نيمآلا

 ' , ةئامو نيعستو ثالث ةنس ةرخآلا يدامج اسال د لا دعا ندب ش

 . عبرأ هتفالخ تناكف ؛لاّوش يف ةئامو نيعبسو ىدحا ةنس ةفاصرلاب هدلوم ناكو:

 هنيب ةنتفلا تناكو ءارهشو نيتنس اهتلجج نم رمالا هل افض : امايأو رهشأ ةتسو نينس

 ريغص اطبس رقشا نيبكنملا نيب ام ديعب هجولا نسح هج يجد اليوط ناك
 ش ش . « للاب قثاو دمج و : : ةماخ شقن , يردج رثأ هب .نينيعلا

 برضو (؛ قحلاب قطانلا :هبقلو . مظن ىعدت دلو مَ نم ىموم دلولا نم قزرو |
 مهاردلا ىلع همشا

 .ممرد ىلع ارق نم ينثدح لإ يلوصلا ركذو

 رسّطسلا بام يف هركذ طخ كس

 :تلاقف .هل ةيزعم ةديبز تلخدف ءاهيلع هعزج دتشاف مظن تتام
  ْفّلخ ىضفم دق نّمم كئاقب ىفف ْفّلتلا كب بهذي ال كؤادف ىسفن:

 ضي



 ًاضيأ همسا شقنو ءدلو َمأ هّمأو هللا دبع هيخالو « هتايح يف ىسوم هنبال عيابو

 مهاردلا ىلع

 هيلع ىبأف هنم نيمالا اهبلطف .لذب اهمسا ةيراج يداحلا ىموم نب رفعجل ناكو

 «لمث ىتح برشلا يف هيلع دازو هب رسفأ ًاموي نيمالا هرازف ؛اهب دجولا ديدش ناكو

 لخدف عنصي ام ردي ملو ىرج ام ىلع مدن رفعج حبصا املف « ةيراجلا ذدخاو فرصناف

 امو انيلإ لذب كعفدب رفعج اي هللاو تنسحا :هل لاق هيدي نيب لثم املف ,نيمالا ىلع

 . مهرد فلا فلا نيرشع ىلع هقزر رقأو . انسحا

 نب لضفلا نب سابعلا هب هبجاح .ناكو ؛ مايا رخا ىلإ عيل نب لنا نيمالل رزوو

 نومألا

 0  هيخأ لتق دعب ديشرلا نوراه نب نومأملا هللا دبع سابغلا وبأ عيوب 3

 يف ' ''ةيرسايلاب هدلوم ناكو .ةثامو نيعستو نامت ةنس رفص نم نولخ سمخل سيمخلا

 . ةئامو نيعبس ةنس لوالا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ةعمجلا ةليل

 نفدو .«.بجر نم نولخ ناهثل نيتثامو ةرشع ينامث ةنس ("!نودئذبلاب يفوتو

 هنس ناكو ًاموي رشع ةثالثو رهشا ةسخلو ةنس نيرشع هتفالخ تناكف ؛" !رسوسرطب

 . ًامايأ الإ رهشا ةعبرأو ةنس نيعبرأو ًاينامث

 «نيبجلا قيض ءاهقيقر ةيحللا ليوط « نيغأ (0 انج م :رقش هولعت ضيبأ ناكو

 تطل لس و ةفاح دقن سيشلا "اهطخر دق اكو ,دوسأ لاخ د

 .دادغب نيبو اهنيب ىسيع رهن ةفض ىلع ةريبك ةيرق : ةيريسايلا )١(

 . موي سوسرط نيبو اهنيب ةيرق :نودنذبلا (؟ )

 . بلحو ةيكاطنا نيب ماشلا روغثب ةنيدم :سوسرط ()
 . هردص ىلع هلهاك فرشأ يذلا :أنجألا ( 4 )

 . هضايبو هداوس ىوتسا وأ ,هيف اشف :بيشلا هطخو (0)

 سالو



 ءهينغت ةينغم هدنعو ديشرلا ىلع لخد هنأ كلذو .نومأملا ّدح ديشرلا ناكو

 ديشرلا نطفو «ةيراجلا نول ريغتف «نحللا هعاتسا دنع هنيع نومأملا رسكف ,تنحلف
 ؟ اهيلإ تأموأ الو :لاق !يالوم اي هللاو ال :لاق ؟تعنص امب اهتملعا :لاقف «ءكلذل

 . هيلا هتناف يرما كيلا جرخ اذإف .عمسمو ىأرمب ينم نك :لاقف «كلذ ناك دق :لاق

 :هيلا بتكو اساطرقو ةاود ذخا مث

 برطلا دنع ةنيق لا ىلع نّحللا ذخآ اي

 اعدف !ادايج "ةعرقم نيرشع كبرضي نم رمأف ,كيلا هب تبتك ام تأرق اذإ

 . هرمأ اولثتماف ؛ مهيلع مسقأف ءاوعنتماف ءهبرضو هحطبب مهرما مث نيباونلا نومأملا

 جوزتو يداها ىسوم تنب ىسيع مأ نب هللا ديبعو ءرغصالا ادم دلولا نم قزرو

 فالآ ةرشع اهيبال بهوو «نيتئامو رشع ةنس اهب قب 2. لهس نب نسحلا تنب ناروب

 تانبو نينب نم دالوا ةدع هل ناكو ؛ مهرد فلأ فلا هدلولو . مهرد

 دلاخ يبا نب دمحا مث ,لهس نب نسحلا مث نيتسايرلا وذ لهس نب لضفلا هل رزوو

 دبع بجحتساو «دادزي نب لم م 20ىحي نب تباث 0 « فسوي نب دمحا 3 .لوحالا

 . روصنملا ىلوم حلاص يبا ًايلعو ادم مع ,بيبش نب ديمحلا

 هللاب مصتعملا

 تلخ ةليل ةرشع يتنثال ةعمجلا موي ديشرلا نب مصتعملا قحسا وبا هوخا عيوب مث

 نيعبسو نامث ةنس ناضمز رهش يف هدلوم ناكو «نيتئامو ةرشع ينام ةنس بجر نم

 نسل



 لوالا عيبر رهش نم تيقب ةليل ةرشع ىتنثال سيمخلا موي ىأر نَم ّرسب يفوتو

 . قثاولا نوراه هنبا هيلع ىلصو .نيتئامو نيرشعو عبس ةنس

 . ةدرام اهل لاقي دلو أو همأو ؛رهشأ ةبن و نيئس نامث هتفالخ تناكو

 :ةمتاخ شقن ؛ةرمح نوللا برشم اهعوبرم اهليوط ةيحللا بهصا ضيبا ناكو

 ديدح نم اباب لمح ,سأبلا ديدش ناكو ؛«نمؤي هبو ديشرلا نب قاحسا يبا ةقث هللا »

 اطخ اطخو ءالطر نوسمخو ناتئام هيف "اءاكع هقوفو الطر نوسمخو ةئارعبس هيف

 ىلع اموي دمتعا هناو ؛هتدشل  "!ةرطقملا : مصتعملا يعبصأ نيب ام ىمسي ناكو ؛ةريثك

 . مهئافلخ نم نماثلا هنأ كلذو نّمثملا ىمسي ناك هنأ يلوصلا ركذو ,هقدف مالغ

 . نيتئامو ةرشع نامث ةئس يف رمالا لوو .ةئامو نيعبسو نامت ةنس هدلومو

 نم قزرو ؛رهشا ةينامثو نينس نامث هتفالخ تناكو .ةنس نوعبرأو نامت هلو تامو

 ةينامث هلام تيب يف فلخو تاوزغ نامت ازغو ؛اينامث ثانإلا نمو «ةينامث روكذلا دلولا

 . مهرد فالآ ةينامث قرولا نمو «رانيد فالآ

 ,تايزلا كلملا دبع نب دم مث ءرامع نب دمحأ مث ,ناورم نب لضفلا هل رزوو
 . شفند نب دامح نب دمع 5 .هالوم افيصو بجحتساو

 قئاولا

 موي هوبا هيف يفوت يذلا مويلا ةحيبص ءقثاولا نوراه رفغج وبأ هنبا عيوب مث

 . نيتئامو نيرشعو عبس ةنس لوالا عيبر رهش نم تيقب ةليل ةرشع ىدحال سيمخلا

 ةثامو نيعستو تس ةنس نابعش نم نيقب ةرشعل نينثالا موي هدلوم ناكو

 نيثالثو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ نم نيقب تسل ءاعنرألا موي ىأر نم رسب يفوتو

 )١( لدعلا :ماكعلا .

 نيسوبحملا لجر ةعس ردق ىلع قورخ اهيف ةبشخ :ةرطقملا ( ؟) .
 نوف



 ةثالثو رهشا ةعستو نينس سمج هتفالخ تناكف « لكوتملا هوخا ةيلع ىلصو « نيتئامو

 . امايأو رهشا ةعبرأو ةنس نيثالثو اتس هئس تناكو ًاموي رشع

 ضايب ""'ةتكن ىنميلا هنيع يف ءاهسج هجولا نسح ,ةرفصلا ىلا ضيبا ناكو
 .« هللاب قثاولا ٠» :رخا متاخو . « هللا لوسر دم » :ةمتاخ شقن

 ابأو ءهللا دبعو ؛برق اهل لاقي دلو مأو همأو ,يدتهملا دم دلولا نم قزرو

 . مهاربا قحسا اباو ءادمح قحسا ابأو ء دمحأ سابعلا

 نبا مت 3 ءفالوم فيصو 9 حاتا هبجاحو , تايزلا كلملا دبع نب دمع هل رزوو

 .دواد يبأ نبا هيضاقو ؛ شفند

 لكوتملا

 ةجحلا يذ نم نيقب تسل ءاعبرالا موي لكوتملا رفعج لضفلا وبا هوخا عيوب م

 ش . نيتئامو نيثالثو نيتنثا

 . نيتئامو تس ةئس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ىدحال ءاعبرالا مويهدلوم ناكو

 يف نفدو «نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس لاوش نم نولخ ثالثل ءاعبرالا ةليل لتقو
 ةرشع عبرا هتفالخ ةدم تناكف ؛هدهع يلو رصتنملا هئبا هيلع ىلصو .يرفعجلا رصقلا

 . مايا ةينامث الا ةنس نيعبرأ هنس ناكو ؛ مايا ةعستو رهشا ةعستو ةنس

 يهلِإ ىلع » :همتاخ شقن . نيضراعلا فيفخ مسجلا فيحن نينيعلا ريبك رمسأ ناكو
 . دلولا ريثك ناكو . « يلاكتا

 نب هللا ديبع مث ,يناجرجلا لضفلا نب دمج مث «تايزلا كلملا دبع نب دم هل رزو

 ؛ لهس نب مهاربا مث مصاع نب دم مث  يكرتلا افيصو بجحتساو .ناقاخ نب ىبحي

 مثكأ نب ىبحي ءاضقلا ىلع هتفيلخ ناكو

 . هنول فلاخت ءيشلا يف ةطقنلا :ةتكنلا(١)

 نضل



 رصتنم ا.

 نيعبرأو عبس ةنس لاوش نم نولخ .عبرال .رصتنملا دم رفعج وبأ هبا عيوب مث :

 0 0 ٠ .نيتئامو .

 نيرشعو نيتنثا ةنس رخالا عيبر رهش نم نولخ تسل سيمخلا موي هدلوم ناكو
 ظ 0 1 1 1 . نيتثامو

 . نيتئامو نيعبرأو نامث . .ةنس رخالا | عير نم نولخ ثالثل تبسلا ةليل تامو ْ

 :رثأ ىنميلا هنيع لع ٠ اج قل مم دا محض سا ارق اكد

 : يلو هللا : ءدمخ لآ نم انأ ٠ :رخآ َماَخ ىلعو .«هنمأم نم ٌرِذحلا ىتؤي » : : هتاخ شقن

 ْ .«دمعو

 | . دمحاو هللا دبعو باهولا دبعو ايلع دلولا نم قزرو

 1 9 , نايزرملا نبا ْ .اغب م .فيصو هيجاحو «بيصخل ا نب دما هل رزوو .

 . شماتوأ ١

 نيعتسملا

 . نيتئامو نيعبرأو نامث مث ةنسرخآلا عيبر رهش

 موي - ةيدركلا نباب فورعملا رفعج يبأ ةظاسوب زتعملا ةقفاومبت- هسفنا علخو 0

 ثالث هتفالخ تناكو .نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس مرحملا نم نولخ عبرال ةعمجلا

 سأرلا :ةماطا )١(

 ضيا



 . نيتثامو نيرشعو ىدحا ةنس بجر نم نولخ عبرأل ءاثالثلا موي هدلومناكو

 . قراخم اهل لاقي دلو مأ همأو ءرهشا ةعستب هسفن هعلخ دعب ةيسداقلاب لتقو

 مخض «نيبكنملا ضيرع .")انمسُم ءرقشأ ,هجولا رمحا ءاعوبرم ناكو

 يف » :همتاخ شقن «نيسلاب غثلأ «يردج رثأ ههجوب «نيضراعلا فيفخ « '"!سيداركلا

 . «رابخالا نع ىنغ رابتعالا

 مساقلا نب عاجش مث :دادزي نبا هناكم دلقو ,هبكنف بيصخلا نب دمحا هل رزو

 . مايا ةينامث الا ةنس نيثالثو ىدحا هنس تناكو , هبجاح اذه شماتأو « شماتأ بتاك

 رتعم ا

 نيتنثا ةنس مرحملا نم نولخ عبرال ةعمجلا موي «لكوتملا نب هللا دبع وبأ ىلو مث

 ش . ةنس نيعتسملا نيبو هنيب كلذ لبق ةنتفلا تناكو ,نيتئامو نيسمخو

 نيتنثا ةنس رخآلا م عيبر نم تلخ ةليل ةرشع ىدحالا سيمخلا موي هدلوم ناكو

 . نيتئامو نيثالثو

 رهشا ةتسو نيئنس ثالث هيلع ةملكلا تعمتجاو هل عيوب ذنم هتفالخ تناك

 ةتسو نينس عبرا «لتق نأ ىلإ ىأر نَم رس لهأ هعياب ذتمو ءاموي نيرشعو ةثالثو

 . فيصو نب حلاص هلتقو « ًاموي رشع ةسمخو رهشأ

 دوسا لاخ رسيالا هدخ ىلع , مسجلا نسح : "!ةعبر «ضايبلا ديدش ضيبأ ناكو
 .١ءيش لك قلاخو ءيش لك بر هلل دمحلا » : همتاخ شقن .رعشلا

 )١( ةقلخ نيمسلا :نمسملا .

 . لصفم يف ايقتلا نيمظع لك يهو ,ةسودرك عمج : :سيداركلا (5)

 . ةماقلا طيسولا :ةعبرلا (©)

 نا



 ليئارسا نب دمحا م هاش ناخرف نب ىسيع مث . يفاكسإلا دوم نب رفعج عل رزو

 يدتهملا

 ةليلل ءاعبرالا موي .ىأر نم رسب قئاولا نب دمج هللا دبع وبأ يدتهملا عيوب مث

 .نيتئامو نيسمحو سمح ةنس بجر نم تيقب

 ةرشع عست ةنس لوالا عيبر رهش نم نولخ سمخل دحالا موي هدلوم ناك

 نم تيقب ةليل ةرشع ةعبرأل ءاثالثلا موي هقحل مهسب ىأر نم رسب لتقو .نيتئامو

 . ًاموي رش ةعبراو ًارهش رشع دحا هتفالخ تناكف ؛نيتئامو نيسمحو تس ةنس بجر

 ؛بيش هيضراع يف ,فنالا ىنقأ «نينيعلا ريغص «ةرمُح ابرشم ضيبأ ناكو
 . هبهذم قاض قحلا ىّدعت نم » :همتاخ شقن . ةفالخلا لو ال بضخو

 دمتعم ا

 تيقب ةليل ةرشع عبرال ءاثالثلا موي « لكوتملا نب دمتعملا دمحا سابعلا وبأ عيوب مث

 . نيتثامو نيسمحو تس ةنس بجر نم

 . نيتئامو نيرشعو عست ةنس مرحملا نم نيقب نإثل ءاثالثلا موي هدلوم ناكو

 ؛«نيتئامو نيعبسو عست ةنس بجر نم تلخ ةليل ةرشع عبرال دادغبب يفوتو
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 نيرشعو نيدثاو رهشا ةسمحو نيسمح هنس ناكو ؛ةئس نيرشعو اثالث هتفالخ تناكف

 .اموي

 نيعبسو نامت ةنس رفص يف .همايأ يف قفوملا ةحلط هدهع لوو هوخأ تامو

 هدلول دقع دق دمتعملا ناكو هيلا سانلا ليمل رمالا لع بلغ دق ناكو ؛ نيتئامو

 لتقو قفوملا رما دتشاف . قفوملا ةحلط دمحا يبال هدعبو - ضوفملا هبقلو - رفعج

 ناكو هللا نيدل رصانلا همساو هيلا سانلا لامو نيتئامو نيعبس ةنس يف جنزلا بحاص

 مايقلل هقلطأ ةافولا هترضح املف ,دضتعملا سابعلا ابأ هنبا سبح قفوملا ناكو

 ةيالوب هدرفأو .قفوملا هيبا رما هيلع يرحي ناك ام ىلع هرما دمتعملا ىرجأو ىرمألاب

 ةفيلخلا هلعجو دهعلاب دضتعملا درفأو ,ضّوفملا هنبا علخل بتكلا بتكب رماو . دهعلا

 . هذعب

 ههجو ىلع ,هجولا رودم نيئيعلا نسح مسجلا فيحن ًاعوبرم رمسا دمتعملا ناكو

 . «هريغب ىفُك نم ديعسلا » : هتاخ شقن . يردج رثأ

 مث ,دلخم نب نسحلا مث ءبهو نب نايلس مث ,ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع هل رزوو

 . لبلب نب ليعامسا رقصلا وبأ مث ,دلخم نب دعاص

 رمتكب مث ءاغب نب رفعج مث ءاغب نب ىسوم هبجاح

 دضتعملا

 ةليل دادغبب يفوتو . نيتئامو نيعبراو ثاللث ةنس ةرخآالا يدامج يف هدلوم ناكو

 وبا هيلع ىلصو .نيتئامو نينامثو عست ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب عبسل ثالثلا

 انكر



 ةنس نيعبرأو اسمح هنس ناكو ؛مايا ةعبرأو رهشا ةعستو نينس عست هتفالخ تناكف

 : همتاخ شقن .رمسا ةيحللا ليوط ةماقلا لدتعم مسجلا فيحن ناكو ءرارض همأو

 . «رايتخالا ليزي رارطضالا»

 . هللا ديبع نب مساقلا هنبا مث ؛بهو نب ناهلس نب هللا ديبع هل رزوو

 نيمألا حلاص هبجاحو

 يفتكملا

 رخآلا عيبر رهش نم نيقب عبسل ءاثالثلا موي دضتعملا نب ىلع دم وبأ هنبا عيوب مث

 . نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس بجر يف هدلوم ناكو

 يذ نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل دحالا ةليل هيبا ربق دنع نفدف دادغيب يفوتو

 . نيتئامو نيعستو سمح ةنس ةدعقلا

 نيثالثو ىدحا هنس ناكو ؛ اموي نيرشعو رهشأ ةتسو نيلس تل هتفالخ تناكو

 . امايأو رهشا ةعبرأو ةنس

 . عضاخ ليقو 2« قجيج هماو

 نا ىلإ بشي مو . اهضيرع ةيحللا رفاو رعشلا دوسأ هجولا نسح ةعبر ناكو

 . تام

 . « قثي دمحأ نب ىلع هللاب » : همتاخ شقن

 نيثالث قرولا نمو «رانيد فلأ فلأ رشع ةتس [بهذلا نم ] هلام تيب يف فّلخو

 . مهرد فلأ فلأ

 نكن



 . بويآ نب نسحلا مث ,نسحلا نب سابعلا مث هللا ديبع نب مساقلا هل رزوو

 .هالوم نسوس مث ,يدنقرمّسلا فيفخ هبجاحو

 ردنقملا

 هوخأ هيف يفوت يذلا مويلا يف دضتعملا نب رفعج لصفلا وبأ وهو ردتقملا عيوب م

 علخو نيتئامو نيعستو سم ةنس ةدعقلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل دحالا موي

 رمالا لطبو «زتعملا نباب « مايأو رهشأ ةعبرأب هسولج دعب ىلوالا :نيتعفد هتفالخ ف

 «هتفالخ نم نيمويو نيرهشو ةنس نيرشعو ىدحا دعب ةيناثلا ةعفدلاو ؛هموي نم
 فلخلا عقوو «ثلاثلا مويلا صضعبو نيموي رهاقلا سلجأو هيلع دهشأو هسفن علخو

 . هلاح ىلإ ردتقملا داعو نيركسعلا نيب

 . نيتئامو نينامثو نيتنثا ةنس ناضمر رهش نم نيقب نامثل هدلوم ناكو

 . ةثاثلثو نيرشع ةنس لاوش نم نيقب ثالثل ءاعبرألا موي ("7ةسامشلاب لتقو

 دعج نيبكنملا نيب ام ديعب , مسجلا مخض , قّللا نسح «ةرمحب ًابرشم ضيبأ ناكو
 . ههجو يف بيشلا رثك دق ءهجولا رّودم ,رعشلا

 . «ريدق ءىش لك ىلع وهو ءىشث هلثمك سيل يذلا هلل دمحلا » :همتاخ شقن

 نب هللا ديبع مث ,تارفلا نب ىسوم نب دم نب ىلع مث ,نسحلا نب سابعلا هل رزوو

 مث «سابعلا نب دماح مث « حارجلا نب دواد نب ىسيع نب يلع نسحلا وبا مم «ناقاخ

 نب دلخم نب نسحلا نب نايلس مث ءةلقم نب ىلع نب دم مث «يبيصخلا هللا ديبع نب دمحا

 نب ناهلس نب هللا ديبع نب مساقلا نب نيسحلا مث ,يناذولكلا دمحم نب هللا ديبع مث ,حارجلا

 )١( دادغب ةنيدم ىلعأ يف يتلا مورلا رادل ةرواجم :ةيسامشلا .

 نك



 . تارفلا نب ىسوم نب رفعج نب لضفلا مث «بهو

 .«يدضتعملا اتوقايو . يروشقلا ًارصنو « ىفتكملا ىلوم ءانسوس بجحتساو

 . قئار يبا ءادمجسو ميهاربإو

 رهاقلا

 نم اتيقب نيتليلل سيمخلا موي دضتعملا نب رهاقلا دم روصنم وبا هوخا عيوب من

 . ةئاثلثو نيرشع ةنس لاوش
 نيرشعو نيتنثا ةنس ىلوالا يدامج نم نولخ سمخل ءاعبرألا موي 7 امّسو َملْخو ُ ءاريرشلا “ين 8 . .٠ 4 )000( و 0

 . ةثاثلثو

 . نيتئامو نينامثو عبس ةنس ىلوالا يدامج نم نولخ سمخل هدلوم ناكو

 . ةنس تناكو «عيطملا مايا ىلا شاعو مايا ةتسو رهشأ ةتسو ةنس هتفالخ تناكو
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 . رعشلا "'بهصا «ةماقلا لدتعم «نوللا رمسأ ةعبر ناكو

 ديبع نب دمحأ نب هللا ديبع نب مساقلا نب دم مع ةلقم نب دم ىلع وبأ هل رزوو

 . ينولوطلا ةمالس مث . سنوي يلوم قبلي نب ىلع بجحتساو

 يضارلا
 يدامج نم نولخ تسل ءاعبرالا موي ردتقملا نب دمحا سابعلا وبا يضارلا عيوب مث

 . ةثاثلثو نيرشعو نيتنثا ةنس ىلوالا

 .ةامه ةديدح وأ رامسمب هانيع تأقف :لمس )١(

 . لصالاب ضايب انه (؟)
 . ضايبلاو ةرمحلا نم ءيبث ىلإ براضلا رفصألا نوللا وذ :بهصألا ()

 ناك



 . نيتئامو نيعستو عبس ةنس بجر يف هدلوم ناكو

 عست ةنس نم لوالا عيبر رهش نم تيقب ةرشع عبرأل تبسلا ةليل دادغب يف تامو

 . ةفاصّرلاب نفدو ةئاثلثو نيرشعو

 نيثالثو ىدحا هنس تناكو .مايا ةرشعو رهشأ ةينامثو نينس تس هتفالخ تناكو

 . امايأو رهشأ ةينامثو ةنس

 قيقر رعشلا دوسا مسجلا فيحن ةماقلا ريصق ناكو ؛مولظ اهل لاقي دلو مأ همأو

 . لوط ههجو يف ةرمسلا

 .« هللا لوسر دمه » : همتاخ شقن

 نمحرلا دبع مث ءدمح نب ىلع نيسحلا وبا هنبا مث ةلقم نب دم لع وبا هل رزوو
 نب نسحلا نب نايلس مث ,يخركلا مساقلا نب دم مث ,حارجلا نب دواد نب ىسيع نبا

 دم نب دمحا هللا ديبع وبا مث ,تارفلا نب رفعج نب لضفلا مث ,حارجلا .نب دم

 . يديزيلا

 . هالوم ايكد مث ؟توقاي نب دمه بجحتسا

 يقتملا

 نم نيقب رشعل ءاعبرالا موي .ردتقملا نب ميهاربا قاحسا وبا يقتملا هوخا عيوب مث

 . ةثاثلثو نيرشعو عست ةنس لوالا عيبر رهش

 . ةئايثلثو نيثالثو ثالث ةنس رفص نم نولخ ناهثل تبسل ا موي لمسو علخو

 . نيتئامو نيعستو عبس ةنس نابعش يف هدلوم ناكو

 امايأ الإ ًارهش رشع دحأو نينس ثالث هتفالخ تناكو

 نكح



 جوع ىندالا هكفب .ةيحللا ثك .ةيحللا رعش بهصا « ةرمح هولعت ضيبا ناكو

 . « هللا لوسر دم » : همتاخ شقن

 مث ,دلخم نب نسحلا نب نايلس مث «يديزيلا مث ,نوميم نب دم نب دمحا هل رزوو

 هللا دبع نب دمحا مث ,يخركلا مساقلا نب دم مث . يطيرارقلا دمحا نب دمج قاحسا وبا

 . ةلقم نب دم نب ىلع مث ,يناهبصالا

 دبع مث «ينشرخلا اردب مث «نولوطلا دمحأ نب هيورامخ يلوم ةمالس بجحتساو

 . يحلفملا ناقاخ نب دمحأ نب نمحرلا

 ىفكتسملا

 ةئائلثو نيثالثو ثالث ةنس رفص يف يفكتسملا نب هللا دبع مساقلا وبأ عيوب مث

 .رمقلا فوسك بيقع ''ةيدنسلاب

 ةتسو ةدحاو ةنس هتفالخ تناكف «ةئاثلثو نيثالثو عبرأ ةنس نابعش يف علخو

 . اماياو رهشا

 . ةثايثلثو نيثالثو عست ةنس يفوتو . نيتئامو نيعستو نيتنثا ةتنس اهتسم هدلوم ناك

 هولعت ضيبأ ناكو 2. نصغ اهل لاقي دلو مأ هّمأو (ةئس نيعبرأو ًاعبس هنس تناكو

' ,لوطلا مات مسجلا مخض ءةرهج
  "!لهشأ ؛ نيديعلا ريبك نيضراعلا فيفخ

 يروهج

 . « هللا لوسر دم » همتاخ شقن . توصلا

 هللا دبع نب لضفلا دمحأ ابأ هدعب بتكتساو . ّىئار نم رسلا ىلع نب دم هل رزو

 . ناقاح نب دمحأ بجحتساو . يزاريشلا

 )١( دادغب ىرق نم ةيرق : ةيدنسلا .
 ةرمح نيعلا ناسنإ بيصي نأ ىهو « ةلهش هينيع يف ناك يذلا :لهشألا (؟) .
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 عيطملا

 . ةثاثلثو نيثالثو

 نيتسو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع عبسل دادغبب هسفن علخو

 1 . ةثايثلثو

 00 يف يفوتو ةثاثلثو ىدحا ةنس ةدعقلا يذ نم فصنلا يف هدلوم ناكو

 . اموي نيرشعو رهشا ةثالثو ةنس نيرشعو ًاعست هتفالخ تناكف

 . "!.... هنس ناكو . ةلعشم ىعدت دلو مأ همأو

 . ةيحللاو سأرلا رعش دوسأ ضايبلا ديدش ناكو

 دمحا بتاك يرميضلا رفعج وبا رومالا يف رظانلاو ,ةلقم نب دم نب ىلع هل رزو

 نمحرلا دبع نب لضفلا عيطملل بتكو (؛ةرازولا مسا ىلع ىلوتسا م .هيوب نب

 . ىبلهملا دمه نب نسحلا دم وبا هماقم ماقو .تامو «. يزاريشلا

 . ةلودلا زعم نب رايتخ ةلودلا زع هبجاحو

 هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا نم

 سداسلا ءزجلا هللا ءاش نإ  هيليو

 اهعئاقوو برعلا مايا يف ةيناثلا ةردلا باتك :هلوأو

 )١( ةنس عيطملا ةافو تناكو : لصألاب ضايب 51 .
 ةلس نيسمخو ثالث نم ًابيرق هرمع ناك دقو . لصألاب ضايب (؟) .
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 جسر

 عوضوم ا ةحفصلا عوضوملا حفصلا

 . هتفصو ناثع بسن 5 ةيناثلا ةدجسعلا باتك ع

 . ناثع لئاضف ما/

 . نافع نب نامثع لتقم 4

 . نامثع ىلإ اولبقأ نيذلا داوقلا ع

 . نارثع ةلتق يف اولاق ام 5

 . هنع هللا يضر نارثع لتقم يف
 . نامثع مد نم يلع ؤربت

 . نامثع ىلع سانلا مقن ام همه

 . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع ةفالخ 3

 . هللَع ينلا دلوم . تلي ىفطصملا بسن

 . هلع ينلا هيف رجاه يذلا رهشلاو مويلا 4

 هتدعقو يبنلا ةئيه . هع ينلا ةفص

 . هلع ينلا تيب فرش ه
 . هتامعو همامعأ . هلع ىبنلا وبأ .

 . لكي يبلا دْلُو ٠

 .هلئاضف فص 1 همادخو هلع يبنلا باتك 4

 . لمجلا موي . هنسو هلع يبنلا ةافو

 . هللا ديبع نب ةحلط لتقم 8 . هتفصو قيدصلا ركب يأ بسن 4
 . ماوعلا نب ريبزلا لتقم ١ . هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ ٠١

 . لمجلا ثيدح نم 7 .ةدعاس يب ةفيقس ١
 . لمجلا باحصأ يف مهوق .ركب يبأ ةعيب نع اوفلخت نيذلا ١

 . ةيواعمو لع رابخأ . هنع هللا يضر ركب يبأ لئاضف ١5
 . نيفص موي م6 . هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةافو لح

 ٠ رساي نب رابع لتقم 4 .رمعل ركب يبأ فالختسا .

 . نيفص برح نم 86 . باطخلا نب رمع بسن م

 . صاعلا نب ورمع ربخ 9 . باطخلا نب رمع لئاضف نفر

 .نيمكحلا رمأ و .رمع لتقم 0

 . نيمكحلا يف هتيب لهأو لع جاجتحا . نافع نب نامثع ةفالخ يف يروشلا رمأ ؟5
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 عوضوم لا ةحفصلا

 . ناورهنلا لهأ ىلع لع جاجتحا 18

 ٠ يلع ىلع سابع نب هللا دبع جورخ .
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لمقم 0

 . ةنع

 . هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا ةفالخ غ8

  1١٠١هنع هللا ىضر ةيواعم ةفالخ .

 ا .ةيواعم لئاضف ١

 ١١ ةيواعم رابخأ .
 ١17 ديزيل ةعيبلا ةيواعم بلط .

 . هنع هللا ىضر ةيواعم ةافو

 هتفصو هنسو ةيواعم نب ديزي ةفالخ ١

 .هدالوأو

 . هنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لتقم 6

 هللا يضر نيسحلا عم لتق نم ةيمست

 . مهنم رسأ نمو هتيب لهأ نم مونع
 نيسحلا لتق يف يرهزلا ثيدح
 . هنع هللا يضر

 .ةرحلا ةعقو 5

 .ةيواعم نب ديزي ةافو ١1٠

 .ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم ةفالخ ١

 . ريبزلا نبا ةنتف

 ١11 طهار جرم ةغقوو ناورم ينب ةلود .

 .ناورم نب كلملا دبع ةيالو 7

 ١67 ديبع يبأ نب راتخملا ربخ .

 . قدشألا ديعس نب ورمع لتقم 06

 . ريبزلا نب بعصم لتقم 64

 كلا

 عوضوملا ةحفصلا

 . ريبزلا نب هللا دبع لتقم 5
 . هتافو . ناورم نب كلملا دبع دالوأ 4

 . كلملا دبع نب ديلولا ةيالو ١

 رابخأ .كلملا دبع نب ديلولا دالوأ

 . كلملا دبع نب ديلولا
 ١٠7 كلملا دبع نب ناملس ةيالو .

 . ناملس دلو
 . كلملا دبع نب ناهلس رابخاأ

 . كلملا دبع نب نايلس ةافو 7

 .زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ 8

 .زيزعلا دبع نب رمع رابخأ ٠
 .زيزعلا دبع نب رمع ةافو 6

 ظ . كلملا دبع نب ديزي ةفالخ 47

 ظ . ديزي دلو ءامسنأ 4
 ظ . ناورم نب كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ١

 . كلملا دبع نب ماشه رابخأ ١9

 . كلملا .هبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخ ١7
 . ديزي نب ديلولا لتقم 06
 ظ . صقانلا ديزي ةيالو 4

 . عولخملا ديلولا نب ميهاربإ ةيالو

 . ناورم نب دم نب ناورم ةيالو ١

 .ناورم دلو 5

 .ناورم نب دمه نب ناورم لتقم مروع

 . ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 4

 دبع نب ماشه مايأ يلع نب ديز لتقم 06
 . كلملا

 . سلدنألا يف ةيمأ ينب ءافنخ 45
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 عوضوملا

 . ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع

 . نمحرلا دبع نب ماشه
 . ماشه نب مكحلا

 دبع نب دمه .مكحلا نب نمحرلا دبع
 . نمحرلا

 . دمه نب رذنملا

 . دمه نب هللا دبع

 . نينمؤملا ريمأ دم نب نمحرلا دبع

 دبع نينمؤملا ريمأ اهازغ ةازغ لوأ

 . دمه نب. نمحرلا

 نيتنئا ةنس .ةئائثلثو ىدحإ ةنس

 . ةثاثلثو ثالث ةنس . ةئاثلثو

 . ةثاثلثو عبرأ ةنس

 . ةئامثلثو عبس ةنس

 . ةثاثلثو نامث ةنس

 . ةثاثلثو عست ةنس ةوزغ

 ةرشع ىدحإ ةنس . ةئثاثلثو رشع ةنس

 . ةثاثلثو ةرشع يتنثا ةنس

 , ةثاثلثو ةرشع ثالث ةنس

 . ةثاثلثو ةرشع عبرأ ةنس

 . تس ةنس . ةثاثلثو ةرشع سمخ ةنس

 . ةثاثلثو ةرشع

 . ةث|ثلثو ةريشع عبس ةنس

 عوضوم ا ةحفصلا

 .نيرشع ةنس .ةئاثلثو ةرشع نامث ةنس ؟+؟

 . ةثاثلثو

 . ةثاثلثو نيرشعو ىدحإ ةنس 5+

 . ةئامثلثو نيرشعو نيتنثا ةنس

 ةيناثلا ةميتيلا باتك مد
 نييبلاطلاو جاجحلاو دايز رابخأ يف 5

 . ةكماربلاو

 . دايز رابخأ

 قاحلتسا ربخ . ةيمسو نايفس يبأ ربخ

 . دايزل نايفس يبأ
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 .دايزو ةيواعم ١554

 118" .دايز يف زيزعلا دبع نب رمعل

 . دايز ةسايس

 . دايزو عفان . دايز نب دبعو كلملا دبع

 . دايز يف رماع نباو ةيواعم

 . سنأو ةركب وبأ 0١

 ورمع نيب نيريس نباو حيرشو دايز

 نسحلاو ةيواعم . هلزع نيح دايزو

 .دايزو

 .دايزو سابع نباو ةيواعم ١

 رمع نبا ةوعد . جحلا يف دايزو ةيواعم

 . دايز ىلعإ

 .نالجعل . نالجعو دايز ع

 . ةريغملا نم ةعرافلا قالط



 ةحفصلا
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 58م
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 8م.
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 عو.ذوم ا

 ةدش نم .هيبأو جاجحلا ربخ نم

 . جاجحلا
 . يبعشلا ثيدح يف جاجحلا

 . قارعلا ىلع جاجحلا
 دجسم يف ديزي .نب دلاخو جاجحلا

 . ةنيدملا

 . يلع نب نسحلا يف رمعي نباو جاجحلا
 . جاجحلاو كلملا دبع

 . يمذ يف رشتنملا نباو جاجحلا

 يف ىرسقلا دلاخ .جاجحلا نع ءيش
 . جاجحلا ناش

 . ثعشألا نب ةأرمأو جاجحلا

 يبأ نباو جاجحلا . لئاو وبأو جاجحلا

 . ليل

 ريبزلا نباو يلع نعل يف ىليل يبأ نبا
 .راتخملاو

 . يبعشلاو جاجحلا

 نم.رمع نباو جاجحلاو كلملا دبع

 . جاجحلا رابخأ

 جاجحلاو كلملا دبع . ءىراقو جاجحلا

 . سنأو

 . جاجحلاو ناهلس

 . نينبلا ماو ديلولاو جاجحلا

 . ريبزلا نب ةورعو جاجحلاو كلملا دبع

 .هرصب فعض يف جاجحلاو باهش نبا

 . جاجحلا لتق نم ةدع

 اننا

 عوضوم ا ةحفصلا

 .قارعلا لهأ يف جاجحلل ةبطخ ٠6

 ٠؟

51١١ 

"51١ 

 "1غ

16 
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 دعب قارعلا لهأ بطخي جاجحلا

 جحلا دارأ نيح هلو .هضرم

 .هدلو فلختساو

 . هنبا ةافو يف جاجحلل

 نبال . يبتعلل . جاجحلا يف مهطوق

 .زيزعلا دبع نب رمعل .نارهم
 . جاجحلا نأش يف فلاحو نسحلا

 . جاجحلا توم يف ديز نب لعل
 رباجل .جاجحلا يف نسحلاو يثاقرلا

 . هيف مهاربإل . .

 . جاجحلا مهارد يف نيريس نباو سنأ

 يف نسحلل . جاجحلا ةيالو يف رمع نبا
 بلصو جاجحلا .جاجحلا لاتق

 يبشلل . جاجحلا ىلتق ةدع . ناهام

 . ارفاك ناك جاجحلا نأ معز نم

 . شمعألل

 : كلملا دبعل . ءاملعلل . يرتخبلا يبأل

 . ةعبرأ يف جاجحلل . عيبرلل
 . مجامجلا ىرسأو جاجحلا

 . جاجحلا تومو زيزعلا دبع نب رمع

 يف لجرو ديزي . جاجحلا ربق ىلع ديزي

 . جاجحلا

 قدزرفلل .جاجحلا ءاثر يف قدزرفلل

 . بلهملا نبا يف
 . جاجحلا يف زيزعلا دبع نب رمعل



 عوضوملا ةحفصلا

 . ةكماربلا رابخأ ٠#

 . رفعج لتقم دعب ىبحي 6

 .رفعج لتقم دعب لهسو ديشرلا

 . ديشرلاو رفعج مأ نيب 5١

 . ةكماربلا يف ىلع نب قاحسإو ديشرلا 8” غ
 . يدنهلا ةكنمو ىبحي 8

 . ديشرلا ىلإ هسبح يف ىبحي نم 59

 . ديشرلا ىلإ ىحي دهع *”م

 . ةكماربلا يف لبعدل . ديشرلا باوج م+و

 . ىمعألا ناملسل

 . كمرب ينب ىلع ديشرلا ةراثإ يف رعاشل ٠+0

 . كلملا دبعو رفعجو يدهملا نبا ع9

 . حافسلا ةوافح نيبلاطلا رابخأ نم مم«

 . نسح نبا نم حافسلا شاحيتسا ضخ

 . نسح نباو رفعج وبأ 70
 هللا دبع نب دمح ىلإ رفعج يبأ باتك مس

 . دمحم باوج

 .رفعج يبأ در

 . يهاربإو دمج لتقم "1

 ةضيبملا . ةديبع نبا ىلإ روصنملا باتك م1ع»+

 دمج . هيخأو ىلع نب ليعامسإ رسأو

 روصنملا ةيصو . هتوخإ ةلقو ىلع نبا

 . هللا دبع ينب برح يف ىسوم يبأل

 . روصنملل هتيصوو ىبسوم نب ىسيع

 . نسحلل ةيواعم ليضفت "8غ

 دبع ينبال روصنملا لتق يف فيدسل 06
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 ةحفصلا

 الددو
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 اند

 انام

 نام ءل

 ما

51 

 عوضوم ا

 . فيدس لتقم يف يدادغبلاو ىشايرلا

 . ةصفح يبأ نباو ديمحلا دبع نبا

 . يلع نب ديزيو ماشه

 . بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم
 . بلاط يبأ نب يلع .يف خيشو ماشه نبا

 . لع يف هل نباو ةزمح

 يف ةملسمل . يلع يف لضفلا رعشو ديلولا

 يف ءاملعلا ىلع نومأملا جاجتحا

 0 ا ل ل ل
 نومأملا . نومأملا ىلإ ةوعدلاو يقحاسملا

 . ىضرلاو

 . ةيسابعلا ةلودلا رابخأ نم باب
 . سابع نبال دولوم يف ةيواعمو ىلع

 . سابع نب هللا دبع نب ىلع رابخأ نم

 . هللا دبع نب لع جاوز

 . حلاصو ناهلس هينبال يلع ةيصو
 . هتوم يف ةيواعم ةاصو

 . هللا دبعو بيبش

 عم مزح نباو نميأ نباو صوحألا

 . ديلولا
 . سابعلا ينب ءافلخ ركذ

 .هتعيب .هدلوم حافسلا سابعلا وبأ

 . هدالوا . همتاخ . هتفصو همأ . هتافو

 .هؤارزو

 همأ .هتافوو هدلوم . هتعيب .روصنملا
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 هٌؤارزو .هدالوأو هجاوزأ . هتفصو

 . هباجحو

 هتفص .هتافوو هدلوم . هتعيب . يدهملا

 .هؤارزو . هدالوأو هجاوزأ . ههتاخو

 . هتاضقو هباجح
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 عوضوم ا

 .هتفالخ هدلوم . هلتقم . هتعيب :زتعم أ

 . هباجح .هؤارزو . همتاخو هتفص

 هلتقمو هدلوم .هتعيب . يدتهملا

 هؤارزو همتاخو هتفص .هتفالخو

 . ةباجحو

 اوم .هتعيب :دمتعملا

 . هباجح همتاخو هتفص . هتفالخو

 .هتافوو هدلوم .هتعيب :دضتعملا

 .همتاخو هتفصو همأ .هتفالخ

 هتافو .ه

 . هباجحو هؤارزو

 .هتافو .هدلوم .هتعيب :ىفتكملا

 .هنتادخ .هتفص .همأ هتفالخ

 . هباجحو هؤارزو

 :ردتقملا

 . همتاخ . هتفص . هتفالخو

 . هباجح
 .هدلوم .هعلخ .هتعيب :رهاقلا

 هلتقم .هدلوم . هتعبب

 . هؤارزو

 . هباجح . هؤارزو هتفص . هتفالخ

 .هتافو هدلوم .هتعيب :ىضارلا

 هؤارزو .همتاخ همأ .هتفالخو

 . هباجح
 هتفالخ . هدلوم . هعلخ . هتعيب : يقتملا

 . هباجح . هؤارزو . همتاخ . هتفص
 .هتافوو هدلو هعلخ هتعيب :يفكتسملا

 . هباجحو هباتكو هؤارزو

 .همأ .هدلوم . همتاخ . هتعيب :عيطملا

 . هباجحو هؤارزو . هتفص
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 7 ساَتلا ةددلا باثك
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 يف انلوق ىضم دق :هنع هللا يضر هبر دبع نب دمه نب دمحا رمع وبا هيقفلا لاق

 مايأ يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو .ةكماربلاو نييبلاطلاو جاجحلاو دايز رابخأ

 . ةينسلا قالخالا مراكمو «ةيلهاجلا رثآم اهنإف ؛ مهعئاقوو برعلا

 يف متولخ اذا هب نوثدحتت متنك ام : ِمَِلَع هللا لوسر باحصأ ضعبل ليق

 ؟مكسلاجي

 . انتيلهاج رابخأب ثدحتنو رعشلا دشانتن انك :لاق

 ىرت الا : ةيلهاجلا يف انئابآ قالخأ مرك انمالسإ عم انل نأ تددو :مهضعب لاقو

 ةرتلع عنمف (؛ ؛نيد هل يمالسإ ءيناه نب ب نسحلاو .هل نيد ال ىلهاج سراوفلا ةرتنع نا

 :كلذ يف ةرتنع لاقف «هْئيد ءىناه نب نسحلا عنمي مل ام ٌةمرك

 اهاوأم يتراج يراوُي ىتح 2 يقراج يل تدَب نإ يفرط ضغأو

 لزلاو تاكحّشلا نّسحُمو لهجلا َةَّبَطَم ْبابشلا ناك

 ()مغعبلا ةليلَح تِيَتَأ ىتح  اودقر دق ٌسانلاو ىثعابلاو

 )١( ةجوزلا : ةليلحلا .



 ةيلهاجلا يف سيق بورح

 سبع ىلع ّيغل :'''جعنم موي
 لتق هيفو «''!ةهْذدّرلا موي هل لاقي جعنَم موي : ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ لاق

 نبا ساش نأ كلذو «ةهدرلا ىلع جعنمب يسبعلا ةحاور نب ةيذج نب ريهز نب ساش
 هابح امف ناكو «ليزج ءابحب هابح دق ناكو ءرذنملا نب نابعنلا دنع نم لبقأ ريهز

 خانأف نعل ءام وهو جعنم دروف .بيطو ناسليطو .بده تاذ ءارمح (؟!ةفيطق

 ٌةأرماو لستغي لعجو .ىونغلا لسألا نب حايرل ءابخ اهيلعو ةهدرلا بئاج ىلا هتلحار

 هتقان رحنو ,هلتقف ًاهس حاير هل ؟؟)عزتناف ؛ ضيبالا روثلا لثم وهو هيلإ رظنت حاير
 ءارمحلا ةفيطقلا اودجو ىتح ريهز نب ساش دقفو .هرثأ ٍبِّيَعَو ,هعاتم مضو ءاهلكأف

 , مهرأث بحاص احاير نأ اوملعف ؛ لسألا نب حاير ةأرما اهتماس دقف . ظاكع قوسب

 ,ةميذج نب ريهز نب نيصُحلا عم ,ةيدوأ (”ادَوَق اوبلطي نأ لبق اًينغ سبع ونب تزغف

 موقلا ٌحلاصن انلعل ٌّجْنَأ : حايرل اولاق ًاّينغ كلذ غلب |ملف ؛ ةميذج نب ديسأ نب نيصحلاو
 ةهجو افلاخ دق اهنأ الإ نايري ال ءبالك ينب نم لجرل ًافيدر حاير جرخف ءيش ىلع
 ينب ليخ الإ |مهعار امف ؟اذه ام :لاقف . '"رصّرصف اههسؤر ىلع '"ادّرِص ّرمف ,موقلا
 لغاش ينإف ءضرألا يف اقفن سمتلاو يفلخ نم ردحنلا :حايرل يبالكلا لاقف ؛ سبع
 لثم اهتحت رفتحاف ("!ةدعص ىتأ ىتح ,لمجلا زجع نع حاير ردحناف . كنع موقلا

 ,ةعماج نع هذه :لاقو ؛مهثّدحف هولأسف ؛هبحاص ىضمو هيف جلوو بنرألا ناكم

 ءهفلخ لجرلا بكرم اوأر ىلو الف ؛هليبس اولخو هوقّدصف . مهنم متنكمتسا دقو

 كلت يف وهو .لسألا نب حاير ,بذكأ ال :لاقف ؟كفلخ ناك يذلا نم :اولاقف

 )١( جلف نطب يف عفديو جابنلاو ىسوم يبأ رفح نيب ذخأي داو :جعنم .
 .ءاملا اهيف عقنتسي ةرخص يف ةرقنلا :ةهدرلا (؟)

 هب هامر :ًارهس هل عزتنا (1) .بادهأ هل ءاسك :ةفيطقلا (8)

 هب نومءاشتي اوناك روفصعلا نم ربكا رئاط :درصلا (1) . صاصقلا :دوقلا (0)
 . ضرألا نم عفترم :ةدعص (8) . عطقتم ديدش توصب حاص :رصرص (1)

ّ 



 انكر شي نأ ديرن الو ءانرأث نم هللا اننكما دق : امهعم نمل نائيصُخلا لاقف . تادعّصلا

 امه لاقف «تادعّصلاب لسألا نب حاير ناغيري العجف ايضمو ءامهنع اوفقوف . دحأ هيف

 ,"اهدصقأف مهسب [هدحأ ىمرف ءاردتياف . ")هناغيرت يذلا اكلازغ اذه : حاير

 «هلتقف مهسب حاير هربدتساو « سرفلا هب ترمو .هأطخأف هيمري نأ لبق رخآلا هنعطو

 نب تيمكلا لوقي كلذ يفو ؛ "'نيروتوم نيبئاخ اوفرصناو .هّموق ىتأ ىتح اجن من

 : ىّنغ نم ناَمأ هل ناكو ,يدسألا ديز

 لضصألا يفو عورفلا يف مهنم نيم يدلاو يح ْء بأ انأ

 ٍلبنلاب نينيصُحلا نيب اولدع مهو ماس نب بيسب ًارهز اوعّدوتسآ مه

 "'لكتقلاو ةلذملاب ًاريهز هابأ اومَغرأو كولملا ساش اولتق مهو

 سبع ينب ىلع رماع ينبل :تاوارفنلا موي

 ةواتإ هيلإ يدؤت نزاوه تناكو .يبسبعلا ةحاور نب ةميذج نب ريهز لتق هيف

 ترذتعأو (*) يحن يف نمسب ةيواعم نب رصن ينب نم زوجع اموي هتتأف «جارخلا يهو

 يف سوقب '"اهسعدف .هّمعط ضري مف هقاذف ؛ سانلا ىلع تعباتت نينس تكشو هيلإ
 :لاقو ءرفعج نب دلاخ ىلأتف ,ةفشكنم اهافق ىلع تقلتساف ءاهردص يف لّطُع هدي

 يلابي ال ًامادقم ًاسودَع ريهز ناكو ! لتقأ وأ لتقُي ىتح هقنع يف يعارذ نلعجأل هّللاو

 ىعري . عابنزو ديسأ هيوخأ ينبو هينباب  هموق نم درفنا يأ - لقتساف ؛هيلع مدقأ ام
 تنب رضامت تناكو .ديرّشلا نب ثراحلا هاتأف "!لوّشو هل "!تاوارشُع يف ثيغلا

 دلاخ طهر ,ةعصعص نب رماع ينب رذنأ هناكم ثراحلا فرع (ملف ؛ ريهز تحت ديرشلا

 هتطخي مل :هدصقأ (؟) بلطو دارأ :غارأ 10(

 بيبحلا دقف : لكثلا (8) . هميمح لتق يذلا :روتوملا (؟)
 اهنعط :اهسعد () قزلا :يحنلا (5)

 . ةينامث وأ رهشأ ةرشع اهلمحل ىضم يتلا قونلا :تاوارشع (1)
 اهعرض عفتراو اهنبل فخ يتلا لبإلا :لوشلا (8)



 .ديرشلا نب رخصو ءرفعج نب دلاخ مهيف .«سراوف ةتس مهنم بكرف ؛رفعج نبا

 :ةيواعمل لاقيو ءزازملا سراف ,.ليقع نب ةدابع نب ةيوعمو .ءاّكبلا نب جدنحو

 ديسأ لاقف ؛رماغ ينب رئاس نم سراوف ةئثالثو «ةيليخألا ليل دج وهو «ليخألا

 ليخ الإ اهبسحأ الو « ًاحابشأ ةينثلا سأر ىلع تأر اهنأ يمنغ ٌةيعار ينتملعأ : ريهزل

 رعشأ ديسأ ناكو «روفت 0 لكو :ريهز لاقف .انموقب انب قحلاف ؛رماع يب

 ؛ثراحلاو .ءاقرو :هانباو ريهز يقبو .هعم نمب ديسأ لمحتف ؛الثم تبهذف .افقلا

 «ليخألا ةيواعمو دلاخ هقحلو .ءاسعقلا هّسرف ريهزب تدّرمتف .سراوفلا مهتحّبصو

 ,ريهز سأر نع رفغملا عفرف هقوف دلاخ رخو ءاريهز تبلقف ؛ءاسعقلا ةيوعم نعطف
 ةبرض هسأر قرفم ىلع ًاريهز برضف ةيواعم لبقأف !اعيمج اولبقأ ءرماع لآ اي :لاقر
 ءائيش نعي مف «ناعرد هيلعو ادلاخ برضف ريهز نب ءاقرو لبقأو ,غامّدلا تغلب

 .ءاملا هوعنمف ,ةبرضلا هتنخثا دقو هالمتحاو ءريهز نع َموقلا ريهز انبا ""ضهجأو

 ةثالث دعب تامف هوقسف !يسفن هيف ناك نإو ءاملا ينوقسآ !اشطع انأ تيمأ :لاقف

 ظ : ريهز نب ءاقرو كلذ يف لاقف ؛مايا

 7 ٌردابَأ لوجتلاك ىعسأ تلبقف 2 دلاخ لكلك تحت ًارْيهُز تيأر

 هالك ناضهني نييلَطب ىلإ
 ًادلاخ ُبرضأ َموي ىنيمي تّلشف

 دلاخ مايأ لبق يفنأ تْلايف

 ينتدلو ذإ يب ترشب دقل يرّمعل

 :اريهز هلتق يف رفعج نب دلاخ لاقو
 امتع  نزاوَه يئرفْكت فيك لب

 (*ددان فيسلاو فيسلا َلْصَن ناديرُي

 رهافغملا ديدحلا ىم هعنم

 رضامت يندلت ١ ريهز مويو

 رئاشبلا كيلع َتَدَر يذلا اذاف

 ارركخأ اودّلوتف مهتقنغأ

 ("!اراتؤألا َرثكأو ْفونألا َعَدَج

 هيبجاح رعش رثكي يذلا ريعبلا :بزألا )١(

 . اهدلو تدقف يتلا هلاولا :لوجعلا (<) ىحن :ضهجأ (+)

 . هفارطأ دحأ وأ هفنأ عطق :ًانالف عدج (0) طقاس :ردان (:)
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 "”راكلو ًانئاجَه كولملا َلَقَع ٌمهتانب رَهَم تلعجو

 رماع يلع نايبذل :لقاع نطب موي
 ,رذنملا نب دوسألا َمدق ًادلاخ نأ كلذو .'"”لقاع نطبب رفعج نب دلاخ لتق هيف

 نب دلاخ ىقتلاف ,رفعج نب ةبتع نب لاحّرلا ةورع دلاخ عمو ءرذنملا نب نامعنلا يخأ

 نب دوسألا دنع ,نايبذ نب دعس نب فوع نب ةرم نب ظيغ نب ملاظ نب ثراحلاو رفعج
 لعجف ,ميهيديأ نيب لعُجف "!عطن ىلع هب ءيجف ءرمتب دوسألا امل اعدف :لاق ءرذنملا

 ديس كنع تلتق نأ كدنع يدي ركشت الأ ,ثراح اي :ملظ نب ثراحلل لوقي دلاخ

 لاق ثرحلا جرخ الف !كلذ ٌركش كيزجأس :لاق ؟مهّديس كتكرتو ًاريهز كموق

 امنإ دلاخ هل لاقف ؟ يفيض تنأو بلكلا اذهب شرتحت نأ ىلإ كاعد ام : دلاخل دوسألا

 همالف .هتبق ىلإ دلاخ فرصناو !ينظقيأ ام امئان يندجو ول ,يديبع نم دبع وه
 ينب نم هل عيبت ثرحلا عمو ,ةبقلا |هيلع اذ تجرشأ دقو امان مث «لاحرلا ةورع

 يل نك :شارخل لاقو هتقان ثرحلا جرخأ نويعلا تأده |ملف . شارخ هل لاقي براحم

 ذمغاف كيلإ ًبحأ دالبلا يأ رظناف كنآ ملو حبصلا بكوك علط نإف ءاذك ناكمب
 :ةورعل لاقو .'” اهجلو مث اهجّرش كتهف .دلاخ ةبق ىتأ ىتح ثرحلا قلطنا مم

 . كيلع سأب الف تكسا

 دنع ةورع ىدانو .هلتقف مان وهو ًادلاخ ىتأ ىتح هب رعشي مل هنأ ةديبع وبأ معزو

 هدنعو رذنملا نب ٌدوسالا فاتهلا عمسو .سانلا هيلإ لبقأف !كلملا ٌراوجاو :كلذ

 دبع لوقي كلذ يفو تخرصو اهبيج تقشف «ةدرجتملا اه لاقي ءرماع ينب نم ةأرما

 :ةدعج نب هللا

 الالض كيلع يكبت امو ًافسأ اهَبيَج ٌةَيرماعلا كيْلع تّقش

 ةرصبلا جاح قيرط ىلع عضوم : لقاع نطب (؟) ةيدلا :لقعلا (1)
 . لتقلاب هيلع موكحملا هقوف لتقي ناك ام ًاريثك . دلجلا نم طاسب :عطنلا (*)
 لخد :جلو (0) يرعلا :جرشلا (4)



 )هادم الو اشعر ًاشئاط ال

 "لاب تلّبسأو يرفعجلاب

 ا©0هياكت نيملاظلل لعْجَنل دلو

 هلام لواحن ال انإف اَنم

 ةتدجول هتهبن ول راح اي
 تربخأ ال يانيع تقرورغأو

 مكتاورّس دلاخب نلتقت

 اللهتم ًاضراع

)0( 8 
 ميمت ىلع رماعل :

 كله دقو - ةرارز نب دبعم ىلإ أجلف دالبلا هب تبنو ملظ نب ثرحلا برهو :لاق

 ناحرحر موي

 انب تيرغأو دكنألا موئشملا اذه تيوآ كلام :دبعمل يمت ونب تلاقف ؟هراجأف - ةرارز
 نب طيقل لوقي كلذ يفو مراد نب هللا دبع يبو ,ةّيوامُد يب ربغ .هولذخو دوسالا

 :ةرارز

 مين :ونبو لشهن اًمأف

 روُمُأ يف ٌةهْيَهَط ذمُعت نإف

 حولُط يذ لّقسأب ٌعوُبريو
 ”ريصن الل سيل ٌمَئتاهّدجت

 صاصُخ اهل مجهلاو دلئسأ 00)

 مممت نم لئاقق انبلسأو
 يدَع وسب ناقثآلا اأو

 بّرح ُنايتف مب معنت الف

 ديزب مهحامر تيهذ اذإ

010) 

0) 

):) 

0) 
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 . هعم حالس ال يذلا :لازعملا

 . قفألا يف ضرتعي يذلا باحسلا :ضراعلا

 روع ءارغجلا نم ٌماوقأو

 ريثك اوبسح اذإ ددع اهل

 رومألا تّرْبدَت ذإ ميتو

 ريذن ْمُهَحَّبِص ّيحلا ام اذإ

 ٌريضت ال ميت حمر َنِإف

 . لطه اذأ :هعمد لبسأ :لاقي (؟)

 . هالعأ :ءيش لك ةارسو :ةارس عمج : تاورسلا

 . همكحأو هداجأ :رمألا اهط :لاقي

 ونب ءارعجلاو . ةعرس يف ودعلا ةدش :صاصحلا

 عوبري يب نزح يف :حولط يذ (07)

 . ممت نب ورمع نب ربنعلا



 ازغأف دبعم دنع ملاظ نب ثراحلا ناكم بالك نب رفعج نب صوحألا غلبو :لاق

 رماع هرسأ «ةرارز نب دبعم رسأو ءممت ونب تمزهناف .ناحرحرب اوقتلاف  ًادبعم
 لاقف .هئادف يف مهيلع ةرارز نب طيقل دفوف بالك نب رفعج نب كلام انبا ليفطلاو

 ديس دبعم كوخأو سانلا ديس تنأ «لشمن ابأ اي :الاقف . ريعب اتئام يدنع اكل : امه
 نأ اناصوأ انابأ نإ :مهل لاقو .مهديزي نأ ىبأف !كلم ةيد الإ هيف لبقن الف ءرضم
 هللاوف !طيقل اي يِنْعَدَت ال : طبقلل دبعم لاقف . ريعب يتئام ىلع هتّيد يف ًادحأ ديزن ال

 ال نا انيبأ ٌةاصَو نيأف .عاقعقلا ابأ ًاريص :لاق !ًادبأ اهدعب ينارت ال ينتكرت نئل

 مكب بؤذتن .مكنم لجر ءادف ىلع مكئادفب اوديزت الو مكسفنأ برعلا اولكؤت
 , "79 برعلا نابْؤُذ

 . الازه تام ىتح ُهَراَضو ءاملا دبعم اوعنمف :لاق .موقلا نع طيقل لحرو

 رماع لوقي كلذ يفف ؛الازه تام ىتح برشي وأ ًائيش مّعطَب نأ دبعم ىبأ : ليقو

 : ليفطلا نبا

 الازم انيف دعم ٌةَنم تناكو سّبع نم َنْرحلا انيضق

 :ريرج لاقو

 ا"' مئاعتلا فيفز اوُوَلت و ًارارف ممررف ناحرحر يداو ةليلو
 "”هادألا يف اوملْست مل خأ ّيأو ًادّفصُم لغلا يف عاقّعقلا ابأ متكرت
 :لاقو

 روهُم ريغب مكتانب اوحكن | دبعم لبك ةادغ ناحّرحربو

 تو نايبذ ىلع سبعو رماعل "٠ ةلبج بعش موي
 ةعقو تضقنا امل هنأ كلذو ؛برعلا مايأ مظعأ ةلبج بعش موي :ةديبع وبأ لاق

 ماعنلا ودع لوأ :فيفزلا (؟) . بئذلا لعف لعف :نالف بأذ )١(
 ديقلا :لغلا (5)

 . بلاط ينبل ءام فرشلاو . ريمن ينبل ءام فيرشلا . فرشلاو فيرشلا نيب دجنب ءارمح ةبضه : ةلبج 0(
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 مويو ناحرحر مايأ نيبو .مهيلع بّلأو ,رماع ينبل ةرازز نب طيقل عمج ,ناحرحر

 . ةلماك ةنس ةلبج

 منع ينلا دلو ماع وهو .ةنس نيعبرأب مالسإلا لبق ةلبج بعش موي ناكو

 مهتوادعل نايبذ ينب طيقل ىدعتساف مهل ءافلح رماع ىنب يف ذئموي سبع ونب تناكو

 مهل تعمجتو ءردب ينب ريغ اهلك نافطغ هتباجأف ء سحاد برح لجأ نم سبع ينبل

 تح «نافطغ نيبو مهنيب ناك فلحل دسأ ونب هعم تجرخو ءدعس ينب ريغ اهلك مت

 : هل لاقف ؛برعلا نم اهب نم ىبحي ناكو "رَجَه كلم وهو ؛يبلكلا َنوجلا ٌطيقل ىتأ

 نم انبصأ امف «كينبا يعم لسرتف ءاشو امعن ضرألا اوألم دق نيداع موق يف كل له

 ادعوم هل لعجو ,كلذ ىلإ نوجلا هباجأف ؟ يلف مد نم انبصأ امو ءاهلف يبسو لام

 . مئانغلا يف هعمطأو هدجنتساف رذدملا نب نامعنلا طيقل ىتأ مث «لوحلا «سأر

 موي نم "7 لوحلا نرق ىلع ناك (ملف ؛كولملا دنع اهيجو طيقل ناكو ؛ هباجأف

 ,نافطغ يف يّرملا ةثراح بأ نب نانس لبقأو ؛طيقل ىلإ شويجلا تّلبنا .ناحرحر
 ةيواعم هينبا نوجلا لسرأو .ءدسأ ونب تءاجو ؛داوجلا نانس نب مره دلاو وهو

 يب ىلإ اوجرخ اوفاوت املف ؛يبلكلا ةربو نب ناسح همأل هاخأ نامعنلا لسرأو ءارمعو

 احر ذئموي وهو .رفعج نب صوحألا لاقف .مهل اوبهأتو مهب اورذنأ دقو رماع

 تدجو الإ نارمأ كل ضرعي مل هنأ معزت كنإف «ىرت ام : ريهز نب سيقل «'”'نزاوه

 ىتح لاومألاو لايعلاب لحترن نأ يأرلا : ريهز نب سيق لاقف ؟جرفلا (هدحأ يف

 كيلع نولخاد مهنإف ؛دحاو هجو نم اهنود موقلا لتاقنف ؛ ةلبج بعش لخدن

 رمأت نأ كل ىرأف ؛لبجلا كيلع محتقيسف « شيط هيف لجر اطيقل نإو بعشلا

 رمأتو ءانروهظ ءارو ("”يرارذلا لعجت مث ٠ (*!لقعتو ىقست الو ىعرت الف لبإلاب

 ةنسلا رخاوأ :لوحلا نرق (؟) .عضوم مسا :رجه )١(

 . هرمأ ىلا نوهتنيو هيأر نع نوردصي يذلا مهديس :نزاوه احر (©)

 . قرطلا :بعشلا (:4)

لا اهدي ىلا اهنم لك عسر مضت : :لبالا لقعت 2(
 . ةكراب ىقبتل لاقعلاب ًاعم اطبريو اهدضع ى

 يلاعألا :يرارذلا (7)



 مث لبإلا لُقُع ٌةلاجرلا تَّلح بعشلا انيلع اولخد اذإف ,لبإلا بانذأب ذخأتف لاجرلا
 .ءيش اهّموجو دري الو اهدروو اهاعرم ىلإ نحتو مهيلع ردحنت اهنإف , اهّيانذأ تمل

 مهيلع لبقتو ,تيقل ام مطحت اهنإف ,لبإلا فلخ نيذلا ةلاجرلا رثأ يف ناسرفلا جرختو
 ! لع نم اومطح دقو ليخلا

 ينغو سبع ونب ذئموي رماع ينب عمو .هيأرب ذخأف !تيأر ام معن :صوحالا لاق

 رقعملا طهر ناكو ,ةعصعص ءانبا ءانبألاو «.بعك ينب يف ةلهابو .بالك يب يف

 .رسق ريغ مهيف اهلك ةليجب لئابق تناكو ءرماع نب ريمث يب يف ذئموي يقرابلا

 اولخد دق رماع ينب اودجوف .مهعم نمو كولملاو طيقل لبقأو :ةديبع وبأ لاق

 مف مهيلع اوذخ :دسأ ينب نم لجر مهل لاقف «بعشلا مف ىلع اولزنف «ةلبج بعش

 ! ريعبلا تسأ نم رغبلا طقاست مكيلع نُطقاستيل هللاوف ,اوجرخيو اوشطعي ىتح بعشلا

 ," ساما ةثالث اهوشطعو لبإلا اولقع دقو مهيلع بعشلا اولخد ىتح اوتأف
 عمسف .يوبت تلبقأف .اهلقع اولح اولخد املف ؛ ائيش معطت ملو ,ةليل رشع اتنثا كلذو

 نيذخآ اهرثأ يف ةلاجرلاو .مهيلع مده دق بعشلا نأ اونظف ,بعشلا يف اهيود موقلا

 وهو هبنذب ذخآ ''رسعأ مالغ هولتي روعأ ريعب اهيفو .تيقل ام لك تّقدف ؛ اهبانذأب
 :لوقيو زجتري

 رثكأ يف ٍّرشلاو ه ّرشلاو يف ٌريخلا سيرتشعالامالغل اظانأ

14 78 3 . 0 
 ةرارز نب بجاح رساو «ةرارز نب طيقل لتقو ؛دحأ ىلع نوولي ال اومزهناف

 0 0 14 هما وم . *ء

 زجف قفتنملا نب سيف هرسأ 2« سدع نب ورمع نب ورمع رساو 0 هئس مف هقلطاو 2000 .٠ 5 0 و 14 هل 0

 عبارلا يف درتو مايأ ةثالث ىعرت نأ كلذو .لبألا ءاظأ نم نهو ء سمح عمج : سامحأ 010(

 ىرسيلا هديب نعطي يذلا :رسعألا 0

 لاط اذا سأرلا مدقم رعش :ةيصانلا (؟)
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 نبا ذقنمو .نوجلا نب ةيواعم لتقو ؛لعفي ملف «ةأفاكملا يف اعمط هالخو هتيصان

 :ريرج لاقف ؛ لشب: نب لدنج نب يعبر نب كلامو ,يدسألا فيرط

 ًايجاحو ًاطيقل دهقت م كنأك
 رماعل ًاديبع منك افّصلا مويو

 . طيقولا موي :نزحلاب ينعي

 . :مراد ينب يف ًاضيأ ريرج لاقو

 ًاطيقل اوكرت دق بعشلا مويو

 ًالوح مامثب بجاح لبكو

 : اطيقل يثرت طيقل تنب سونتخُد تلاقو

 ةخودسأ ولب تزق

 اذإ ًابَّسح اَمَّمَتأو

 : يقرابلا رقعملا لاقو
 ٌركاوبلا لومحلا ةاثعش لآ ْنمأ

 ةكيأو باضه يف ىمّيلس تّلحو

 ىوّتلا اهب ترّقتسآو اهاصع ْتقلأو
 ةييتتكباهكالماهحّبصو

 ةلوح َنايِبُد نؤيلا نب ةيواعم

 اهرأشثل يغُبت ُنادوُدذ تفحز دقو

 ُهَءامُر ّنأك ًاعج اوعمج دقو

 مهّدرف تويّبلا بانطأب اورمف

 مرادلاي اعد ذإ رمع نب وّرمعو

 ("'مزاهللا َديبع مُتحبصأ نحلابو

 ")ناع وهو ةبيقّرلا اذ مكحف

 اهبابرأ نع ٌرّيطلا رس

 اهباسخأ ىلإ تثّمن

 رعابألا َليِبُق تلاز 1 حبّصلاعم

 رداقكلذموياهيلع سيلف

 "ارفاسملابايإلاب اذإًانيع ّرق امك
 رظان هللا نم تسمأ اذإ اهيلع

 رطاخت لوحُفلاك ّيمت تشاجو

 ا"ااياطتُم ِةَوِبَه يف افَه ٌداَرَج

 ا" عاسم تويبلا بانطأب لاجر

 )١( ةبلعث نب هللا ميت ينب بقل :مزاهللا .

 ) )8دعبلا :ىونلا
 ) )6ليوطلا ديدشلا وهو .رعسم عمج :رعاسم .

 . ةلهابل لبج : ماهش 0

 .ةربغلا :ةوبطلا (1)



 ْمُهارِق نكلو ًائيش مِهرقُن ملف
 بئاتك قورشلا دنع مهحّبصو

 مهيلع ضاب َوَّدلا ماقعن َنأك

 امّدقم نوشمي مالا نيبراضلا نم

 اولتاقُي نل نأ مّوقلا ًةارَس َنظأ

 ةَّجَل رمغ يف ضيبلا كببَح انبَرَض

 رماعل جاجعلا تحن مدهز ىوه

 هفاخن رغت لك انعجّرفي

 اهنأك نانعلا يف حومط لكو

 هل تّدهَم دق ركولا يف ضهان اهل

 اهّليلح نْرَرَتْيِي ءاسن فاحت

 يقرابلا رقعملا نم « اهاصع تقلأف » تيبلا اذه راعتسا

 ل هللا لوسر' ناكو «ىمّلّسلا هبر دبع نب دشار

 رمازو فوفدلاب تاعمسم انل

 ٌرزاح سمّشلا َملطَم انّيدل ٌحوبص 00

 رتاوتم اهّرْيَس ىمْلَس ٍناكرأك

 ا)دزاوخل كيبحلا تحت مهنيعأو

 ٌرجانحلا ليلقلا قيرلاب صغغ اذإ

 ٌرِماعو سبع حفسلاب تيعد اذإ

 رخافُم مهنم نيجانلا يف جني مف
 "”رساك شيّرلا متقأ زاب ضقنآ اك

 ”رماض ةميصفلا ناحّرسك حسم
 (00 ”ساك اختف ءاملا يف تّسَمَتْغَأ اذإ

 600 قاع ءانسح لْغَبلل تَدَهَم اك

 ا" ئارّتغلا اهئَدرحأ دق ةبرَّحُم

  سانلا يف الثم ناك ذإ .

 ملاظملا ىلع ًاريمأ يملسلا هير دبع نبا دشار هحوو .برحلاو ةالصلا هالوف نارخن ىلع

010 

0 

0 

 (غ0

)0 

)03 
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 هوأش رصقأو ىمّلس نع ُبلقلا اًحص

 . نبللا نم ضماخلا :رزاح

 . ةقلخ تقاضو ترغص اذا : نيعلا ترزخ لاقي

 (م م02 . 5
 "رضا هيغتبت هيلع تدرو

 طوقسلا دارأ اذا امهمضيو هيحانح رسكي يذلا :رساكلاو . هدوسأ : شيرلا متقأ

 اهريغو لصافملا يف نيللا :ختفلاو . باقعلا :رساكلا ءاختفلا

 ىم هاحانجرقو يذلا خرفلا : ضهانلا

 بضغلا ةديدش : ةبرحم

 ضوهنلل لقتسا
 ةياغلاو دمألا وأ . طوشلا :وأشلا (4)

 برح نب نايفس ابأ لمعتسا دق



 "رجا ةياوغلا ضعب نع ٌبْيشلَلو ابّصلا نع لاَدَقلا بيش هملحو

 رئادغلا ينم ضيبآ اَل وهللا نع ٍلطاب دترآو مويلا ىلهج ّرصقأف

 ا"ركاوب سع ماجآلا يذ ضرعم ةوحص دعب هجاه دق هنأ ىلع

 رماعو ٌمْيلس اهاقالف تّلحو 2تبصخأ طوُغلا بناج نم تند امو.

 رفاك نارجنو ىَرصُب ىرق نيبو اهنيب سيل نأ نابكُرلا اهّرَبخو

 ا"رفاسملا بايإلاب ًانّيع ّرق اك ىوتلا اب تّرقتسآو اهاصع تقلأف

 الإ كلذ زاجتسا هبسحأ الو .يقرابلا رقعملا نم ريخألا تيبلا اذه راعتساف

 . هب مهلثمّتو هل ةماعلا لامعتسال

 *اةيولاب ملاظ نب قراحلا لتقم موي

 هل اقيدص ىتأ «يبالكلا رفعج نب دلاخ ملظ نب ثراحلا لتق امل :ةديبع وبأ لاق

 ,يدنكلا دنع نم صخش ىتح هّركذ ىفخف كلملا هبلطف :هيلع فتلاف ةدنك نم

 ةبلعث نب لهذ ونب ماقف جل نب لجع ينب دحأ دايزب راجتسا ىتح دالبلا '!هثرمضأو

 ال هنإف ؛كرهظأ نيب نم لجرلا اذه اوجرخأ :لجعل اولاقف نابيش نب ورمع ونبو

 تباف كلملا ةبراحمب الو  رذنملا نب دوسالل ناتبيتك امههو  رسودو ءابهشلاب انل ةقاط

 «هببسب ةنتف مهنيب عقت نأ هرك ملظ نب ثراحلا كلذ ىأر (ملف « «لجع مهيلع كلذ

 :كلذ يف لاقف .هوراجأف , ءيط يلبج ىلإ لجع ينب نم لحتراف

 ٍلذاخ ريغ ء ءىيط نم رصان ىلع يتقان مويلا يب تَلَح دقل يرمعل

 )لو اطتملا دي ولعي ذاب ىلع مهيف ةّرَجَملل ًاراج تخحبصأف

 ا"يلوانت نم متنأ ىَّنأف ىمْلَسِو اهباعش لع تفل اجأ اذإ
 كس 22

 لبإلا :سيعلا (؟) سارلا رخؤم عامج :لاذقلا )١(

 . عوجرلاو ةدوعلا : بايإلا (©)
 هتفعضأو هتلزهأ :هترمضأ (0) ةبرض يلب امم :ةبرخلا (4)

 وجنلا نم ةريبك ةعومج :ةّرجملا (1)
 . نيتليل ريس امهنيبو ءاريمس راسي نع نالبج :ىملسو أجأ (10)
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 تاراج ىلإ لسرأ هرمأ هزجعا امل رذنملا نب دوسالا نإ مث ءانيح مهدنع ثكمف

 نم جرخف ءملاظ نب ثراحلا كلذ غلبف ,نهملاومأو نهقاتساف ءملاظ نب ثراحلل نك

 نماتأف .ّنهلبإ ىعرمو هتاراج ناكم ملع ىتح سانلا يف ملاظ نب ثراحلا سدناف نيحلا

 ىتأ ىتح .نافطغ دالب يف سدناو ؛َنهموقب نهقحلأاف ,نهلبإ قاتساو نهذقنتساف

 نب دوسالا ناكو  ريهز هحدمي ناك يذلا مره وبا وهو - يرملا ةثراح يبأ نب نائس

 نب نادود نب مغ ينب نم يهو نانس ةأرما ىملس دنع ليبحرش هنبا عضرتسا دق رذنملا

 وهو نانس جرس ملاظ نب ثراحلا راعتساف ؛ ًادحأ كلملا نبا ىلع نمأت ال تناكف .دسأ

 لوقي : اهل لاقو نانس ةأرما جرسلاب ىتأو ديري ام ٌنانس معي ال . ''ةبرشلا ةيحان يف
 ةيآ هجرس اذهو ؛كلملا هل 'نمأتسا نأ ديرأ ينإف ,.ثراحلا عم كنبا يثعبآ كلعب كل

 :كلذ يف لاقو ؛هلتقف ةبرشلا نم ةيحان هب ىتأف هيلإ هتعفرو ىملس هتّيزف :لاق . كلذ

 "الاس كّراجو يتاراج لكوتأ ةمجن مدكُي تاب رامح يّصْخَأ
 "'ةراكألا الإ هوركملا بكري الو هسأر قرفم تاّيحلا يذب تولع

 اج ارجل هيوتحت يحالس ناكو دلاخب تكتف اك هب تكتف

 مداقملا اهنم ُضيِبت ةثلاثو هذهب تّيشنآو كاذب تأدب

 دوسالا غلب الف .ةثراح يبأ نب نانس برهو .كلذ هروف نم ثراحلا برهو :لاق

 نادود يب ىلع راغأو ,لاومألا ذخأو يبسو لتقف «نايبذ ينب ازغ . ليبحرش هنبا لتق

 :لاق «ءكلذل طشنف مهابسو مهلتقف ؛اهرجح يف ليبحرش ناك يتلا ىملس طهر

 مهازغف ,ةفصخ نب براحم ينب دنع ةبرشلا ةيحان يف ليبحرش يلعن كلذ دعب دجوف
 كلذ ىلع مهاشمأف الاعن مكيذحأ يفإ :لاقو . ”اافصلا ىمأ مم ءنهرسأ مث ءكلملا

 دوسالل لمتحا ,«يرازفلا رباج نب ورمع نب رايس نإ مث ,مهمادقا تطقاستف ءافصلا

 )١( ةذبرلاو ةلسلسلا نيب عضوم :ةبرشلا .

 . هل قاس ال ام تابنلا نم وهو .مجنلا ةدحاو :ةمجنلا (؟)

 اهقفاوي ال :هيوتحت (1) . ثراحلا فيس مسا :تايحلا وذ (؟)

 . سلمألا ضيرعلا رجحلا وهو ,ةافصلا عج :افصلا (0)
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 : كلذ يف لاقف « ؛ اهب هافوف هسوق اهب هنهرو ,كولملا ةيد يهو «ريعب فلأ هنبا ةيد

 ""اعرقأ يرازفلا رهظ ىلع فلأب 2 تّيدوُف َتِّمُث َسْوقلا اًنْمر نحنو

 اعرسأف ورمع نب راّيس دمحيل اهب ىقو كولملل نيئم رشعب

 : ًاضيأ كلذ يف لاقف .بجاح سوق لبق اذه ناكف

 لماك ٍفلأب سْوقلا نهر اذإ يلماحك ًالماح متدجو له
 لباق ماع لبق نم اهكتفآاف  لحالُحلا كلكلا نبا ةّيدب

 لئانلا وذ اب يفوملا ٌراّيس

 ةعقو هبيس نم ناكو .هراجأف هب راجتساف ةراز نب دبعمب قحلف ثراحلا برهو

 نإ لاقي هنأل ؛ شيرقو ةكمب قحل ىتح ثراحلا بره مث ؛اهركذ مدقت يتلا ناحرحر

 لسوتف ؛بلاغ نب يؤل نب فوع نب ةرم وه امنإ «نايبذ نب دعس نب فوع نب ةرم

 :كلذ يف لاقو «ةبارقلا هذبب مهيلا

 يؤل ىلإ تبسُث مهتوخإو دعس نب ةبلعث ُتُقَراَف اذإ

 ""يح لك مراكأ نم يحو لفت ريغ ميرك بسن ىلإ

 يصُق ونب هلإلا نيبارق مهنمف يلصأ مهنم كي نإف

 "كرت نل اهنع متينغتسا اذإ "ءاشّرك محر هذه :اولاقف

 :كلذ يف لاقو .نابضغ مهنع ثراحلا

 بلاغ نب يؤل نم مكيلإ انئرب مكنم نحن الوانم مل الأ

 "بشاخالا نيبو ءاحطبلا بعشنمب ٌمنأو زاجحلا زشت ىلع انردغ

 ,همركأو هراجأف يناسغلا ورمع نب ديزيب قحلف , ماشلا ىلإ ملاظ نب ثراحلا هجوتو

 . مات يأ : عرقأ فلأ 1(

 هدسفي رمألا يف بيع :لغدلا (؟)

 كلذ مكصقنب نل يأ : مرتي نل (1) ةديعب :ءاشرك (17)

 . ىنم لابجو ةكم لابج :بشاخألاو ةكم ءاحطب : ءاحطبلاو . ضرألا نم عفترملا :زشنلا (0)
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 اهب نجتمي ناك امنإو ؛حلم ةّرصو ةدانزو ةيدم اهقنع يف ,"ةاحُّم ةقان ديزيل ناكو
 ؛اهمحو يف حش تهتشاف ثراحلا ةأرما تمحوف .هيلع ءىرتجي نم رظنيل هتيعر
 لسرأف «ةقانلا تدقفو .ءاهمحشب اهاتأو ,اهرحتناف كلملا ةقان ىلإ ثراحلا قلطناف
 ءاهبحاص ثراحلا نأ هربخأف ؛ ةقانلا نع هلأسف .انهاك ناكو يبلغتلا سمحلا ىلإ كلملا
 سمخلا ىتأف ارش هسفن يف ثراحلا سجوأو ؛كلذ نم ا"'تيذت مث هب كلملا ّمهف
 دق كنإ كلملا اهيأ :لاقف .هلتقب رمأف كلملا هب اعد كلذ لعف الف . هلتقف يبلغتلا
 يب تردغ دف ةرم كب تردغ نإ ءريض ال :كلملا لاقف !يب نردغت الف ينترجأ
 يف ظاكح هب ىتأف ثراحلا فيس سمخلا نبا ذخأو .هلتقف سمخلا نبا رمأو ! ًارارم
 يثري لاقو .هلتقف سيق هبرضف .يسبعلا ريهز نب سيق هارأف ءمّرُخلا رهشالا
 : ملاظ نب ثراحلا

 "الاظ نب راح كنم ىفؤأو ّرَيأ اهتيب رتس نضاح نم تّرصق امو
 اءاءاق عقتلا نم باك يف ْبرضأو ةَمذو رج دنع ىمحأو رعا

 سيق بورح نم يهو :ءاربغلاو سحاد برح

 نب ثير نب ضيغب يبا نايبذو سبع نيب ءاربغلاو سحاد برح :ةديبع وبا لاق
 ىلع انهارت ءردب نب لمحو .ريهز نب سيق نأ اهجاه يذلا ببسلا ناكو ؛نافطغ
 ءاربغلاو ريهز نب سيقل الحف سحاد ناكو .قّبسلا هل نوكي ا|مهيأ ءاربغلاو سحاد
 ةئام ةياغلا ىهتنم العجو .ريعب ةئام ىلع ناهرلا اعضاوتو ءردب نب لمحل رجح
 [هورمضأ نأ دعب ناديملا سأر ىلإ (هوداق مث ؛ةليل نيعبرأ "7 (مضالاو , "لقول

 ةكنتسا :ممزت (؟) ةيمم :ةامج )١(

 عطاسلا رابغلا :عقنلا (4) هتخرأ :رتسلا ترصق (1)

 سرفلا :رجحلا (ه)

 . مهسب ةيمر رادقم :ةولغلا (5)

 اهمحل دتشيو اهلهر بهذيف اهتحت قرعت ىتح ةلجألاب لعجتو اهجورس ليخلا ىلع دشت نأ :رامضالا (0)
 اهرضح دنع ديدشلا رهبلا اهيلع نمأ كلذ لعف اذاف اهب نوقنعي الو اهنورجي «فافخ ناملغ اهيلع لمحيو
 . دشلا اهعطقي ملو



 باعشلا كلت يف ردب نب لمَح نمكأف «ةريثك باعش ةياغلا فرط يفو .ةليل نيعبرأ

 . ةياغلا نع ههجو اوّدري ًاقباس سحاد ءاج نإ مهرمأو «نيسرفلا قيرط ىلع انايتف

 لمح لاقف « لحفلا نم ىثنالا تجرخ ارضحأ |لف . "”ارضحأف اهولسرأف :لاق

  حشرتو ثعولا ىلإ ' "اددجلا ٍناوُدعي ًاديور :سيق لاقف !سيق اي كتقبس :ردب نب

 نع سحاذ زرب .«ثعولا ىلإ اجرخو دّدجلا يف الغوأ الف :لاق . لحفلا فاطعأ

 سحاد فراش املف ءالثم تبهذف . !*ءالغ 7تايكذملا يرج :سيق لاقف .ءارغغلا

 سيق لوقي كلذ يفف ؛ةياغلا نع هوٌدرف سحاد هجو يف اوبثو .ةيتفلا نم اندو ةياغلا

 | : ريهز نبا

 "داصإلا تاذ ىلع هتّوخإو 2ردب نب لَمَح نم ُتَْقال امو

 يداوج هتياغ نود اودَرو رخف رغب يلع اوُرَخَف مه

 مهل جتنت مل ةنس نيعبرأ تيقبف « ضيغب يببا نايبذو سبع نيب برحلا تراثو

 نب سيق ىلإ اكلام هنبا ردب نب ٌةفيذح ثعبف «برحلاب مهلاغتشال «سرف الو ةقان
 هب هنعطف حمرلا ذخأ مث .هب كتلطم ال الك :سيق لاقف «قبسلا قح هنم بلطي ريهز

 - ءارشع ةئام كلام ةيد اولمتحاف سانلا عمتجاف ؛ةيراع هسرف تعجرو .هبلص قدف

 . سانلا نكسو «ةفيذح اهضبقف  هدحو اهلمح يسبعلا دايز نب عيبرلا نأ اومعزو

 ادعف ,هناكمب ةفيذُح ربخأف «ةبرشلا ضرأ نم '"ةطاقلا لزن ريهز نب كلام نا من

 ش :سراوفلا ةرتنع لوقي كلذ يفف . هلتقف هيلع

 ا"' ناسرف ىَرَج نأ موق ةريقع كلام لثم ىأر ْنَم انْيع هللف

 )١( هودع يف سرفلا عافترا :راضحإلا .

 . مادقألا هيف بيغت سهدلا ريثكلا لهسلا ثعولاو هيف تبن ال ءاضق : ددجلا (؟)

 . ناتنس وأ ةنس اهحورت دعب اهيلع ىتأ دق يتلا : ليخلا نم تايكذملا ع(

 ةبلاغم يأ «تاولغ نوكي اهيرج نأ يأ :ةولغ عج :ءالغ (:)
 . سحاد هيلع مطل يذلا ءاملا :داصإلا (ه)

 ريهز نب كلام هيف لتق يذلا عضوملا : ةطاقللا 5(

 . لتقي فيرشلا لجرلا :ةريقعلا (10)
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 ناهرل السري ل اهتْلو ِةَوُلَع ديق ايِرْجَي م اهتيلف

 ىبأف .انلام انيلع اوُدرو ,ةفيذح نب كلامب ريهز نب كلام : سبع ونب تلاقف
 برعلا يف نكي ملو ؛ةرازف يبل ًارواجم دايز نب عيبرلا ناكو ؛ًائيش دري نأ ةفيذح
 نم ريهز نب سيقل ا")نحاشم ناكو ؛ ةلَّمَكلا :مه لاقي ناكو .هتوخإ لثمو هلثم

 اهب ىتأف دايز ينبل ًانوبل سيق درطاف ؛دايز نيب عيبرلا اهيلع هبلغ سيقل عرد ببس
 : ريهز نب سيق لوقي كلذ يفو ؛ حالسب ناعدج نب هللا دبع اهب ضواعف .ةكم

 دايز ينب نوبل تقال اب يمنت ءابنألاو كغلبي ملأ

 دانح فايسأو عاردأب ىَرشُت يشرقلا ىلع اهسبحمو

 ا"لطرآن ةّيهادب هل تفلد ءوس مصخب َتيِلَب اذإ تنكو

 ؟مرامح لعف ام :نولوقيو نولأسي ةرازغ ونب تماق ءريهز نب كلام لتق امو
 سئب :لاق . ريهز نب كلام انّلتق : اولاق ؟ يحولا اذه ام :عببرلا لاقف !هاندص :اولاق

 ! كانلتقل انًراج كنأ الول :اولاق ! مردغو اهب متيضر مث ةيدلا متلبق ؛مكموقب متلعف ام

 ,هوعبتاو جرخف . انع جرخآ لايل ثالث دعب :هل اولاقف :اثالث راجلا !"اةرفُخ تناكو

 : عيبرلا لوقي كلذ يفو ,هدقاعف ريهز نب سيق هاتأو ,هموقب قحل ىتح هوقحلي ماف
 ('”هانج نمم نُكأ مل ينإف اناوغ تسمأ مكُيرح كت نإف

 (0اهالطصا نّمل اهّران اوشَحِو اهوترأ َةَدوِس دلو نكلو

 اماَدم تغلب ذإ نآلا ىعْبأس نكلو مكلذاخ ٌرِّيغ ينإف

 ؛نايبذو ةرازف ينب ىلإ نافطغ نب هللا دبع ونب مهؤافلحو سبع ونب تضمن مث

 .ردب نب ةفيذح ةرازف نب سيئرو دايز نب عيبرلا مهسيئرو

 ةيهادلا :دآنلا (؟) . دقاحلا :نحاشملا )١(

 . هنمأو هعنمو هراجأ اذا يأ (*)

 .ةرم اهيف لتوق يتلا بورحلا نم يه :ناوعلا ()

 ورمع نب ردب يئب مه :ةدوس دلو 00(



 ةرازف ىلع سبع ينبل :بقيرملا موي

 ؛ةرازف ينب يف ةكوشلا تناكف ءاولتتقاف ةّبرّشلا ضرأ نم بقيرملا يذب اوقتلاف
 ؛ةرازف نب يدع ينب دحأ ,نيصحلا يبأ نب ورمع نب ديز نب فوع مهنم لتق

 فرعُي ال نمم ريثك ٌرفنو ,سراوفلا ةرتنع هلتق ءيَّرملا نيصحلا وبأ مغمضو

 يف لاقف .هنادعويو هناتشي مغمض نبا امرهو ًانيصح نأ ةرتنع غلبف ؛مهؤامسا

 : اهَوأ ىتلا هتديصق

 مدرتُم نم خارعشلا َرداغ له

 ٍممّلكت 7 ءاوجلاب ةلبع راد اي

 2 اهمتشَأ مو يضرع ئمتاشا

 اهابأ تكرت دقلف الّعفي نإ

 هديرَأ تلزن دق يار ال

 انناسرُف تقلا ذإ ّنملعتلف

 'مُّمَوَت دعب رادلا تفرغ له م

0 

 "'مضمض يِبَآ ىلع ٌةرئاد برحلل
 يمد امُّهَقلآ مل اذإ ٍنييرزانلاو

 , مشق ٍرْسن لكو عابسلا رزج

 مست ريغل ُهَذجاون ىدبأ

 راد ًاخابص يمعو

(0) 

 قَمْحَأ َكَّنظ نأ بقّيَرملا موي
 سبع ىلع نايبذل : ىسح يذ موي

 ةرمو نايبذ نب ةرازف بقيرملا موي مهنم تباصأ امل تعمجت نايبذ نإ مث

 افصلا يداو وهو  ىَّسُح يذب اوفاوتف ' اولزنف ,مهفالحأو نايبذ نب دعس نب فوع
 نم <

0 

)0 

 (؟)

 (غ)

)0 
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 ةليل "!ةّيرمعَبلا نيبو اهنيبو .لايل ث نيبو اهنيبو ةبرشلا ضرا

 . سانلا نم نالف هيف ام ىلع علطيو بقعتي يذلا :مدرتملا

 . دسأو سبع رايد يف داو :ءاوجلا

 روسنلا' نم ريبكلا :معشقلاو . ًاعطق :عابسلا رزج

رشلا ضرأ نم عضوم :نطق 3(
 سارضألا : ذجاونلا . ةب

 ةبرشلا نم ةلخن نطب نم داوب ءام : ةيرمعيلا



 ,مهوقحل ىتح مهوعبتاو «نايبذ ينب ةعامجب موقت ال نأ تفاخو 2 سبع ونب تبرهف

 ال نأ دايز نب عيبرلا ىلع ريهز نب سيق راشأف . ''انوديقُت وأ ينافتلا :اولاقف

 نأ اوضارتف ؛مهرمأ يف اورظني ىتح مهئانبأ نم نئاهر مهوطعي نأو ,مهوزجاني

 هيلإ اوعفدف ؛نايبذ نب دعس نب ةبلعث ينب دحأ ءورمع نب عيبس دنع مِهْنُهَُر نوكت

 هفرصف "'مهثزجانم عيبرلا ىأر ناكو .سانلا ًفاكتو اوفرصناو نايبصلا نم ةينامث

 : عيبرلا لاقف «كلذ نع سيق

 ا"' مرضت ًاران برحلا يناج شح دقف ةحيصن سّيقل كلْمأ مو ٌلوقأ

 نب كلام هنبال لاقف «ةافولا هترضح ىتح ورمع نب عيبس دنع مهنهر ثكمف

 تم ول كب ينأكف ؛ةملْيغألا ءالؤه تظفح تنأ نإ ديبت ال ٌةمّركم كدنع نإ :عيبس

 مهنع كعدخ مث !انديس كله :لاقو هينيع كل '”رصعف ردب نب ةفيذح كلاخ كاتأ

 ىلإ مهب بهذاف كلذ تفخ نإف ءادبأ اهدعب فّرْشَت الف ,مهلتقيف هيلإ مهعفدت ىتح

 مهب ىتأف «هيلإ مهعفد ىتح هعدخو كلام هنباب ةفيذح فاطأ عيبس كله اللف . مهموق

 هابأ يدانيف !كابأ دان :لوقيو ءاضرغ هبصنيف ًامالغ موي لك زربُي لعجف «ةيرمعيلا

 نايبذ ىلع سبعل :ةيرمعيلا موي

 ةرح - ةرحلاب مهوقلف «ةّيرمعيلاب مهوتا سبع ينب ةفيذح لعف نم كلذ غلب [لف

 ىلإ ةملغلاب ىمر يذلا عيبس نب كلام مهنم ؛ الجر رشع ينثا مهنم اولتقف - ةيرمعيلا

 مفمض نب مرهو .ديز نب ثرحلاو «ناذول نب رماعو ( عيبس نب ديزي هوخأو ,ةفيذح

 . موي فصن نم لقأ |هنيب نأل ؛رفن موي : ةيرمعيلا مويل لاقيو . نيصح وخأ

 )١( لتق نمب هلتقن لتاقلا انوطعت يأ :انوديقت .
 ةبراحملاو ةلتاقملا :ةزجانملا (؟)

 . اهرعسا :رانلا شح ()

 .هوحنو ءام وأ نهد نم هيف ام جرختسا اذا :ءيشلا رصع لاقي :هينيع رصع (غ)
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 :نايبذ ىلع سبعل :ةءابهلا موي

 ىتح ةركُب نم اولتتقاو . '"'ةءاّبغا رفج بنج ىلإ ظئاق موي يف اوقتلاف اوعمتجا مث
 لاقف ,. ضكرلا هيذخف قرحي ردب نب ةفيذح ناكو ؛مهنيب ٌرَحلا زجحو «راهنلا فصتنا
 رفج يف ٌمقنتسم '"!ةقيدولا تمدتحا اذإ ًادغ ةفيذح نإ ء.سبع ينب اي :ريهز نب سيق
 «ءافنحلاو ,ةفيذح سرف .فراص رثأ ىلع اوعقو ىتح اوجرخف .اهب مكيلعف ةءابهلا

 |هرثأ اوفقف «فراصو ءافنحلا رثا اذه :ريهز نب سيق لاقف ؛ردب نب لمح سرف
 ضغبأ نَم :مهل لاقف ءردب نب لمح مهب ٌرصِبف .ةءابهلا ىلع ةريهظلا عم اوفاوت ىتح

 :لاقف .دايز نب عيبرلاو «ريهز نب سيق :اولاق ؟مكسؤر ىلع فقي نأ مكيلإ سانلا

 رفج ىلع هباحصأو سيق فقو ىتح همالك ضقني ملف ماتأ دق ريهز نب سبق اذه

 ذإ مهنوداني اوناك نيذلا ةيبّصلا ةباجإ ينعي !مكيبل مكيبل :لوقي سيقو «ةءابحلا
 ةبلعث ينب نم لالخ نب ءاقروو ءردب نب كلامو ردب انبا لمحو ةفيذح ىفو !نولتقُي

 سراف وهو .يبسبعلا ةيواعم نب ادّدش مهيلع فقوف ءبهو نب سنحو .دعس نبا

 :لوقي الو .هسرف ةورجو ءةورج

 "”ديرولا تحّت اجّشلاك ةوزجو  ينإف ينع الئاس ُكَي نَّمو

 ديلجلا يف يئادر اهُفَحْلو انوش نإ يتوقب اهتوقأ

 هللا كتدشان :لجح لاقف ء« سبع ينب ناسرف تفاوت 3  مهيليخ نيبو مهنيب لاحف

 المح رهتناف .مهعدي نل هنأ ةفيذح فرعف !مكيبل مكيبل :لاقف ! سيق اي محرلاو

 حلصت ال ينتلتق نئل :سيقل لاقو ءالثم تبهذف !مالكلا نم روثأملاو كايإ :لاقو

 مصقف (*ةلبغمب شوارق هءاجو ! اهحلصأ الو هللا اهدعبأ : سيق لاقف !اهدعب نافطغ

7 
 (كافَقَُذ ىتح امهفيسب هابرضف .علسألا نب ورمعو ريهز نب ثراحلا هردتباو .هبلص .٠

 نافطغ دالب يف عقنتسم :ةءابها رفج )١(

 .راهنلا فصن ّرح :ةقيدولا (؟)
 . هوحن وأ مظع نم قلحلا يف.بشنو ضرتعا ام :اجشلا (*)
 هيلع زهجأ :هيلع. فّقذ (5) . ضيرع ليوط لصن :ةلبعملا (4)
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 : هيثري ريهز نب سيق لاقف «٠ ءردب لمح دايز نب ٌعيبرلا لتقو هيلع

 موسي ام ةتابملا رفج ىلع تم سانلا ٌريخ نأ ملعت

 يكبأتلز ام هملُظ الولو

 ردب نب َلْمَح ىّنفلا ّنكلو
 يموق يع لد مّلحلا نأ
 ينوسرامو لاجرلا تّسّرامو

 هيف يف اهولعجو هريكاذم اوعطقف ,ةملغلاب وه لّثم امك ردب نب ةفيذحب اولّثمو

 هتسآ يف ةتابحلاب اليتق نإف
 مكلالض نع مدهت اهوءَرقت ىتم

 :يزملا ةقّلُع نب ليقع كلذ يف لاقو

 هران ةريشعلل فوع دقويو

 ًةَّماه ةءابملا رفج ىلع َنِإف

 ٌرفثم ةفيذح ِدْرَو ابأ َنإو

 :بنعق نب عيبرلا لاقو

 ىسَح يذب نأ ريغ يزاخملا قلخ
 مهيبأ تسآ يف نأ كلذ نايبت

 : علسالا نب رمع لاقو

 ةدهاش ضرالا ناو ءامسلا نإ

 محو هعترَم يغبل أو ىغب

 ملحلا لج

 مقتسمو لع جوعتيف

 لجرلا فعضتسُي دقو

 متاوخلا اهنع ضف ام اذإ فَرعُتو

 ادَقْوأ ةءابملا رفج ىلع ًآلهف

 90د ًاراعو ردب ىب يدانت

 ا")اَووُسَأ ةءابطا رج ىلع ريأب

 ()لا 6 سسك لاا : ِ

 قربت يزاخملا فحص نم ءاعنش

 دلبلاو ناسنالاو دّهشي هللاو

 هابقع دمحت ال :مخو )١(

 ينوقسا :لوقت هربق دنع وقزتف ةماه ريصت هرأثب كردي مل يذلا ليتقلا حور نأ معزت برعلا تناك (؟)
 . تراط هرأثب كردا اذاف . ينوقسا

 هب يشتحا دق يأ :ريأب رغنم (6)
 . نايبذو سبع رايد نم ةبرشلا ضرأب داو :ىبسح وذ (:؛)

 ارنا



 7و هلام التق ةءابه ا ىلع مهيعسب ردب ىب تيرَج ىنأ

 ا"'ادقت اننايأ يف ةّيفَرشمل»و اهتّمُج ءاجرأ ىلع انيقتلا اك

 ا"ادمصلا ٌُديسلا تنأف كيلإ اهذخ هل تلق ممماسُحب هّنْولَع

 ونب تفرعو ءاوعمجت ,ةفيذح لتق ٌنافطغ تمظعتساو ةءابملا لهأ بيصا اللف

 ينب مهلاوخأب اولزنف ةماهلا ىلإ اوجرخف ,نافطغ ضرأب ماقم مط سيل نأ سبع

 - .ةانم نب ديز نب دعس ينبب اولزنف مهنع اولحر مث ,ةفينح

 قورفلا موي

 اودارأو '”هوشاجتساف نوجلا نب ةيواعم اوتأف مهراوجب اوردغ دعس ينب نا مث

 عضومب مهناسرف فقوو , ”امهنعظ اومّدقو اليل اوّرفف « سبع ينب كلذ غلبف مهلكأ
 مف «.مهتلحم ىلع كلملا دونج نم مهعم نمو دعس ونب تراغأو «. '"قورقلا هل لاقي

 دقو ناسرفلاو ليخلاب اذإف «قورفلا اوتأ ىتح مهوعبتاف «نارينلا دقاوم الإ اودحي

 اوماقأف ةبض ينبب اولزنف سبع ونب ىضمو .مهنع اوفرصناف ,مهنع نعظلا تراوت
 نومسي ةرازف نب ردب ينبو «ةحاور ينب نوّمسي سبع ينب نم ةميذج ونب ناكو .مهيف

 . مهوحلاصف مهموق ىلإ اوعجر مث ؛ةدوس يب

 ىعسف ؛تامف «ةرم نب ةمرص نب رعشألا نب ةلمرح ةلامحلا يف ىعس نم َلَوَأ ناكو

 :رعاشلا لوقي هلو نبا ةلمرح نب مشاه اهيف
 6©ه هسه

 ةلمعتلا مويو نيتابهلا موي هلمرح نب مشاه هابأ ايحأ

 )١( صاصقلا :دوقلا . )١( ةءابطا عقنتسم ديري .ءاملا :ةمجلا .

 تاجاحلا ءاضقل دوصقملا :دمصلا (ع)

 . ًاشيج هنم اوبلط :هوشاجتسا (8)
 جداوه لا يف نيقب ام ءاسنلا : مهنعظ (6)

 دجن ىلا رجه نود ةبقع :قورفلا (1)
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 "هل بنذ ال نمو بندا اذ ُلَتْقَي ُهَلَّبْعَرُم هلوح كولملا ىرَت مسه سس اي

 نطق موي

 يقلف ,مفمض نب نيصح لبقأو ,نطقب سبع ونب تفقو .حلصلل اوفاوت الف
 يذب هلتق داّدش نب ةرتنع ناكو , مغمض هيبأب هلتقف كلام نب موزخم ينب دحأ ناحيت

 مكحلاصن ال : اولاقو ,نافطغ نب هللا دبع ونب مهؤافلحو سبع ونب تراشأف ,بقيرملا

 «نايبدو سدع :موقلا ضهانتو .ةرم ريغ انب متردغ دقو 2 "!ةفوص ٌرحبلا لب ام

 ؛ مهنيب ءارفسلا !*"ترفس مث «ةنييع علسألا نب ورمع ذئموي لتقف ."!نطقب اوقتلاف
 !كنبا نم ءافو اذه يف :لاقف ءهيلإ هعفدف هنباب ناحيت ابأ نانس نب ةجراخ ىتأو

 .هيلإ اهداق ريغب ةئام ناحيت يبأل ةجراخ لمح مث ءامايأ هدنع ناكف هذخأف

 . اودقاعتو اوحلطصاو

 ىهلق ريدع موي

 كلذ اَوَبَأ مهنإف «نايبذ نب دعس نب ةبلعث ينب الإ ,نايحلا حلطصاف :ةديبع وبأ لاق

 ىتح نطق نم اوجرخف اهلتق نم مد رّدهُي وأ ًانالتق اوُدوُي ىتح ىضرن ال :اولاقو

 اشطع نوتومي اوداك ىتح مهوعنمف .ءاملا ىلإ سبع ونب مهقبسف .ىهلق ريدغ اودرو

 ريهز ينعي |هايإو ,ةبلعث ينب نم عيبس انبا لقعمو فوع مهنيب حلصأف .مهُباودو

 : هلوقب
 (*!بَشنَم َرطع مهتيب اوُقَدو اونافت 0امدعب َنايِبذو ًاسْبع (مكرادت

 . املس هنع اوجرخأو ًابرح اودروف

 . ءاريغلاو سحاد برح مت

 . ةفوص :هتدحاو . يناويح لا فوصلا لكش ىلع ءيش ؛رحبلا فوص (؟) . ةقزمم : ةلبعرم(١)

 . برعلا نم موق اهيلع راغأف ءاهرطع مهعيبتو برعلا عجتنت تناك ةأرما :مشنم (0)
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 رماع ينب ىلع نافطغل :مقرلا موي

 لعو - ةرم ينبل ءام وهو - (''مَقرلاب نافطغ دالب ىلع اوراغأف رماع ونب تزغ

 ينب يف نصح نب ةنييع بكرف - قعصلا نب ديزي لاقيو - ليفطلا نب ٌرماع :رماع ينب

 ءرماع ونب تمزهناف - فوع نب ثراحلا لاقيو - ةرم ينب يف نانس نب ديزيو «ةرازف

 نافطغ ونب تمعزف !يتومت يلتقت ال سيقل اي :لوقيو ليفطلا نب رماع لتاقي لعجو

 نم تيب لهأ ىلإ مهوعفدف ءالجر نينامثو ةعبرأ ذئموي رماع ينب نم اوباصأ مهنأ
 ليفطلا نب مكحلا مزبنأو ؛نيعمجأ مهولتقف .مهيف اوباصأ دق رماع ونب تناك عجشأ

 ,تازورملا هل لاقي ءام ىلإ اوهتنا ىتح .بعك نب بارج مهيف ,هباحصأ نم رفن يف

 ةفاخم ةرجش تحت ليفطلا نب مكحلا هّسفن قنخو ءاوتاف مهقانعا شكطعلا عطقف

 :درولا نب ةورع كلذ يف لاقو ؛ "'ةلثملا

 اردجأ ناك ىغولا تحت مهلتقمو مهسوفن َنوقنخَي مل مل تبجع
 رماع ينب ىلع سبعل :ةاتنلا موي

 سبع ينب ىلع اوعمجف ءمقرلا موي اهرأثب كردت نأ ديرت رماع ونب تجرخ
 : سبع ينب ىلعو «ليفطلا نب رماع :رماع ينب ىلعو اوقتلاف .مهب اورذنأ دقو ةأتّتلاب

 نب ناوفص مهنم لتقو ءرماع ونب تمزهناف ءاديدش الاتق اولتتقاف ؛دايز نب عيبرلا
 ؛ثراح نب ةبغز وبأ هلتق ءرفعج نب ةديبع نب لشمنو ؛كلام نب فنحألا ةلتق . ةرم

 اجنو هرضي ملف ليفطلا نب ٌرماع ثراحلا نب ةعيبض نعطو ؛ دلاخ نب سنأ نب هللا دبعو

 : يسبعلا ورمع نب ةشارخ لاقف ,ةحيبق ةميزه رماع ونب تمزّهو :رماع
 ارماعو ّيمَت اهتماحَت ًاهايم اودَعاوتو مهامظأ ىلع اوراسو

 )١( ًاضيأ اهدنع ءامو ,نافطغ رايدب ةكم نود لابج :مقرلا .
 ليكنتلاو ةبوقعلا : ةلثملا (؟) .

 )( نيدرولاو نيتبرشلا نيب ام وهو : ءمظلا عمج :ءابظألا .

 نما



 طساوو بائذلا نيب نكي مل نأك

 ىوملا نع حامرلا فارطأ كتّدصو

 الشمنو سيئرلا ناره تّرداغو

 ا" مضاح ةكارألا يذ نم ىتَحنملا ىلإ
 ركاذ تنأ مأ مويلا داعس ىسنتأ

 . سا # سامد

 رداصم اهيف سيل ارومأ تدرو
 رداغُي نم رماع انبع هللف 00( :

 ا""رماض زيمارجلا ْباَّثو َكاّجنو
 (© نامت كيلع سفن تلأو الف

 مُهتفرَع امل هللا دبع تلسأو

 هاذخ مث 9 ءلا قف مهتفذق

 نم ان مث ثراحلا نب ةعيبض نعط يذلا وه ليفطلا نب رماع نإ :ةديبع وبأ لاقو

 :كلذ يف لاقو 2 هتنعط

 ايئاتلا كيلع لقعأ مل كّدجو يننإف ٌعيِبض اي اهنم جنت نإف )0(

00 1 
 رماع ينب ىلع براحم ينبل : "طحاوش موي

 براحم ينبل لبإ ىلع تراغأف ,نافطغ دالب ةعصعص نب رماع ينب نم ةيرس تزغ

 اوعجر (ملف ؛مهلبإ اودتراو ةعبس بالك يب نم اولتقف «بلطلا مهكردأف ؛ةفصخ نبا

 مهتوخإ اوبراح اوناك براحم ينب نم مهو ءرسج ىلع بالك ونب بثو مهدنع نم

 نم براحم ينب لتقب مهلتقن :اولاقف  ةعصعص نب رماع ينب اوفلاحو مهنع اوجرخف

 :لاقو « كلذ نم مهعنم ىتح مهنود ريهز نب شادخ ماقف . انم اولتق

 ركب ابأ تيقل نإ ْغلْبأو اليقع َنَمَليف تضرع اَّمإ ًابكار ايأ
 رشح ىلإ ليبس ال مكيلإ ْمُّكلِإ انّمأو انيبأ نم انّيوخأ ايف

 مك (") عقلا ةماملا نيب ًاعساو 1 (

 )١( لجع ينبل ةماهلا نم عضومب لخن : ةكارألا وذو . ءاملا ريزغ لخنلا ريثك فوع نب ةرم ينبل داو :بانذلا .

 سنأ نب ةرم نبا وه :نازه (؟) ٠ - دسجلاو مثاوقلا :زيمارجلا (؟) .

 لثومو ىمح ىلا تأجلو تجن يأ :تلأو .رحبلا :مبلا 0(

 . مهمعزب نيعلاو سفنلا اهب نوقتي مهدالوأ ىلع اهنوقلعي بارعألا ناك تازرخ يهو :ةميمت عج :ماقلا (0)

 ةنيدملا برق روهشم لبج :طحاوش (7)
 فئاطلا لبق نم ًادجن ىي امم زاجحلا لفاسأ :رهقلا (17)

 ًابناج كرتأس ينإ يبناج اوُعَد
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 'رّدغلا ىلع ةافولا راتخاو مذلا ىبأ رماع نب ورمع ءايحضلا سراف انأ

 نافطغ ىلع ميلسل : لوألا ا" ةزوح موي

 دحأ ةلمرح نب مشاه نيبو ديرشلا نب , ورمع نب ةيواعم نيب ناك : ةديبع وبأ لاق '

 تعمس دق ينأ هللاو تددول :ةيواعم لاقف . ظاكعب مالك .نافطغ نب ةرم ينب

 ا*!ةمُج يهو - ةبطرلا تبَرَت دق ينأ تددول هللاو : مشاه لاقف !كنبدني " نئاعظب

 أيت [ نيح ] دعب ناك (ملف  نهدت مل نإو ًانهدو ءام فظنت ٌرهدلا تناكو «ةيواعم

 كتمجب قلع مهتوزغ نإ كب ينأك :لاقف رخص هوخأ هاهنف .ًايثاه وزغيل ةيواعم

 لبق ةلمرح نب مشاه هآرف ةزوح موي مهازغو ةيواعم ىبأف :لاقف . '”طقرُعلا كسح

 :ةلمرح نب ديرد هيخأل لاقف ,هباصأ ضرم نم ًاهقان مشاه ناكو ءةيواعم هاري نأ

 فود هل درطتساف ؛ '"ةّيكشب دهع ثيدح انأو . يلع دشي نأ نمآ مل ينآر نإ اذه نإ

 ؛نيتنعط افلتخاف مشاه هفدرأو ةيواعم هيلع لمحف ,لعفف .كنيبو ينيب هلعجت ىتح

 ركو :لاق . ةيواعم ةناع نم هنانس ٌمشاه ذفنأو «ءامثلا هسرف نع ًايثاه ةيواعم ىدرأف

 نب فافُحخ دشو ,هلتقف فيسلاب ةيواعم برضف .ًايشاه ىدرأ دق هنظف ديرد هيلع
 يف تلخد ىتح مثاه سرف ءامشلا تداعو :لاق يرازفلا ثراح نب كلام ىلع ريمع

 شيجلا عجرو ,«فافخ هلتق يذلا يرازفلا سرف اهونظو اهوذخأف لس ينب شيج

 ,كلذب َمتيِيُح :لاق !ناسح ابأ ًاحابص معنأ :اولاقف ,ةيواعم يخأ رخص نم اوند ىتح

 ًاذإ :لاق !اهبحاص انلتق : اولاق ؟سرفلا هذه |مف :لاق !لتُق : اولاق ؟ ةيواعم عنص ام

 . ةلمرح نب مشاه سرف هذه ؛مكرأت مكردأ دق

 ينب ىتاف مارح موي ةحيبص ءامشلا ورمع نب رخص بكر «بجر لخد ملف :لاق

 شادخ دج رماع نب ورمع سرف :ءايحضلا )١(
 . جدوهلا .يف تماد ام ةأرملا يهو «ةنيعظ عمج : نئاعظ (عرز .زاجحلاب داو :ةزوح (؟0

 ْ . ةاضعلا نم رجش : طقرعلا (6) . سأرلا رعش عمتجم :ةمجلا (:)

 . هنم ىكتشي ام وأ ,ءىشلا نم ةيقبلا : ةيكشلا (+)
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 نم ضيرم مشاهو . ًاريخ هل اولوقو هوّيحف ف رخص اذه :مثاه مهل لاق هوأر املف ,ةرم

 ىتلا سرفلا هذه نمل :لاقف ءاوتكسف ؟ ىخأ لتق نم :لاقف ؛ةيواعم هنعط ىتلا ةنعطلا

 ؟ يخأ لتق نم :لاق !كربخُي نم ىلإ ناّسح ابأ مه : مشاه لاقف .اوتكسف ؟ يتحت
 معن :لاق ؟هومتنفك لهف لاق !كرأث تبصأ دقف ًاديرد وأ ىنتبصأ اذإ : مشاه لاقف

 1 ع سا علا عم سلا (0) 5 . 0 .
 الف .هايإ هوراف .هريف ينوراف :لاق . ١)ةركر نيرسعو سمح امهدحا :نيدرب يق

 تب ام هللاوف ؛ يعزج نم متيأر ام مركنأ دق مكنأك :لاق مث .هدنع عزج ربقلا ىأر

 تقذ اف .ةيواعم لتق ىح ءابولطم وأ ابلاط وأ « اروتوم وأ ارتاو الا تلقع ذنم

 !هدعب مون معط

 يناثلا ةزوح موي

 /"!ةَلَجحُم ءارغ تناكو «ءامثشلا ىلع ىفم مهنم اند |لف ءرخص مهازغ مث :لاق

 يه :لاق ؟ءامثلا نيأ :ديرد اهمعل تلاقف مشاه تنب هتأرف ءاهليجحتو اهترغ دّوسف
 مهب سرف هذه :لاقف ًاسلاج ىوتساف ! سرفلا هذهب اههبشأ ام :تلاق .ميلس ينب يف

 اوراثف :لاق .رخص هنعط ىتح رعشي ماف .عجطضاف داعو .ةلجحم ءارغ ءامهشلاو
 دبع وبا ةرجش وبأ هنود ضراعو .اهموي ةماع نافطغ هتبلطو رخص ىلوو « اورذانتو

 حارأ ىتح هنع ليخلا ّدرف ؛هلاخ رخصو .ءرخص تخأ ءاسنخ همأ تناكو .ىزعلا

 نم تحرب نإ هللا ينلتق :ةيواعم لتق امل ةبدن نب فافخ لاقف .هموق ىلإ اجنو هسرف
 :كلذ يف لاقف .هلتقف حمُج ينب ديس كلام ىلع دشف هب رأثأ ىتح يناكم

 ا” اكلام ْتْمَِّبت نْيع ىلع ًادمعف اهُميمص بيصأ دق ليَخ كت نإف

 (ناكلاه َرأئأل وا ًادجم َىنبأل ىتبخص ناخ دقو ىَوَْلَع هل تّبَصن

 )١( لبالا نم ةيتفلا :ةركبلا .

 . دويقلاو ليخالخلا عضوم يف اهنم ضايبلا نوكي يتلا :ةلجحم (؟)
 . نيقيو دجب يأ ,نيع دمع وأ نيع ىلع كلذ تلعف :لاقي (*)

 . ريمع نب فافخ سرف :ىولع (4)
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 ""اكلذ انأ يننإ ًافافُخ لّمأت هّنْنم ٌرطأب حُضُرلاو هل ُلوقأ

 لجأ انئيبام :لاقف !ةرم ينب ٌجهآ :هموق هل لاق ناكو ءةيواعم يثري رخص لاقو

 نأ فاخ مث !تلعفل !”!اننملا نع يناسلل ةنايص الإ مِهَّبس نع كسمأ ملولو ] عذقلا نم

 :لوقي أشنأو [ يع هب َنِطُْي

 ليلب تّيه ةلذاعو

 مشاه سراوف وجهت الأ لوقت

 يتميرك اوباصأ دق ينأ ّمذلا ىَبأ

 ايب ام موللا ىفك ينيمولت ال الأ

 ايلام مث مّموجهأ نأ ّيلامو

 ايلامش نم انخلا ءادهإ سيل ْنأو
 مما ثلا هم

 ةَيحت تيمل ىّدهأ ُؤرْما ام اذإ

 هل لقأ م يننأ يدجو نّوهو

 مهنيب نارقأ تّعطق ةوخإ يذو

 . :ديرد لتق يف لاقو

 ًةنعط ديرد ىلإ تعفد دقلو

 ًادحومو ًءانُث مُكَتلتَق دقلو

 سيق نب ورمع هيقلف ًاعجتنم جرخ هنإف ةلمرح نب مشاه امأو :ةديبع وبأ لاق
 مشاه لزن (ملف ! "أو نإ يسفن تلأو ال ءةيواعم لتاق اذه :لاقو هعبتف ىمشحلا

 هفحق قلفف '"اةلبعم هيلع لسرأ هنم اند اذإ ىتح ءرجشلا نيب سيق نب ورمع هل نمك
 ش :كلذ يف لاقو ىهلتقف

 هلبرغُم هلوح كولمل ذإ هلّمرح نب مئاه تلتق دقل

 هل ٌبنذ ال نمو بنّذلا اذ ُلّدَق

 ايواعم ينع سانلا بر كايحف

 ايلامب هيلع لخبأ لو .تبذك
 "”ايلاخأ ال ًادحاو ينوكرت امك

 (4) ٠ سم .0- م. اس سوبر
 رخنملا طغ لثم رغوت -

 اربادلا سْمأ لثم َةَّرُم تكرتو 60( 'أ اهم مث حير

 )١( مالكلا يف شحفلا :انخلا (؟) . فطعيو ينثي :رطأي .
 لابحلا :نارقألاو . مهنيب لصو : مهنيب نارقأ (ع)

 . نينثا نينثا يا :ًءانث ( ) . ةبلح يف توصت :رغوت (:)

 . صلخو أجل :لأوو . ليسلا رقتسم : لثوملا :لأولا (1)

 . ضيرع ليوط لصن :ةلبعملا (7)



 أ" لئألا تاذ موي

 حستكاو ةميزخ نب دسأ نب ديرشلا نب ورمع نب رخص ازغ مث :ةديبع وبأ لاق
 الاتق اولتتقاف «لثألا تاذب اوقحالت ىتح اوبكرف ,ءدسا نب خيرصلا ىتأف «مهلبإ

 ,ةمينغلاب موقلا تافو ,هبنج يف ًارخص يدسألا روث نب ةعيبر نعطف ؛ًاديدش

 عمسف ,هلهأ هلم ىتح .لوحلا نم ًابيرق ًاضيرم ناكف «ةنعطلا نم رخص ا"”ىوجو

 تيم الو ,.ىجريف يحال :تلاق ؟كلعب فيك هتأرما ىملس لأست هتاراج نم ةأرما

 هل وجرأ :لوقتف ؟رخص فيك : ِهّمأ لأست تناكو !نيرمألا هنم انيقل دقل «ىسنيف

 : كلذ يف لاقف ! هللا ءاش نإ ةيفاعلا

 ٍيناكمو يعجضم ىميلُس تّلمو يتدايع لمت ال رخص ّمأ ىرأ

 و
 ع

 1 8 م ام
 لح ماب ىواس ىرما ياف

 ةزانج نوكأ نأ ىّشخَأ تنك امو

 ًامئان ناك نم تهين دقل يرْمَعَل

 هُعيطتسأ ول مزحلا رمأب ّمُهأ

 غال

 ١ناوهو ًاقش يف الإ شاع الف

 نائدحلاب ٌرتغي نّمو كيلع

 نانُّدأ هل تناك نم تْعمسأو
 ()0 0 ج هعمل لاس 8

 اولاق ,ةنعطلا عضوم يف ديلا لثم هبنج نم ةعطق تأتن دقو ءالبلا هيلع لاط ملف
 : هيثرت هتخأ ءاسنخلا تلاقف ,تامف اهوعطقف ! مكتأش: لاقف.أربت نأ انوجرلاهتعطقول: هل

 اهاب رس ٌممدلا لّضخأ دقل اهلاب ام ينّيع لاب ف

 (اهملاقثأ ضرألا هب تلح ديرشلا لا نم رخص دعب نمأ

 الام ًةاحئان لأسأو كلاه ىلع يكبأ تئلآف

 امل ىلوأ يسفنل ىلوأف مومهملا لك ّيسفنب تّممه

 0 اًَمإو اهيلع اًِّإف 2ةلآ ىلع يسفن لحأل

 ةبلعث نب هللا ميت دالب يف عضوم :لثألا تاذ )١(
 . ةجوزلا :ةليلحلا () ضرملا لواطت :ىوجلا (؟)
 . مدآ يب داسجأ.:لاقثألا (ه)( . ةذحلاو ةدوّسلا :ناوزنلا (4)

 . ةلاحلاو ةطخلاو ةدشلا :ةلآلا (7)
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 هيثرت تلاقو

 !رخص ىلع يسْفن فهل اي :هكردُتل اهّوطَخ تاف دق ُسْمَتلاو ةلئاقو
 !ربقلا ىلإ نولمحي اذام .ربقلا ىلإ! هب اًودغ نيذلا 1 تّلكت الأ

5 0 
 ناحلم مويوه :ةيندع موي

 كرتو هموقب ازغ ًارحص نأ كلذو .لثألا تاذ لبق مويلا اذه :ةديبع وبأ لاق

 ؛مهنم فلخت ناك نمو مهنالغ مهيلإ تراثف ؛نافطغ مهيلع تراغأف .ًاولخ ّيحلا

 :رخص كلذ يف لاقف ؛نوقابلا مزهناو ٌرفن نافطغ نم لتقف
 ""حَبْصملا فولخلا يحلا ةّيِندَعِب مهاعد ذإ انمْوق ًاريخ هللا ىزج

 امحّدمُيو اوباثُي نأ انيلع ّقُحو ٍةَيَخ دوش اوناك انئاملغو

 ”"”اوحزحزت ىتح شيجلا اوداذو ٍرعسو رض مهتارقأ اورُقَت ٌمُه

 حورم ماعن ناحلم ةَنَقب ةّيشع نودرُْشَي ذإ مهنأك
2 

 . ءييويميع (2)
 نزاوه ىلع نافطغل : " ىوللا موي

 ينب نم  رغصألا ةيواعم :ةمصلا مماو  ةمصلا نب هللا دبع ازغ :ةديبع وبأ لاق

 ؛ ىنك ثالثو ءانسا ةثالث هللا دبعل ناكو - نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب مُثج نب ةّيزغ

 وهو ؛ءافو وبأو ةقافد وبأو .ناغرف وبأ : هتينكو ؛«دبعمو ,دلاخو هللا دبع :همساف

 ةميظع البإ مهنم باصأف ,نافطغ ىلع راغأف - همأو هيبأل ةمصلا نب ديرد وخأ

 ىتح حربأ ال :لاقو هيلع ىبأف . ترفظ دقف ةابجنلا :ديرد هوخأ هل لاقف ؛ اهدرطاف

 , هباحصال اماعط اهنم عنصيف لبإلا طسو نم اهرحني ةقان : ةعيقنلاو - يتعيقن عقتنا

 ناكمب وهو .هولتاقف ةرازف هتعبتف ؛هاخأ ىصعو ماقأف هباحصأ ىلع باصأ ام مسقيو

 .زاجحلاب لس ينب رايد يف لبج :ناحلم )00(

 دّسفو ريغت يذلا :فولخلا (؟)

 . توملا بيهلب ىمر :رعسو . لتاقو براح يذلا ذجنملا :سرضملا (8)

 ملس ينب ةيدوأ نم داو :ىوللا (1)
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 ضعب يف ناك املف ىلتقلا يف يقبف ٌديرد ''"ثّيراو .هللا دبع لتقف ,ىوللا هل لاقي
 ىلإ رظناف لزناف « "صبت هينيع ىرأ ينأ :هبحاصل |هدحأ لاقف ؛ناسراف هاتأ ليللا

 . نقتحا ناك دق مد جرخف ,هنعطف !'ارمرت يه اذإف هبوث فشكف لزنف . "اهب
 دنع انأو الإ ترعش امف :لاق . تضبن ينوزواج (ملف ءاهدنع تقفأف : ديرد لاق

 :تلق !كرش نم هللاب ذوعأ ؟تنأ نم :تلاقف ,نزاوه نم ةأرما لَمَج "”بوقرع

 «نزاوه نم انأو :تلق .ةرايس نزاوه نم ةأرما :تلاق !كليو ؟تنا نَم لب ء.ال

 هتمضف .ةعقولاب نورعشي ال نيزاتجم موق يف تناكو :لاق . ةّمصلا نب ديرد انأو
 . قافأ ىتح هتجلاعو

 : هلوقب ,هموق نايصعو هل هنايصع ركذيو .هاخأ هللا دبع ىثري ديرد لاقف

 دلاخ لثم يف َرَّرلا نإ ٌلذاعأ

 ٍصضراع باحصأو ٍضراعل تلقو

 جّجدُم يفلأب اوُّنظ ةبنالع
 ىوللا عصطقنمب يرمأ مهترمأ

 ىرأ دقو مهنم تنك ينّوصع الف
 تّوغ نإ َةَّبَرغ نم الإ انأ امو

 اومّلعت رهدلاو ٌمايألا بقْعَت نإف
 اسراف ليخلا تَدْرأ اولاقف اًودانت

 (3) 0 7 7 ود

 "دي نع ءرملا كلها ايف زر الو

 020( مم ل 2 0
 يدهش موقلاو ءادوسلا ينب طهرو

 (4) جا 2 8 8 0 -

 دغلا ىحض آلإ دشُرلا اونيبتْسَي ماف
 دتهُم ٌرِيغ يننأ وأ مهتياوغ

 ا"دّشرأ ٌةيزغ دّشْرت ْنإو تي
 دبعمل ُباضغ انأ بلاغ ىبب

 يدّرلا مكلذ هللا دبعأ تلقف

 ١( حارجلا هتنخثأ دقو ًافيعض ًاحيرج لمح يأ :ثترا .

 . تسالا :ةبشلا (؟) , عملتو قربت ؛:صبت (

 برطضت :زمرت (:

 . اهدي يف ةبكرلا ةلزنمب اهلجر يف نوكي ام :ةبادلا نم بوقرعلا (ه

 . ةبيصملا :ءزرلا (1)

0 

: 

: 

: 

: 

 . يدوهش :يدهشو . هللا دبع هيخأ باحصأ :ءادوسلا ونب (7)

 . اهجسن يف قلحلا ةعباتتملا عوردلا :دّرسملا يسرافلاو . اونقيأ يأ : اونظ ()

ا نبديرد طهر مهو .نزاوه نم ةليبق : ةيزغ 0(
 . ةمصل

 ندع



 دّيلا شئاط الو ًافاقو ناك اف ةناكم ىَّلَخ هللا دبع كي نإف

 "اردّضعملا عيرلاو هاضعلا بطرب 2تّحوانت حايرلا ام ذإ امرَب الو
 "ارّجْنَأ ْعَألَط ءاّرضلا ىلع ٌروبص هقاس فصن جراخ رازإلا َشْيمك
 دغ يف ثيداحألا باقعأ ميلا نم ظفاح بئاصملل يب ثَتلا ليلق

 يدي تكلم امب لخبأ ملو تْبَذك هل لقأ مل يننأ يدجو َنَّوَهو
 ىتح مشج ينب نم سراوف يف ةمصلا نب ديرد جرخ :لاق ةديبع يبأ نع متاح وبأ

 ذإ ةنانك ينب ىلع ةراغلا نوديري مهو .”'مرخألا هل لاقي ةنانك ينبل داو يف اوناك اذإ

 : هباحصأ نم سرافل لاق هيلإ رظن املف ؛ ةنيعط هعم يداولا ةيحان يف لجر هل عفر
 هيلع حلاو هب حاصو سرافلا هيلإ ىهتناف . كسفنب جناو ””ةنيعظلا نع لخ :هب حص 2 .٠ 50 وأ كا (4)سملا ل 2 5

 : ةنيعظلل لاقو ةقانلا مامز ىقلأف
 )0( 3 . سلا هس د هِ

 ينياعو يرّبخأو يئالب لبأ يئئاش ٍنْرَق نود يئانثنا نإ

 رظنيل رخآ اسراف ديرد ثعبف ؛ةنيعظلل هاطعأف هسرف ذخأو هعرصف هيلع لمح مث
 مل نأك هنع أ "هماصتف هب حاص ع عنص ام ىأرو هيلإ ىهتنا الف « هبحاص عنص ام

 وهو جرخ مث ؛ةنيعلظلا ىلإ ةلحارلا مامز ىقلأف .هيشغف ءعمسي مل هنأ نظف .عمسي
 :لوقي

 ةعببر اهّتود قال كنإ ةسسهعيبنلا ةَّرُخلا ليبس لَخ
 فاو درس ةنئط اهذنن الوأ ' طم 5 طخ ّ ف

 ٠ هعيرش ىغولا يف ينم نعطلاو

 . رسكملا : دضعملاو . رجضلا :مربلا 01(

 . دجم رمشم يأ :رازالا :شيمك (؟

 . ءانهدلا فرط يف لبج :مرخألا (©)

 . جدولا يف تماد ام ةأرملا : ةنيعظلا (:)

 . قلخلا ةماتلا كاروألا ةليقثلا ءازجعلا :حادرلا (0)

 . حامرلا نم برض :ةيطخ (17) مصألاك فّرصت :مماصت ()
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 ىهتنا |ملف ؛اعنص ام رظنيل اسراف ثعب ديرد ىلع آطبأ |ملف ؛هعرصف هيلع لمح مث
 نع َّلَخ :سرافلا هل لاقف .هحر رجيو هتنيعظ دوقي هيلإ رظنو ,نيعيرص |مههدجو امهبلا
 :لاقف هيلع لبقأ مث ,تويبلا دصق يدصقأ : ةنيعظلل لاقف ! ةنيعظلا

 (7سرافلا دعب سرافلا رت ملأ سباع ميتش نم ٌديرت اذام
 سباي حمر لماع امهدرأ

 . هحمر رسكناو ,.هعرصف هيلع لمح مت
 ةعيبر ديرد قحلف ؛لجرلا اولتقو ةنيعظلا اوذخأ دق مهنأ نظو .ديرد باتراو

 ,لتقُي ال كلثم نإ .سرافلا اهيأ :لاقف : اولتق دق هباحصا دجوو .يحلا نم
 اذه كنودف [ ّنسلا ثيدح كارأو ] اهباحصأب ةرئاث ليخلاو ءُكَحّمُر كعم ىرأ الو

 . كنع مهُطَبَتَمَف يباحصأ ىلإ فرصنم ينإف ,حمرلا
 عزتناو مكباحصا لتقو اهامح دق ةنيعظلا سراف نإ :لاقف هباحصا ىلإ فرصناف

 :كلذ يف ديرد لاقو ؛ موقلا فرصناف !هيف مكل عمطم الو ؛ ير

 لبقُي ملاسراف ة ةنيعّظلا يماح هلثم تحمس الو تيأر نإ ام

 اند دقو

 ره اونوكي ا سراوف ىَدْزَأ

 ةهسهجو ةرسأ ودبت اللهُم
 هحمز بحسيو هتنيعظ ىجزُي

 هماو هوبأ نم يي - 0. " اي 2 ًِ _ 0 : هحمر ةباهم نم سراوفلا ىرثو

 ل ُ هنأك ّرمتسأ م
 00 ةَت 1 نك هنَلِج ماسلا 5

 لزنملا وحن هانمُي | م

 (47 لدجألا عقو نيشَح ثاغُبلا لثم

 :مدكم نبا لاقو

 . سباعلا دسألا :ميتشلا 001(
 . ةمينغلاك ضرعم كل وه يذلا ءيثلا :ةزهنلا 2(
 اهذحشيو فويسلا لقصي يذلا : لقيضلا (ع)

 .رقصلا :لدجألاو . اهرارشو اهمألأ : ريطلا نم ثاغبلا (4)



 ىلئاسف نيقيلا كَعَقني ناك ْنِإ

 ةزَهن اهاتأ نم لّوأل ئه ذإ

 مهنم سراوفلا ىندأ يل لاق ذإ

 هوحن ةنيعظلا ةلحار تفرصف
 هباهإ ليوطلا حمرلاب تكتمو

 َةَشاَبَج هدعب ّرخآ تحنمو

 ثلاث رخآب اهتحَفش هش دقلو

 أ" 'مرخألا يداو موي َةنيعّظلا نع

 مّدككُم نب ةعيبر ناعط الول
 مّدنَت ال ًاعئاط ةنيعظلا لخ

 معي لام ضعب معي ًادمع
 مقللو نيَديلل ًاعيرص ىوهف
 ا""مَجضألا قدشك ةَرغاف ءالجن

 يمركت ةادعلا نع ٌرارفلا ىَب

 مشُج ينب ىلع تراغأ نأ كم نب ةعير طرا ةنانك ونب ثبلي مل مث
 .هبسن ىفخأف .ةمصلا نب َدْيَرُد اورسأو .[ اومنغو اورّسأو ] اولتقف . [ ديردطهر ]

 :تلاقف نهادحإ تحاصف .هيلإ '"!نيداهتي ةوسن تءاج ذإ ,سوبحم مهدنع وه اهيبف
 موي ةحمر ةعيبر ىطعأ يذلا هللاو اذه ؟انموق انيلع ّرج اذام ,ممكلهأو ممكله

 انبحاص اذه .مكنم هل ةراج انأ سارف لآ اي تلاقو ءاهبوث هيلع تقلأ مث !ةنيعظلا

 ةعيبر :اولاق ؟ يبحاص نمف .ةمصلا نب ديرذ ا انأ لاقف ؟وه نم :هولأسف ! يداولا موي
 تلاق ؟ةئيعظلا تلعف اف :لاق !مِلُس ونب هتلتق :اولاق ؟لعف |مف :لاق .مدكم نب

 يغبني ال :مهضعب لاقف .مهسفنأ اورمآو موقلا هسبحف !هتأرما انأو «يه انأ :ةأرملا

 الإ انيديأ نم جرخي ال هللاو ال نورخآلا لاقو !انبحاص ىلع هتمعن رّمكت نأ ديردل

 ناعطلا لزج تنب ةطير يهو - ليللا يف ةأرملا تثعبناف .هرسأ يذلا قراخّملا اضرب
 :تلاقف -

 امّدق ناك امب ىْرِجُي ءىرمأ لكو

 (َّمَدُم ارش ناك ًاَرَش ناك نإو هؤازج ًاريخ ناك ًاريخ ناك َْنِإَف
 ةريغصب نكت مل ىَمْعُن هزجنس ا“!امّوَقملا َليوطلا َحْمَّرلا هئادهإب.

 )١( ءانهدلا فرط يف لبج :مرخألا .
. 

 . )( ليمو جوع همف يف يذلا :مجضألاو ةعساو :ءالجنو . مدلاب قندتت يأ :ةثايج
 هيف جاجوعا ال يذلا :مّرقملا (1) . هيشم يف ليامت :ىدامت (ع)

 نم



 0 1 3 7 5 ب و .ام 0.4 5 م م5 .
 افلا "كلمت يتلا كلت اوبكرت الو مكيف هابعن قفح هورفكت "لف

 امَدْعُم ناك وأ ناك ًاّينغ .ًاعارذ هباوثب قضي ملاّيح ناك نإف

 (َلُس ّرشلا ىلإ ىمؤبلا اولعجت الو 2 قراخُم راسإ نم ًادْيَرُد اوكف

 ينب برح نع اًقاك لزي مف . هموقب قحلو هتزهجو هتسكف ءهوقلطأ اوحبصأ الف

 . كله ىتح سارف

 نافطغع ىلع نزاوهل : "' ءاعلصلا موي

 نافطغ هيلإ تجرخف .ءاعلّصلاب ةّمصلا نب ديرد مهازغ لبقملا ماعلا يف ناك (لف
 اهئنسأ «نايبصلا مهناك لاجر اهيلع اليخ ىرأ لاق ؟ىرت ام :هيحاصل ديرد لاف

 نأك اموق ىرأ :لاق ؟ىرت ام رظنا :لاق مث .ةرازف هذه :لاق .اهليخ ناذآ دنع
 :لاق ؟ىرت امهر ظنآ لاق مث . عجشا هذه :لاق .'"' يداجلا يف تسمغ ًابايث مهيلع
 ءسبع هذه :لاق . مهمادقأب ضرألا 29 نودخي .ًادوس ,مهحامر نوزهي ًاموق ىرأ

 لتقو نافطغ ىلع نزاومل رفظلا ناكف ءاعلصلاب اوقتلاف ! اوتّبئاف ماؤزلا توملا ماتأ

 . براق نب ديز نب ءامسأ نب َبأوذ ٌديرد

 ةنانكو سيق برح

 ةنانك ىلع ميلسل :””ديدكلا موي

 نب كلام نب مغ نب سارف ينب نم وهو «ةنانك سراف مدكم نب ٌةعببر لتق هبف
 لوقي مهيفو ؛مهريغ نم ةرشعب لدعي مهنم لجرلا ناكو .برعلا دجنأ مهو «ةنانك
 ةئايثلث فلأ ةئام متنأو مكعيمجب - يل نأ هللاو تددو : ةفوكلا لهأل بلاط يلأ نب ىلع

 . مَع نب سارف ينب نم

 . سانلا ثيدح مكلعجت يأ : امفلا المت يتلا 01١
 . نافطغ ينب رايد يف ةيبار : ءاعلصلا (؟

 اهرفحي :ضرألا ّدخي (1) . نارفعزلا :يداجلا .
)١( 

 ) )9ةكم نم آليم نيعبراو نينثا ىلع عضوم :ديدكلا .

 انو



ربق ىلع رقعُي مو :ةيلهاجلا يف هربق ىلع 'رقعُي ٌمدكم نب ةعيبر ناكو
 دحأ 

 رضحي ملو ,ديدكلا موي لس وئب هتلتقو تباث نب ُناسح هب ّرمو ؛ هريغ
 ديدكلا موي

 . ديرشلا يب ب نم ٌدحأ

 ملس ىلع ةنانكل :'"؟ةزرب موي

نك سراف مدكم نب ةعيبر لس ونب تلتق امل :ةديبع وبا لاق
 اوماقأ ءاوعجرو ةنا

يرشلا مساو نب رخص نب دلاخ نب كلام ءجاتلا اذ نإ من هللا ءاش ام
 تناكو .ورمع د

 سارف ينب ىلع راغأف «ةنانك ىبب ب اعف مهيلع هورّمأو ًاكلام اوجوت دق ملس ونب

ورا ىإ لان ند لج نه دبع ساري سيو ةّرربب
 نه هيلز 

 رضحأف عجرف ,دلاخ نب كلام ديري . كنم نس كوخأ : هللا ديع لاقف رخص

 :لوقيو زجتري لذج نب هللادبع لعجف .هل زربف .هاخأ
000 

 عتك تولا اذإ فّرق ينب اوضدآ

 ٌعرَجلاِب ثيغتسأ ال

 دشف ءرخص نب دلاخ نب زرك هوخأ هيلإ زربف .هلتقف دلاخ نب كلام ىلع دش من

 نب رخص نب دلاخ نب ورمع اهوخأ هيلع دشف ءاضيأ هلتقف لذج نب هللا دبع هيلع

 دق ورمع ناكو .ازجاحتو هبحاص امهنم دحاو لك حرجف «نيتنعط افلاختف . ديرشلا

 ظ : 0 نب هللا دبع لاقف ,مهنع وزغلل فرصناو هاصعف «سارف ينب وزغ نع اكلام هاخأ ىبن

 "كلام ءوض ىلإ وشعأٍكِلام ىلإ هلاتق نع ًةبغر ًادنه ْتَّيِجَن
 كلاوملا يف كلامه وأ ِذِإ َةادَع مَدكُم نباب ٌرئاث ينأ تنقيأف

 )١( هحبذ :ناويحلا رقع .

 . ةبذعلا ةثيورلا ركب ىلع عفدت ةبعش :ةزرب (؟)
 . قزلاو ءاقسلا مف يف عضوي ام :عنكلاو . نبللا نع جتني يذلا خسولا :فرقلا (ع)

 .دصقأ :وشعأ (:)
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 ةنطب رابقلا يف زركل ينثأو

 اهتيمسو اهَنَغ اَمِّيَلس انلتق

 تكب دقف َنْيَكب يناوسن كت نإف
 : ًاضيأ لذج نب هللا دبع لاقو

 هيلع اوُكَبف اكلام انلتق

 ًاعيرص ٌءانكرت دق ًازركو

 ميلس ونب كاذل عزجت نإف
 انرّبص اك ٌمِيلُس اي ًاربصف

 ليَخ ليعرو ةراغ نم مو

 ءافيفلا موي

 ")كتاب ةنعطب تسيل ةقناعم

 ” كتاع َرَمْحَأب اهنم ُهدَلِج َتلَع
 كلذل انْرَبص دق مْيَلُس ًاربصف
 كلامو زرُكل َّمأ تكب دق امك

 ؟ةاكبلا عزجلا نم ينعي لهو

 ” منامّدلا هبئارت ىلع ليست

 ءكاَرعلا بلغ - مهيبأو - دقف

 ا"' افك اندحاول مكيف امو

 جرش فاذا كلا عل
 ٌءاقللا سمح دقو اهكرادت

 ةنانك ىلع ميلسل 0

 ىتح أ "نهدلاو ءاسنلا مهسفنأ ىلع اومّرح ديرشلا ينب نإ مث :ةديبع وبأ لاق
 قح. هموقب ديرشلا نب رخص نب دلاخ نب ورمع ازغف ,ةنانك ينب نم مهرأتب اوكردُي

 ءارفن مهنم لتقف ,.سارف ينب ىلع راغأ

 نب ةعيبر تخأ مدكم ةنبا مهيف يبس ىبسو ؛حيرشو «.نصحو .كلام نب ورمعو

 : ةزرب

 فويسلا نم عطاقلا :كتابلا )١(

2) 

 ةّطهرو لذج نبأ ينع اغلبأ الأ

 .ردصلا ماظع :بئارتل

00) 

03) 

000) 

 . دتشاو بلص :سمحو . ليخلا نم ةعطقلا : ليعرل

 . ءاسلملا ءارحصلا :ءافيفل . بيطتلا ديري :نهدلا (1/)

 ةعامجلا : طهرل

 نا

 «كراعملاو . ةلضفو , ٍلعملا نب مصاع مهنم

 ا" ؟كلامو زْرْكِب مانّبلط فيكف

 . مدلا ديري ؛ةرمحلا ديدش :.كتاعرمأ 0



 كراعملاو مصاع ىّلعملا نبابو هنبابو نصحب مانعجف َةادغ
 ("كلامب ءاوب اوناك امو ًاعيجج هب مُهاَنْراَن مهنم ةينامم

 ("” كتاوبلا فويّسلا َدَحابش « .مكيلع ًاقادرُس يبي توملو مكُئيذُن

 اباح ٍليللا نم عاد يف ًالألن قراب حال امك انيديأب حولت

 ا" كهاوّتلا .حايرلا ّر رم انب رمت ىحضلاب جيجانعلا جوعلا مكانُخِبص

 كئاش توملا نم فتلُمَوحن تمس ةوُبِه دعب ةوُّبه نم تّجرخ اذإ

 : ديرشلا نب رخص نب دلاخ نب دنه لاقو

 0 دودُحْلا ىلع ماتقلا تْيَلَخِو ًانطحو ًارْمَع ِكلامب تلتق

 ' ديِدَكلاب سراوَفلا رَثُأ ىلع ًاحيرش هب ْتأَبَأ دق ًازْركو
 هزم نم اندَجو م هيلع اندزو اوكهتنا ام مهانيزج

 ' هرولل َسَلَغ ءالا ريطك ًادْرُج دوعلا بوُنِج نم انّبلج

 ينب نم ٌّدحأ هدهشي ملو هب رختفاو ديدكلا موي دلاخ نب دنه ركذ الف :لاق

 : لوقي اشناف ءبيبح نب ةشيبن كلذ نم بضغ «. ديرشلا

 ٌديصَي الو نانّبلا بوضخمك موي لك يف انعنُص لخبت

 ديرّشلا كدلاو نأ ٌمُعَرَتِ» هنم ُبلكلا ْفاعَب ام ٌلكأتو

 9 ُنِيِدَكلا هب ٌروُرملا هّبحاصو سيق َمِّيَصلا ّرقأ نأ يل ىَبَأ

 ءفكلا :ءاوبلا )١(

 الع :ابش (؟)
 . رورملا ةديدشلا : حايرلا نم كهاوسلاو . ليخلا نم عئارلا :جوجنعلاو . ليخلا : جوعلا 6

 . دوسألا رابغلا : ماتقلا ع(

 . هب تلتق :هب تأبأ (0)

 . حبصلا رجفني ام لوأ ءاملا درو :سلغ (+)

 . ةكم نم ًاليم نيعبراو نينثا ىلع عضوم : ديدكلا 00(
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 مينو سيق برح

 ممت ينب ىلع رماع ينبل :'''نابوسلا موي
 ناسح ةبض سيئرو ءاولتتقاف ةبضو ميت ينب ىلع رماع ونب تراغأ :ةديبع وبأ لاق

 ىأر املف ؛ميمت تمزهناو ,قعصلا نب ديزي هرسأف .هّمأل نامعنلا وخأ وهو ءةربو نبا

 وهو .يبضلا ورمع نب رارض ىلع ّدشف .هدسح ءرفعج نب كلام نب ٌرماع كلذ

 بنج ىلإ هجرس نع لّوحتف .هنعطف هيلع َدشف . ينع هنغأ :ّمه ذإ هنبآل لاقف « ميدرلا
 نبال لاقف :هقحل مث «كلذ لثم لعفف . ينع هنغأ :هينب دحأل لاقف ءهقحل مث أ" هئادبأ
 رماع يمّسف .ةنسألا بعالم الإ اذه ام :لاقف ءكلذ لثم لعفف . ينع هنغأ :رخآ هل

 ؟نبللا ديرتأ ,ديرت ام ماعأل ينإ :رارض هل لاق هنم اند (ملف ؛ةنسألا بعالم ذئموي نم

 :رماع هل لاق . نب مهلك ,فرطت نيع ءالؤه نمو ّيلإ لصت نل كنإ :لاق !معن :لاق
 دشف . سرافلا كلذب كيلع :لاقو ,فلدلا نب شيبح ىلع هلدف . كريغ نع ينلحأف

 عهلتقي نا فلدلا نبا فاخو ؛ركفتي لعج .هرصقو .هداوس ىأر لف .هرسأف هيلع

 هسفن ةربو ْنِب ناسح ىدانو . هب كل ىنأف :لاق . ىلب :لاق ؟نبللا ديرت تسلأ :لاقف

 كلذ دعب راغأ مث ؛امبو ديزي لام رثكف .كولملا ءادف ريعب فلأب قعصلا نب ديزي نم

 . "*نيتيرقلا نيمي نع :نايل وذو .نايل يذب '"'نارعنلا ريفاصع ىلع قعصلا نب ديزي

 مراد يتب ىلع سبع ينبل : ” نرقأ موي

 , ةلظنح نب كلام ينب سراف وهو مراد ينب نم سدع نب ورمع نب ورمع ازغ
 «نرقأ ةينث نم لفسأ ناك اذإ ىتح ,لبقأ مث ءاشو البإ ذخأو سبع ينب ىلع راغأف

 داير نبا سراوفلا سنأ لتقف ءاولتتقاف بلطلا هقحلو ,ىسلا نم ةيراجب ىنتباف لزن

 )١( برعلا رايد يف داو :نابوسلا .

 . لصافملا :ءادبألا (+)

 . هل تناك بئاجن :مامعنلا ريفاصع (+)

 . ةرصبلا نم ةكم قيرط يف جابنلا نم ةبيرق :ناتيرقلا (1)
 . عضوم مسا :نرقأ (ه)(

١ 



 نب ةلظنح ًاضيأ سبع ونب تلتقو «ةلظنح نب كلام ونب تمزهناو ء ارمع يبسبعلا

 «كلام ينب يديأ يف ناك ام اودتراو  مويلا اذه ريغ يف َلَتُق :مهضعب لاقو  ورمع

 0 .لاقف مراد يب لع ريرج كلذ ىعن
 علسألا يوب نيح سراوفلا سنأ نرقا ةّينث ىَدل نوركذت له

 « سبع يب نم لاخ .ورمع نب ةعامسل ناكو .صربأ يأ .علسأ ورمع ناكو

 . ورمع هيبأب هلتقف ًاموي هرازف

 تع . 8 (7 0
 ريسف ينب ىلع ربنعلا ينبل : تورملا موي

 هوقحل ىتح هوعبتاف «ميمت نب ورمع نب ربنعلا ينب ىلع ريشق نب ةملس نب ريحَب راغأ
 نعطف ءاولتتقاو موقلا قحالتف ,هعم نم ىطعيو ''' عابرملا مسقي وهو تورملا لزن دقو

 نب ديزي وهو - ٌمادكلا لمحو ؛هرسأف هعرصف يريشقلا رماع نب , مثيحلا باتع نب بدعق

 ؛هرَسأف هيلإ لزن مث ءهسرف نع هادرأف هنعطف ةملس نب ريحب ىلع - ينزاملا رهزأ

 لتقو رماع ونب مزهئاف ,هلتقف هبرضف فيسلاب هيلع لمحف ,باتع نب بنعق هرصبأف

 : اريح يثري قعّصلا نب ديزي لاقف ؛ مهاجر
 ؟اًريحب اولتق دقو مهرخفب حاير ونب يع ةدراوأ

 :عوبري نب طيلس ينب نم ءاروعلا هتباجأف

 0 ذثلا انيقالث يك ٌرذعتأ سيف ابأ ديري اي َكَدَِق

 ”اروُخ برحلا سارم يف اندجو اَنأ َناِمْكُرلا ربخُت عِضوُنو

 اروخُقلا خيشلا عّمقت انأب ديزي اي كديق ْمَن مل
0 

 اروُردلا هتماه قوف لعجنو يلابث الو هيرظان ًاقفنو

 قيرطلا :ةّينثلا )١(

 ةيلاعل ًايداو ليقو ءرهن :تورملا )١(

 . ةيلهاجلا يف سيئرلا هذخأي ناك يذلا ةمينغلا عبر :عابرملا (*)

 هللا كديعق يأ :كديعق ()
 . موقلا نيب ريسلا وهو عاضيإلا نم :عضوت (م)
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 "ارحب انصعقأ نحن اّنِإف بالك ينب تضّرع نإ غلبأف
 اريسأ انيف ًاقّتوُم حّبصأف يلاوعلاب ةديبع انَجّرضو
 اروجَض ًاراَّوَخ برحلا دنعو رضخف رغب ءالخلا يف ًارخفأ

 5 ىلع (0) 02
 سيق ى ممتل : لسام ةراد موي

 نب نيصح لتقو .مهَّمَعَن قاتساف ,ةبض ينب يبالكلا دلاخ نب ريتش نب ةبتع ازغ
 ,نيصح هنباب ًارئاث جرخو هّموق ٌرارض هوبأ عمجف .سراوفلا ديز ابأ .يبضلا رارض
 هنم تلفأو ,بالك نب ورمع ينب ىلع راغأف ,كردُي مل ْتَدَح ذئموي سراوفلا دبزو
 ,هموق هب ىتأف .روعأ ًاريبك ًاحيش ناكو .دلاخ نب ريتش هابأ رسأو ريتش نب ةبتع
 ينبا درت نأ اَمِإ :لاق . لع اهضرعا :لاق . ثالث نم ةدحاو ْرَتْخآ ريتش اي :لاقف

 ! هب هلتقأ ةبتع كنبآ لإ عفدت نأ اَمإو :لاق ! ىتوملا '"'ٌرشنأ ال ينإف :لاق !انيصح
 ةماه .روعا خيشب البتقم اباش مهسراف اوعفدي نأ :رماع ونب كلذب ىضرت ال :لاق
 هبا ٌرارض رمأف :لاق !معنف هذه امأ :لاق كلتقأ نأ اًمإو :لاق . '”ادغ وأ مويلا
 !يبصب 2” ًاربص ءرماع لآ اي : ريتش ىدان ,هقنع برضيل همدق |ملف .هلتقي نأ مهدأ
 : ةليوط هل ةملك يف ةلعمش كلذ يف لاقف ,يبصب لتقُي نأ فنأ هنأك

 ارايخ هل ثالثلا ناك امو ثالث يف ًاريتش انّرّيخو

 9 اراذع هتّمِل صاصق نيبو هنم ِتِيللا نيب فيسلا تلعج
 : ةبض مايأب رخفي قدزرفلا لاقو
 "9 ٌدْدَقلا عزقلا ىلع لجأ اذإ دارج اهنأك نايقلا لبق ةقوبغمو
 . هناكم هلتق :هصعقأ )١(

 . ليقعل ءام : لسأم ةراد )١(

 يبحا :رشنا (9)
 ًادغ وأ مويلا تومي :ًادغ وأ مويلا ةماه (:4)

 . لتقلل ناسنإلا بصن :ربصلاو .ًاربص لتقأ يأ (5)
 . ةيحللا بناج :راذعلاو . قنعلا ةحفص :تيللاو . ةيصانلا :صاصقلا (1)
 . قرفتملا باحسلا : عرقلاو . حضو : ىلجأو . يشعلا برش وهو .قوبغلاب رثؤت ليخلا : ةقوبغملا 0070
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 رمح اهقئانب لاطبأ ليبارس اهنوطب تحت ٌكفنت ام سباوع
 ربق هتضالأ الإ هل سيلو ادَْمُس ّجشني نيّدجلا يذ َنبآ نكرت

 ردك اهكبانس نِم جاجع ريثأ دلاخ نب ريتش يّدخ ىلع ّنهو

 "رضا امتداع ضيبلا اهيلع ٌدوسأ 2اهروهظ ىشغي سأبلل تمرس اذإ

 رقفلاو ةهيركلا موي ىنغلا نب اهنوتُم الاوط احامرأ َنوّرهَي

 ميت ىلع ركب مايأ

 قفز

 طيقولا موي

 كلذ ىأرف «نوزاغ مهو ممت ىلع ريغُبل ا"! هزاهللا تعمجت :فدنخ نب سارف لاق

 سيق نب ةعيبض نب كلام نب دعس ينب يف ريسأ وهو «يربنعلا ةماشَب نب روعألا بشان

 ًاريخ مكبحاصب مهيصوأ «رينعلا ينب ىلإ هلسرأ الوسر ينوطعأ :مهل لاقف ؛ةبلعت نبا

 يدئرلا ليفلعلا نب / ةلظنح ناكو . هيلإ ناسحإلاو هب بلا نم ينو يذلا لثم هولويل

 انأ ام : لاو ال :مالفلا لاق | ينع اغلي هارأ امو .قمحأ ينومتيتأ دقلا 0 مه

 اذه مك :لاقف «لمرلا نم هفك روعألا ألمف .هغلبم ينإف تئش ام لقو ءقحُأب

 . سمشلا ىلإ أاموأ مث . ةرثك ىّصحُي ال ءيش :مالغلا لاق ؟ لمرلا نم يفك يف يذلا

 لو .ةيتا يم هنأت يوت لإ بذا :لاق ! سمشلا يه :لاق ؟ كلت ام :لاقو

«ءاسبعلا يان اوبك ءرحألا يلج اورق
 اوعريو ء' يح مهعم تلكأ ام آب 

 )١( هلوح امو رحنلا مضي يذلا بوثلا قوط وهو : ةقينب عمج :قئانبلا .
 )١( ظيقلا يف ريغت ال سآلا هبشت ةرجش :ةءالألاو . دوعسم نب ماطسب :نيدجلا يذ نبا .

 )«( .ةدشب نعطلا :رصهلا

 ةليبقلاو بسنلا طسوتم ديري :مزاهللا ( 4 )
 ةرقش اهضايب طلاخي ةقانلا :ءاسيعلا (0)

 طقأو نمسب طلخي رمت :سيحلا (1)

 ءء



 دق ءاسنلا نأو ءقرؤأ دق 0 جسوعلا نأ مهربخأو ؛كلام يننيبأ يف يتجاح
 نب ليذه اوعيطيو ؛ ”دودحم موئشم هنإف .ةماشب نب ماره اوصعيلو با" تكشت
 . نوميم مزاح هنإف .سنخألا

 دقلو مالكلا اذه فرعن ام : : ميك نب ورمع ونب لاقف ؛ ؛ مهغلبأف لوسرلا مهاتأف

 صخشف !رمجأ المج الو .عاسيع ةقان هل فرعن ام هللاوف ءاندعب ٌروعألا ْنَج

 ضبق يذلا لمرلا امأ ؛مكبحاص مكل نيب دق .ربنعلا ينب اي : ليذه هادان مث :لوسرل
 هنإف .اهيلإ أموأ يتلا سمشلا امأو ىصحُي ال ددع مكاتأ هنأ مك ربخي هنإف « هيلع

 نأ رمأي (؟!ناّمصلا وه هنإف .رحألا هلمج امأو سمشلا نم حضوأ كلذ نإ لوقي
 كلام نب كلام ينب اورذنت نأ ميرمأي .''ءانهدلا يهف ؛ءاسيعلا هتقان امأو ؛ (*]ءورعت
 يذلا جسوعلا امأو ؛ مهنيبو مكنيب فلحلا اوكسم نأو ,مكرذح ام ةانم ديز نبا
 دق َننأب مريخيف .ءاسنلا يكشت امأو ؛حالسلا اوسبل دق موقلا نأ مرخيف «قروأ
 اطالخأ ديري «اسيح مكعم تلكأ ام ةيآب » هلوقو : :لاق . هب نوزغي '"'ةءاكش نلمع
 .مكوزغ دق سانلا نم

 يردن انسل :اولاقف .كلام يب اورذنأو ؛ءانهدلا تبكرف ورمع تزرحتف :لاق

 ينب مزاهللا تحّبصف :لاق . مكبحاص لاق (ل نيلوحتم انسلو .ورمع ونب لوقي ام
 نب رحبأ شيجلا ىلعو .طيقولا ىلع مهودارأ امنإو .تلخ دق ًارمع اودجوف « ةلظنح
 نم ديرش نب دوسألا نب رزغلا اهدهشو .تاللا ميت نم سان اهدهشو ؛ ؛ ىلجعلا رباج
 هرسأ يف عزانتو «ةرارز نب دبعم نب عاقعقلا نب رارض رسأف ءاولتتقاف ؛نانس ينب

 . كوش : جسوعلا )

 . حالسلا تعنص وأ ,تكتشا وأ حالسلا تلمح :تكشت )
 . ريخلا نم عونمم :دودحم (
 يمت ينب ضرأ يف رحأ لبج :ناّمصلا (
 . هنع اولحترت :هورعت )
 . يمت ينبل رايد يهو .لمرلا نم لبجأ ةعبس :ءانهدلا (
 نإللا هيف سبحيو ءاملا هيف مدأ نم ءاعو يهو :ةوكش عمج :ءاكشلا (
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 00 ا
 "' هتيصان ازجف دوسألا نب رزغلاو (تالللا مح نم ءاروسلا نب رشب

رسأو ,لجع نب ةعيبر ينب نم سيق نب ورمع رسأو ؛ ليللا تحت
 نب نابيش نب لجنع

 «ةرارز نب ديبع نب قوط تدب ةماغ ترسأو .هيلع نمو «ةرارز يب نم ةمقلع

 ىلإ اهوّدرو ؛دلاخ نب سيقو ءدايز نب نابرظو «لالخ نب ميطحلا اهرسأ يف كرتشاو

 :لاقف , ةمامغ ينبو يلجثعو رارض رسأب مراد ينب يفطخلا نب ريرج رّعو ؛ اهلهأ

 ٌرارضو ّلجنع ُلَتَقُي هيف ام 20 يسراوف طيقولا دش ول ماع

 «ةعيبر ينب دحأ دايز نب ةلسيط هرسأ ,ةمقلع نب نابيش نب نومأملا ةلظنح رس

 اتايبأ لاق ىتح قاثولا يف لزي مف ءمراد نب هللا دبع ينب نم ردب نب ةيريوج رسأو

 : "7 هتريقع ًاعفار اهب ىنغتي أشنأو , لجع ينب اهيف حدي

 لغش يف ةرابّزلا كلت نع تنك دقو اهروزي نأ هلاغ ام ةلئاقو

 لْزُع ال فاعض ال موق ٌبلاخم ٌةمج ثداوحلاو ىننكردنأ دقو

 (* لهج ام ريغ نم يدانلا ىدّل نازر انخلا نع ٍءاطب « ىعادلا ىلإ عارس

 (8 لحملا دلبلا يف نّزمْلا ءام باط اك

 لجع ينب ةارّس ىنسحلا يدبتي دقو

 نبا ورمعو .«ةزارز نب .دبعم نب عاقعقلا نب ميعن رسأو ؛هوقلظأ ةهرووعمس اهلف

نم ةدنك نب ةمالس ينب وخأ ورمع نب نانس رس أو ؛بشان
 نب رضاح رسأو «مراد ينب 

 مكح لتقو ءهتوخإ نع عاقعقلا نب فوع برهو ,ةعصعص نب مثيملا رشأو «ةرمض

 د دوا وهو و لتاق لري ا هنأ كلذو , يلشهنلا

 )١( ًاليوط ناك اذا سأرلا مدقم رعش :ةيصانلا .

 . ليبسلا :برسلا ()
 . مالكلا يف شحفلا :انخلا (1) . هتوص :هتريقع (؟)

 . ءاملا لمحي باحسلا :نزملا (06)

2 



 ارازإلا ٌةانبلس دق ًاعيرص 2 لاجمي يف اهمكح انرداغو

 ركب ىلع مممتل :'" لتيثو جابنلا موي

 نب رمعم ةديبع يبأ نع  عيفر همساو  يدبعلا ناسغ وبأ انربخأ :لاق يبشخلا

 ,ميرص وه سعاقمو - اهيلع سيئر وهو سعاقم يف مساق نب سيق ادغ :لاق « ينثملا
 هعمو - مبمت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب ورمع نب ثراحلا ونب .ديبعو «عيبرو
 جرعألاو كلامو .ةعيبرو .نامح مهو بزاحألا يف ينامحلا رمت نب برظ نب ةمالس

 نب لهذ ينب اودجوف لئاو نب ركب اوزغف ميمت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك ونب -
 ,مجل نب لجعو «ةبلعث نب تاللا متو سبق ونب :مهو «مزاهللاو ؛ةباكع نب ةبلعت
 مصاع نب سيق عزانتف ؛ةحور امههنيبو «لتيثو جابنلاب  ةعيبر نب دسأ نب ةزنعو
 ريغيو « جابنلا لهأ ىلع سيق ريغُي نأ ىلع اقفتا مع «ةراغإلا يف برظ نب ةمالسو
 - هل ةفيش متهألا يمس نب نانس مصاع نب سيق ثعبف .لاق . ةيثلا لهأ ىلع ةمالس
 ءاياوّرلا هاوفأ قلطأ مث هليخ ىقس سيق حبصأ املف ءربخلا هاتأف - ةعيلطلا ةفيشلاو
 نم اونَد املف !مكئارو نم ةالفلاو .مكيديأ نيب توملا نإف .اولتاق :هموق لاقو
 اوراغأف ؛هب اولءافتف ذروأ سيق اي :هبحاصل لوقي ركب نم ايقاس اوعمس ًاحبص موقلا

 ممهألا رسأف «تمزبنا ًاركب نإ مث ديدش الاتق مهولتاقف «حبصلا لبق جابنلا ىلع
 ال :هباحصأل سيق لاقف ؛ةريثك متانغ اوباصأو .دثرم نب ورمع نب رشب نب نارمح
 مهيلع راغأف دعب هباحصأ الو ةمالس زغي ملو لتيث اوتأف .ةاجنلاف « لتبثلا نود ماقم

 َمرغأ مكنإ :ةمالس لاقف ؛ةريثك البإ باصأف .اومزهنا مث هولتاقف . مصاع نب سيق
 «لتيث مئانغ هيلإ اوملس نأ ىلع اوقفتا مث ,كلذ يف '"' اوحالتف !ّيلإ هرمأ ناك ام ىلع

 : فيرظ نب ةعيبر لوقي كلذ يفف

 جابنلا موي ىمسيو «ةرصبلا نم لحارم ةرشع ىلع ءام :لتيشش .
)١( 

  0حضوو ناب يأ :رمألا حّولت :لاقي

 اا



 مصاع نب سيق هللا كْنَدعبُي الف

 لاو نب ركب تيّوخ يذلا تنأو

 تأر ْذِإ نابيش لآ اي تعد َةادغ

 مهيلع اوفهت توملا ْباَمَع تلظو

 لئاو نب ركب ةانبأ مكنم (ف

 لئومو ٌريزع رع انل تنأف

 ""لتيثو ّجابنلا اهنم تلّضع دقو

 ""لّجحم درو َنبيدهب سيدارك

 ا" لصلصت َنهمحل يصاونلا ُتعّشو

 للذم ٌبوكَر الإ انتراغل

الطإ نم ناك ام فصي ريرج لاقو
قب .' '”دازملا ةاوفأ مصاع نب سيق ق

 : هلو

 سيق مويو بالكلا موي يفو

 :مصاع نب سيق نب ةرق لاقو

 ىأر دقو دازملا ّقش يذلا نبا انأ

 مصاع نب سيق شيجلاب مهحبصو

 اسباوع ممكشلا نكلعي درجلا ىلع

 ةءاجف الإ نوغٌارلا اهري مف

 مصاع نب سيق نافيذلا اهب مهاقس

 انحخامر انيلإ هتّدأ نارمُحو

 ةونع هاندق ّئلهذلا ةماشجو

 (0) اداذملا ةحلسُم ىلع قاره

 ارّصح مزاهللا ءايحأ ليثب

 اردصم ةتسألا الإ اودحي و

 ا”ارّدحت نهفاطعأ نم املا اذإ

 ا"”اردكأ كبانسلاب ًاجاجع نرثُي

 (””اردصأ رمألا دروأ ام اذإ ناكو
 اني 0(

 ارمسأ هيعارذ نم الغ ٌعَزانُي

 ("”اركفم ٍنيديلا دوفصم يحلا ىلإ

 تمس ام سا

 ( 1١تقاض : تلضع .
 )١( نهقوسي :نبيدهيو . . شيجلا وأ ليخا نم ةميظعل ةفئاطلا يهو : : ةسودرك عمج : سيدارك .

 . )+( عيجرت هيف ًاتوص توص :لصلص
 )( اهوحنو ةبرقلاك رفسلا يف يف ءاملا هيف لمحي ءاعولا يهو ,ةدازم عمجج :اياورلا هاوفأ :دازملا هاوفأ

 حضوم :ةحلسم (و) .٠
 ةضرتعملا ةديدحلا ماجللا نم يهو ةميكش عج معكشلاو .رعشلا ريصقلا سرفلا وهو «درجأ عمج :درجلا

)+( 
 اههاوفا يف هكيرحت :ممكشلا كلعو رخل .
 ) )7عقانلا مسلا :نافيذلا (4) ابغلا :جاجعلا .

 ) )1|هيديأ يف وأ مرجملا وأ ريسالا قنع يف لعجي دلج وأ ديدح نم قوم :َلُلا .

 ).١( نيديلا لبكم :نيديلا دوفصم .

 كم



 بلغت ينب ىلع عوبري ينبل :دورز موي

 اوقتلاف 00 اورذنف ءدورزب مهو عوبري ينب ىلع يبلغتلا قراط نب ةميزخ راغأ

 نب فينأ هرسأ «قراط نب ةميزخ رسأو بلغت ونب تمزهنا مث ؛ ًاديدش الاتق اولتتقاف

 نب ديسأو عوبري يبب يف ًالتعم ذئموي ناكو ,'"”طيشلا سراف وهو - يبضلا ةلبج

 نم ةأرما ثراحلا ّمأو  دارق نب ثرحلا |مهنيب امكحف .هيف اعزانتف ؛ يطيلسلا ةءانح

 فينأ ىلع ديسأل نأ ىلع ,ةلبج نب فينألل ةميرخ ةيصانب مكحف - ةبض نب دعس ينب
 : فينأ لاق . سرفو ريعب يتئامب هسفن ةيرخ ىدفف :لاق . لبإلا نم َةئام

 دورز موي توملا ينم تيقالو 2قراط نب مزخ اي ًارسق كّنذخأ
 ديمَح ريغ عاقلاب هتلزنأف اهُروُحُن ىّمدت ٌليخلاو هتقناعو

 ركب ىلع عوبري مايأ

 موي وهو «أ"' حولط يذ موي كلذ نم :ركب يب ىلع عوبري ينبل اهلك مايأ هذهو

 مويو «نيع سأر مويو ةّلام موي وهو .حقحقلا مويو ؛مهلم مويو ءرئاحلا مويو ؛دوأ
 . يناثلا دورز مويو تايابجلا مويو ءدودج مويو ءطّطخُم مويو «طيبغلا مويو 2 ةفخط

 ركب ىلع عوبري ينبل :حولط يذ موي

 تنب ةّيرُم جوزت ؛ ةبلعث نب ديبع نب ميرأ نب ةنيصح نب قراط نب ةريمع ناك

 رجبَأ ىتأف .لجع ينب يف اهب ىنتبا ىتح جرخف ؛ ىلجعلا رباج نب رجبأ تخأ ؛رباج
 ةأرما فطنلا تنبب كيتآ نأ وجرأل يفإ :اهل لاقف اهروزي ةريمع ةأرما ةنرم هّتخأ

 لاقو رجبأ مدنف ؟ ينيبستو ينيراحت نأ ىضرتأ :ةريمع هل لاقف !اهموق يف يتلا ةريمع

 هعبت نميف اذه ؛نيدناستم نازفوحلاو رجبأ ازغ مث !كموق َوْرغأل تنك ام :ةريمعل

 .هرذحف هملع :ءيشلاب رذن )١(

 . قينأ سرف :طيشلا ()

 . عوبري يب نزح يف عضوم : حولط وذ 0
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 هب لكو دق مهعم ةريمعب اوراسو ؛مزاهللا ينب نم هعبت نميف اذهو .نابيش ينب نم
 لاقف ! مهتلمتحاف يلهأ ىلإ تعجر ول :ةريمع هل لاقف ؛رباج نب ةصفرُح هاخأ رجبأ

 ةليلو نيموي راسف ,شيجلا نع ''لكن مث هتقان ىلع ةريمع ركف .لعفآ :ةصفرح
 ,حولط يذ لفسأب اًوَقتلا ىتح اوعمتجاف ؛شيجلا مهرذنأو «عوبري ينب ىتأ ىتح
 :لاق ؟تنأ نم : لاقف !ماه رجبأ اي : ىدانف «ةريمع مهيلع علط سراف ناك ام لّوأف

 .ليخلاب ليخلا تقتلاو «هيلإ لبقأف .هفرعف ءههجو نع رفسف .هبذكف !ةريمع انأ

 . مهلقأ آلإ شيجلا رسأف

 يف ناكو مراد نب هللا دبع نب ديز نب سدع نب ورمع نب رشب نب ةلظنح رسأو
 نب ةداوس قراط نبا ذخأو .البكم هعم هذخأو ,كيرش نب نازفوحلا - عوبري يب
 «نابيش ينب عم ناكو .رعاشلا يبضلا ةمنع نبا ذخأو ءرجبأ مع نب ريجب نب ديزي

 : ةريون نب ممتُم حدمي ةمنع نبا لاقف ؛ةريون نب ممتم هكتفاف
 ادجمأو فَعأ ام ءازج ريخب امتُم ينع سانلا بر هللا ىزج

 ادرفتو انقالطإ يف كّراشو  انتانبو انؤابآ هب تريجأ

 ادصرُم َلاملا كنود نم لعاج الو ٍرفاك ريغ مكل ينإ لشن ابأ
 لاقف مامه نب دعس ينب نم امهو ءسحّلفو ديوس رسأو ,نازفوحلا نب ديوُس رسأو

 : حولُط يذ ركذي كلذ يف ريرج

 ٍقتاوعلا ليم ريغ ميَجْل ىوعدبب يعدي رّجبأ لُبخ اديقل او

 قفاوخلا لالّظلا .تحت انفايسأب ةّيجس اتم ٌربصلا ناكو انرّبص
 قراط نب رّيمُع اي برك دعب اوعد انّدنع ةداوه ال اأر (للف

 ركب ىلع عوبري ينبل . "'مهلم موي وهو :رئاخلا موي
 اقلطنا ,هاخأ ةمقلعو ,ديمح نب مصاع نب ثراحلا نب هللا دبع ليلُم ابأ نأ ك”لذو

 هنع هان يأ :ءىثلا نع نالف لكن )١(

 نم ءاملا نم ليسم هيلا بصي ضوحلا :رئاحلاو .ركب ينب نم طالخأو ركشي ينبل ةماهلاب ةيرق :مهلم (؟)(

 .راطمألا



 ءركشي ينب نم رفن |مهيلع جرخف ؛ ةماهلا ضرأ نم مهلم ادرو ىتح ٠ امه البإ نابلطي
 اوذخأو .هليبس اولخ مث هللا ءاش ام مهدنع ناكف « ءليلُم ابأ اوذخأو ةمقلع اولتقف

 مف .هيخأ رمأ نع هولأسف ,هموق ىتأف ؛ ادحأ هيخا رمأب ربخي ال نأ اقاثممو ادهع هيلع

 نوّصقي اوجرخف !قاثيمو دهع هيلع ذخأ دق لجر اذه :ةزمح نب ةربو لاقف ؛ مهربخي

 مهلم لها مهآر املف ؛مهلم اودرو ىتح .سيقلا دبع نب باهش مهسيئرو هَرْثَأ

 اوبرض . ''!اربص رباص نب ورمع لتقو مهعرز ضعب عوبري ينب تقرخف ءاونصحت

 رخآ الجر ءورمع نب ديبع نب مّلَتُم نب بهش نب ثراحلا نب ةنيبع لتقو .هقنع

 :لاقو . هللا دبع نب نارمح ةريون نب كلام لتقو ؛ مهنم

 امرُكأ ناك اهب ىعسي نَّمَل يرْمَعَت امقلع كمّوي لثم مويب انّبلط
 ا" امّتملاو اهاندَّصَقَأ َنارمحو 2رباص نب ورمع ضّرعلا بنجب انلتق

 اهْلَم موي مهلّيخ نم تّكردأ امو انلّيخ لثم ىأر نَّم انّيع هللف

 ركب ينب ىلع عوبري ينبل . ةلام موي وهو :حقحفلا موي

 ةعيبر نب هبجم مهسيئرو .عوبري ينب ىلع نابيش نب لهذ نب ةعيبر بأ ونب تراغأ
 ,عوبري ونب مهبلطف :اوقلطناو ,ديبُع ينب دحأ طرق نب مصاعل البإ اوذخأف , لهذ نبا
 ؛ ةعيبر نب هبجملا ةمصع نب لاهنملا لتقو ؛ةعيبر ينب ىلع ةرئادلا تناكف ,مهوشوانف

 : يحايرلا نارمن كلذ يف لاقف

 لاهنملا ةنْعطك ءاعّللا موي مهيف' نعطاف موقلا تيقل اذإو

 0 لاوعو لفاوس نيب ٌموقللو اسّكنُم عايضلل هّبجملا كرت

 ركب ىلع عوبري ينبل :نيعلا سار موي

 معنلا اودرطاف .«نيعلا سأرب ةعيبر يأ ينب ىلع عوبري ينب نم فئاوط تراغأ

 . ًاربص لتق لاقيو « لتقيل ناسنالا بصن : ربصلا )١(

 . ةماولاب داو :ضّرعلا (؟)
 . هنارقأب قحلي ال يذلا رخأتملا : سكنملا (9)
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 سارف نب ةيواعم لتقف ؛ مهوكردأف « ةعيبر يبأ ينب يف سارف نب ةيواعم ا

 ْ :كلذ يف محس لاقو «لبالاب ' '"اوتافو

 يلاخو يمع مهنم نوم حاير ونب َنومركألا سيلأ
 يلايألا ٌدوُس اهيلع - ميت نبأآو هَّبِجملا اولتق ْمُه

 59 عجل يف يعل س سارف ينب َديمع اولتق مهو
 | لبإلا بئارغ داي) مهامح نع ةفخط موي اوداذو

 ركب ىلع عوبري ينبل :'”ىلاظعلا موي

 دير

 مويو ءدايإلا مويو «'''ةقافألا مويو ٠ *'شاشعأ موي وهو :ةديبع وبأ لاق

 , "7 ةحيلُم

 . مهنوزهجيو مهنوريحي اوناكو «سرافو ىرسك دي تحت 3 نب ركب تناكو لاق

 ينب رادحنا نوعقوتي «نيدناستم سراف ةئاثلث يف "'رمتلا نيع لماع دنع نم اولبقأف

 ىلإ اوردحنا ءاتشلا عطقنا اذإف «'' ”افافُح 0 اهناكو - نْرَخْلا يف عوبري

 لوأ نم «طيلس ينب نم ديبز ونبو ,ديبع ونبو «ةبيتع ونب لمتحاف :لاق  نزحلا
 ا" "ةقيدُحلا اوّلح ىتح نزحلا يف ديبز ونب تعلطف ؛ةحيلُم نطبب اولهتسا ىتح ء يحلا

 ,30دمّعلا ة ةضورب نيعب ديبع وئبو ةبيتع ونب تلحو ,ةقافألاو

 اورمو.اوضم :اوتاف )١(

 . ةيضاملا ماوعألا ديري : يلاوخلا ججحلا (؟)

 . ةكم ىلا ةرصبلا قيرط يف جابنلا دعب عضوم :ةفخيط (*)

 . ةدحاولا ةبادلا ةثالثلاو نانثالا بكر هيف سانلا نأل كلذب يمسو (4)

 . ةلظنح نب عوبري ينبل «ممت ينب دالب يف عضوم :شاشعأ (0)

 . مت دالب يف عضوم :ةحيلم )1٠( عوبري يبل ءام : ةقافألا (3)

 . ةفوكلا يبرغ رابنألا نم ةبيرق ةدلب :رمتلا نيع ()
 . ءاتش هب ماقأ اذا : ىتشو دلبلاب اتش :لاقي و(

 )٠١( عضوم :فافخ . ) )1١31عضوم .

 .ناعضوم :يضحلاو دمثلا ةضور (١؟)
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 اوفداصف . مهسيئر اوثعب مث . ّيصخلا ةبضخ اولزن ىتح شيجلا لبقأو :لاق
 ةماع هفرع ناك دقو  ماطسب هفرعف .طبهأ نب طرق هل لاقي ةديبع ينب نم اباش امالغ

 - شاورق نب حّوطملا وه لب :طيلس لاقو :لاق ؛ةبيتع هرسأ نيح ةبلعث ينب نامل
 ٠ :لاق ءديبز ونب مه :لاق ؟ةقيدحلاب يذلا داوسلا كاذام ,ينربخأ :ماطسب هل لاقف
 ونب نيأف :لاق . اتيب نوسمحخ :لاق ؟مه م :لاق .معن :لاق ؟ةءانح نب ديسا مهيفا
 مه :لاق ؟سانلا رئاس نيأف :لاق . دمثلا ةضور اولزن :لاق ؟ منزأ ونب نيآو ؟ ةبيتع

 .نادعمو بنعقو ءرميحالا لاق ؟مصاع ينب نم كانه نمف :لاق . فافخب لوزجتح

 . هللا دبع نب نيصح :لاق ؟ مصاع نب ثراحلا ينب نم مهيف نمف :لاق . ةمصع انبآ

 نيملس اوحبصتو ديبز نم يحلا اذه ىلع اوضبقت ينوعيطأ :هموقل ماطسب لاقف
 ىدحإ ةمالسلا نإ :لاق . انتلحر نودوي ال ديبز ونب انع ينغي امو :اولاق .نيمئاغ

 ! انيحأ :ءىناه هل لاقو . ءابهصلا ابأ اان لوحتت خفتنا :قورفم هل لاقف . نيتمينغلا

 اذإف ءرفقلا هتيب امنإ ءاظئاق الو ايتاش طق تيب هلظي مل اديسأ نإ !مكليو :مهل لاقف

 لآ اي :يدانيف ,ةحيلم ىلع فرشي ىتح ضكرف ءارقشلا ىلع لاجأ مكب سحأ
 عرصم مكدحا رصبُي الو :ةمينغلا مكيسني نعط مكاقيلف ءبكرتف ! عوبرب
 :اولاقف !ًادغ نوقال متنأ ام مكتربخأ دقو .مكعباتأ انأو ينومتتج دقو ؛هبحاص

 نيسراف ثعبنو . ''!ةأركلا طقتلن اك « ةبيتع ينبو ةديبع ينب طقتلن مث ,ديبز ينب :طقتلن

 ديسأ مهب سحأ [لف .اولعفف . عوبري نيبو هنيب نالوحيف ىديسأ قيرطب نانوكيف

 ىقلأف (مههدحأ نعطف .ناسرافلا هردتباف::عوبري ينب وحن جرخ مث .ءارقشلا بكر
 اي !هاحابص اي : ىدانف ,ةحيلم ىلع فرشأ ىتح ًاعجار رّرك مث . هأطخأف قش يف هسفن

 ةرئادلا تناكف ؛اولتتقاف ,نافطغلاب اوفاوث ىتح ليخلا تقحالتف ! متيشُع !عوبري لآ

 «قورفم ةنيث اه لاقي ا" ةنيثب نفدف ءورمع نب قورفم :مهنم لتق .ءركب ينب ىلع

 «ينابيشلا روزحلا نب ورمعو .ينابيشلا روزحلا نب ريهزو .ينابيشلا سعاقملاو

 ةيئمكلا ةليصفلا نم رطف :ءمكلا :ةأمكلا 001(

 . لبجلا يف قيرطلا :ةنيثلا (؟)

06 



 حسلأف ماطسب امأو ؛سيرْضلاو «كاّدولا نب ريمعو ,ساعقملا نب شيما

 تناكو . عيا تاذ ىلع "'"اعراد ناكو ءعوبري يب نما ناسراف هيلع

 ؛اهنوقحلي اوداك !*/تفعوأ اذإو ,وهليخ نم ءيش اهب قلعتي مل "'تّدجأ اذإ

 فاخو ءاهب يمري نأ هركو ؛ (*سوبرقلا ىلع هيدي نيب اهعضو هعرد لقث ىأر الف

 فاخو سمشلا تيمح ىتح . هيبلاط نديدو هنديد لزي مف . ثعولا يف قحلي نأ

 يف تباغ ىتح اضعب اهضعب دمف .هيف عردلا ىمرف ,عبض ”راجوب رمف .قاحللا
 دقو ؛هموق ىتأ نم ّرخآ ناكو بلطلا تتافف تطشن سرفلا نع تففخ املف .راجولا

 : هباحصأو ماطسب ف ماوعلا لاقف . اهذخأف موقلا هنع عجر امل هعرد ىلإ عجر ناك

 اًمْولأو ىزخأ ناك ىلاظعلا مويف ةمالّم طيبغلا موي يف كي نإ

 امأشأ َةودُع نيزاغلا ىلع اوناكو

 ("”امدقأل ىَعدُي باّرحلا ثراحلا ول

 |مّمْغم ونحلاب ءايحألا ىلإ ىتأل

 مكيرحجُم ىلع اوولت مو "5

 هرمأل َميطأ ًاماطسب نأ ولو
 ىغولا ىَمَح ذإ ءابهصلا وبأ ّرفف

 هب سبتلت نإ ليخلا نأ نقيأو
 اهتبسحل ةروفصع اهنأ ولو

 مهةاقل طيبغلاب ّدَيق كل ىبأ

 امنأم تيبلا المي وأ (ناغ ْدْعَي
 (4) أ58 < 0 م - 5ك ساق
 امنزاو اديبع وعدت ةموسم

 املكم ترخف نإ ىلاظَعلا مويو

 ('|موقُم ًانْدَل ةءاشرك ف رداغو

 )١( هعرد هيلع يذلا :عرادلا .

 ماطسب سرف :عوسنلا تاذ (؟)

 ةيوتسملا ةظيلغلا ضرألا يهو ,ددجلا تكلس :تدجأ ()
 . مادقألا هيف بيغت لهسلا ناكملا يهو ,ثعولا تكلس :تثعوأ (:)

 . جرسلا ونح :سوبرقلا (6)

 . عبضلا رحج :راجولا ()

 نمكملاو أجلملا :رحجملا (1)

 . عوبري ينب نم نطب : منزأ (8)
 . ينابيشلا رمع نب ءاشرك ديري دقو . اهعباصأ ترصقو اهصخخأ ىوتساو اهمحل رثك يتلا مدقلا :ءاشركلا (9)



 0 امدنع َنِيَشْعَت ٍقورفم قراهم انأكو ةىئناه ًاريسأ ظاقو

 :كلذ يف ماوعلا لاقف ؛هموق ىرسأو هسفن ىدف ًائناخ نإ مث :لاق

 "هلي ذإ موقلا لاتق نع مجّي لو 2هتّكشب ىقال ًائناه ىتفلا نإ

 . م7 هل .
 ركب ينب ىلع عوبري ينبل طيبغلا موي

 لئابق ءاممأ بلاعثلاو  بلاعثلا مويو ,طيبغلا موي :مويلا اذهل لاقي :ةديبع وبأ لاق

 . جْلَف ءارحص موي :هل لاقيو - هيف تعمتجا

 ناسح نب مهجو .َيريبّصلا ناّبز ءدعس نب طيلس ينثدح :ةديبع وبأ لاقو

 - كيرش نب ثراحلاو ءورمع نب قورفمو «سيق نب ماطسب ازغ :اولاق , يطيلّسلا
 ةبلعث ينب ىلع اوراغأف - يلاظُعلا موي لبق مويلا اذهو  ممت ينب دالب  نازفوحلا وهو

 نب دعس نب ةبلعثو «ةرازف نب يدع نب ةبلعثو .ةبض نب دعس نب ةبلعثو ,عوبري نب
 جلف ءارحصب نيرواجتم ًاعيمج ءالؤه ناكو «بلاعثلا موي هل ليق كلذف ؛نايبذ

 ةبيتع دهشي ملو .مهمعن نم البإ اوقاتساو مهيف اوباصأف بلاعثلا تمزهناف ءاولتتقاف
 مث ؛ ةلظنح نب كلام ينب يف ذئموي الزان ناك هنأل ؛ةعقولا هذه باهش نب ثراحلا نبا

 ؛ مهلبإ اوحستكاف .طيبغلا نيبو جلف ءارحص نيب مهو كلام ينب ىلع !اورتما
 ينب نم ناسرف هعمو ,باهش نب ثراحلا نب ةبيتع مهيف «كلام ونب مهيلع تبكرف

 نب رميحألا مهيلإ فّلأتو - دامرملا (7 يفاثألا لثم مهعم راص يأ - مهفثأي عوبري

 ينب سيئر وهو يحايرلا دعس نب ورجو «بحرم وبأو «ةءاتح نب ديسألاو .هللا دبع

 مدلا ديري ءرمحأ غبص :مدنعلا )١(
 حالسلا نم سبلي وأ لمحي ام :ةكشلا (؟١

 . ءانهذلا لوأ عقي داو : طيبغلا 59

 اوّرك :اورتما (1)

 .ردقلا اهيلع عضوت ةثالث راجحأ : يفاثألا (5)

606 



 انبا ةمصعو نادعمو « ثراجلا نب ةبيتع ونبو «ةرابعو 3 سلخ او «عيبرو عوبري

 يذلا وهو « عوبري نب حاير يب دحأ ةمصع نب لاهنملاو «ةريون نب كلامو «بنعق

 :هاخأ اكلام هيف يثري يذلا هرعش يف ةريون نب ممم هيف لوقي

 "اعوزأ ةيشعلا ناطبم ريغ ّقف هئاول تحت لاهنملا بيغ دقل

 تاس اوناك ام اوكردأو , مهومزه قح مهولتاقف ."'ةرّدملا طيبغب مهكردأف

 :لاقف ةبيتع هقحلف ,ءماطسب ىلع رميحألاو ديسألاو ةبيتع حلأو ؛مهلاومأ نم

 ةالفلا نم كل ٌريخ انأو «ةبيتع انأ :لاق ؟تنأ نمو :لاقف !ءابهصلا ابأ اي يل

 مهو ! كيخأ ىلع كَ : ماطسب اخأ ًاداجب موقلا ىدانو . ةبيتع هرسأف ! شطعلاو

 .نارصن ماطسي اكو "فين .رنأف تررك نإ | :ماطسب ءادانف «هورسأي نأ نوجرب
/ 

 نيثالثو ريعب ةئامعبرأب هسفن ىدف هنأ ءالعلا نب ورمع وبأ معزف : : ةديبع وبأ لاق

 وزغي ال نأ هدهاعو تيصان زج نأ لع .هنم ءادف لعأ يظاكع ينرع نكي لو ءاسرف

 ا 0 : باهش نب ثراحلا نب ةبيتع لاقف ؛ ادبأ باهش ينب

 © مالم هللا دبعب تأبأ ينأ ةكلأم نابيش ينب ةاَرَس غلبأ

 "”اماق اذإ هِينَغُي ديدحلا توص ةلسلسو ديق يف ةّبرشلا ظاق

 ركب ىلع عوبري ينبل :ططخم موي

 نب ركب نادوقي نيدناستم ثرحلا نازفوحلاو سيق نب ماطسب ازغ :ةديبع وبأ لاق

 ططخم نيبو هنيبو ءدايإل نطب وهو ١ سودرفلاب عوبري يب لع اودرو ىتح .لئاو

 . لكألا ةرثك نم نطبلا مخضلا :ناطبملا 01(

 عوبري يبل ضرأ :ةردملا طيبغ )١(

 . نايدألا يف فنحتي يذلا :فينحلا (<)
 . هب هتبقاع يأ :هب هتأبأو . ةلاسرلا : ةكلأملا (1)

 . عضوم : ةبرشلاو . ظيقلا نمز اهب ماقأ :ةبرشلا ظاق (0)
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 «لئاو نب ركب تمزهناف ءاولتتقاف .ططخ اب اوقتلاف عوبري ونب مهب ترذن دقو «ةليل

 نب باهش هلتق «نازفوحلا نب كيرش لتقو ءاضكر اتافف ماطسبو نازفوحلا برهو
 كلذ يف لاقف ؛ينابيشلا سيرضلا نب هللا دبع نب رميحألا رسأو «ةبيتع وخأ ثراحلا

 :مويلا اذه دهشي ملو ةريون نب كلام

 ُدَدوتأ ام ُناِبْكّرلا َرَبَح دقف طّطخُم موي تقال نكأ آلإ
 اودّلخأف اوماقأ عوبري نب ورمعو كلام لئابق نم يح ءانفأب

 ا"'اودّرَح مث متفراش دق نصحلا ينب اوّيبت نازفّوحلا ُسيِئرلا لاقف

 ا"” دبرم رحبلا نم ّيِذآ حبصلا عم اننأك انؤوأر ىتح اوئتف (ف

 ا"' دّقوت تراد نيح اهيف سمشلا ىرت اهلاخ َقّربَي ءابهش ةموملمب
 ا"ادّرعُت ال اهناسرف تنعُط اذإ ٌبئاتك مهنلع ىتح اوحرَب اف
 "ادد لثأ بْنخ طبع نطبب ماك اوُلظ موي ينع تررقأف
 ا"'دّيقُم نّيديلا لوبكم ٌرَخآ هقّوف لجَحَي ٌريطلا هيلع ٌعيرَص

 دغلا ُثدحُي امب اورْدَي ملو تيِبَم مهئاسنو مهلهأ يف مهل ناكو
 دَّعقم ّرثلا نع ٌماطْسبو كيرش ىهتنآ ول نازفوحلا نبآل ناك دقو

 "'دودج موي

. 
 ديدشلا جوملا :يذآلا (؟) اودصقأ :اودرح

)١( 

 يف ديدحلاو ,حالسلا ضايب نم اهيف ال .ءابهشو . ضعب ىلا اهضعب مومضم ةعمتجم ةبيتك يأ :ةموملممب (؟)
 . داوسلا لاح

 .رفت ال :درعت ال (1)
 . ةلثأ : هتدحاو . قرولا قيقد ناصغألا ريثك بشخلا ديج ,رمعي ممقتسم ليوط رجش :لثألا مز

 . رتخبتي :لجحي (5)
 . ميت ينب ضرأ نم عضوم مسا :دودجلا (ا07/)

. 
 ممت نب ةانم ديز نب دعس دالب نم : ةعاقلا

) ١ 
 ص -

 6ا/



 . ثراحلا نب عيبر ينب نم ءاقرزلا نهيف ىبسو ءاريثك ابعت ذخأف ؛ةانم ديز نبا

 ىلإ ىهتنا (ملف ؛اهب عقو نأ كلاتي ملف .ءاقرخ تناكو .هب تبجعأو اهب بجعأف
 نب ثراحلا نب ةبيتع مهسيئرو عاملا اودري نأ ةلظنح نب عوبري ونب مهتعنم دودج

 عوبري ينب اوطعي نأ ىلع مهوح اصف دي مهب ركب ينبل نكي مف .مهولتاقف ,باهش
 كلذ غلبف ؛ مهوزاجأو كلذ اولبقف ,ءاملا اودري [نأ ] مهوّلْخي نأ ىلع « مهمئانغ ضعب

 :كلذ يف مصاع نب سيق لاقف ء دعس ينب

 اهرومأ تابئانلا يف تركُذ اذإ اهيعس أوسأب ًاعوُبري ُهللا ىزج

 اهروحن ىَمذَت ليخلاو ُمملاسو ملابأ ٌمُحَّضَف دق ٍدودَج َمويو

 :كلام هباجأف

 ا"اهّريكن ناك فيك عامإ باقر ْذِقنُم سراوف ىَقال نَم لأسأس

 مهكردأ ىتح موقلا رثأ يف مصاع نب سيق بكر .دعس ينب خيرصلا ىتأ الو
 يف جرخ دق نازفوحلا ناكو .ءاقرزلا لمح دقو نازفوحلا ىلع سيق حلأف ءَنّيمّيشألاب

 «نازفوحلا انأ .مويلا مّتاكت ال :لاقف ءوه نم هلأسف مصاع نب سيق هيقلف ,ةعيلط

 تيقل :لاقف «هباحصأ ىلإ نازفوحلا عجرو «ىضمو . ىلع وبأ انأ :لاق ؟تنأ نمف

 نم زوجع تلاقف . ىلع وبأ انأ :لاقف فوص (''ةبيرض هتيحل ْنأك قرزأ الجر

 نب سيق :تلاق ؟ يلع وبأ نمو :اهل لاقف ؟ ىلع يبأب انل نمو ! يلع وبأ يبأب :يبسلا
 دقعو «دبّرلا هسرف ىلع وهو هفلخ ءاقرزلا فدرأو !ءاجنلا :هباحصأل لاقف ! مصاع

 اهيلع رطمتو ترّصق "7تثعوأ اذإ سيق سرف تناكو . اهب اجنو هردص ىلإ اهرعش

 انأ رامح ابأ اي :هل سيق لاقف «نازفوحلا مكُي ثيحب تقحل '”تّدجأ (ملف دبّرلا
 نأ سيق. ىأر املف . دبزلا ءاش ام :نازفوحلا هل لاق !شطعلاو ةالفلا نم كل ريخ

 اهعفد ,نازفوحلا هعمس املف !راعج اي هب ىليم :لاقف ءاقرزلا ىدان ,هقحلي ال هسرف
 . ةعدارلا ةيوقعلاو «راكنالا : ريكنلا )١(

 . ثعولا يف تعقو :تثعوأ () . ةعطقلا : ةبيرضلا (؟)

 .ددجلا تكلس :تّدجأ (4)
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 هقحلي ال نأ سيق فاخو .هسرف زجع نع اهاقلأف .هفيسب اهنورق زجو هقفرمب
 ينب ىلإ ءاقرزلا سيق درو اهنم ٍجرعو هدصقي ملف .''!هكرو ةبارخ يف حمرلاب ''هلجنف
 : يرقنملا ناّيح نب راوس لاقف «عيبرلا

 "”دلكشأ فرجا مد نم ًايجن ٌحُمَت ةدضطب نازفؤحلا انّرَقَح نحنو
. 0 

 ناوفس موي

 ونب تمعزف ناوفس هل لاقي ءام ىلع نابيش ونبو نزام ونب تقتلا :ةديبع وبأ لاق
 ونب مهيلع ترهظف .اديدش الاتق اولتتقاف .هنع اهمت اولجُي نأ اودارأو .مهل هنأ نابيش

 لاقف ,كلذ لبق نزام ينب نودّعوتي اوناكو ,*7ثدحملا اودرو ىتح مهوداذو يمت

 : ينزاملا كاذو كلذ يف

 مديعو ضعب نابيش يب ًاديوُر

 ىعغولا نع ديحت دل ًادابج اوقالت

 ٍنزام لآ نم ّرغلا ةامكلا اهيلع

 ناوفس ىلع ليخ ًادغ اوقالث
 ينادتملا انقلا يف تلاج ليخلا اذإ

 (”ناعط موي لك ناعط ثويل
 مهرب فيك اوفرعتف مهوقالت
 مُمَوطخ عورلا يف نولاصو ميداقم
 مهاعد نم اولأسي مل اودجنتسا اذإ

 ناثّدحلا دي مهيف تنج ام ىلع

 "نامي نيترفشلا قيقر لكب

 ناكم يإل مأ برح ةّيأل

 يلسلا موي

 ركشي ىنب ىلع تراغأ نزام ينب نأ ىلسلا موي ثيدح نم ناك :ةديبع وبأ لاق

 )١( هنعط :هلجن .

 . كرولا سأر بقث :كرولا ةبارخ (؟)
 . رمحأ : لكشأو . انعط :انرفح (؟)

 . ةرصبلاب دبرملا باب نم ةلحرم ردق ىلع ءام :ناوفس (4)
 . ناسرفلا :ةابكلا (1) .ءام :ثدحملا (0)

 . نميلا يف عنص يذلا يأ يناهلا فيسلا ديري (0)
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 : ينزاملا نايبذ نب بجاح لاقو
 لثئاو ءانبأو ينع اركشي ىلس

 ترمش برحلا اذإ انأ يملعت ملأ

 ٌ_رعاسم ءاتشلا يف ٌةارق ٌةاتْع

 ةندل طخلا نم ٌرمٌس مهيديأب
 ع و ف نا < 03

 مهزعب ترخف نإ موق كئلوأ
 عارو

 اهزيزع ىلسلا موي اولزنأ ّمُه

 أ" دالج لصن يأو مايحلا ىقال
 "داّيح دّرعم ٌريغ توملل

 مقارألا عمججو ًارط اهتزاف

 مقالحلا يف انئادعأ ىلع ماس

 0 مغارضلا ثويللاك ًةاك ٌةاَح

 ا" مجايجلا خارف نع ىحت ضيبو

 ا*”مصالّغلاو ىهللا يف رعب ثرخف
 مراوّصلا فويّسلاو يلاوغلا رْمْسِب 2

 نام 5 7 7 00
 نابيش ىلع ةيض ينبل ةفيقسلا موي وهو :نسحلا اقن موي

 نب سيقو - دلاخ نب سيق نب دوعسم نب سيق نب ماطسب ازغ :ةديبع وبأ لاق

 ىلع راغأف - ةخباط نب دأ نب ةبض نب سيق نب ليلسلا ,هوخأو نيّدجلا وذ وه دوعسم
 «قفتنملا نب كلام لبإلا ينو .هنيع أقف دق اهلحف اهيف قفتنملا نب كلامل ريعب فلأ

 ونب تبكرف !هاحابص اي :ىدان هموق نم اند اذإ ىتح ءاضكر اجنو هل ًاسرف بكرف

 يوقلا :دالجلا

 ناسرف نم لجرل ةفيلخ نب مصاع لاقف ءاقنلاب اوقحالتف «ميمت ونب تعادتو ؛ةبض

 .رفيو مجحيو هنرق نع لكني يذلا :درعملاو . اهثرؤمو اهران دقوم :برح شحم

 . فويسلا : ضيبلاو . حامرلا :رمسلا

 ,يهو : ةمصلغ عمج : مصالغلاو . ناسللا ةركع ىلع ةقلعم كنحلا يف ءارمح ةمحل يهو : ةال عمج : ىهللا

 . قلحلا يف ءىتانلا عضوملا

 . ةبض ينب دالب يف :نسحلا اقنو . يلمر لبج :نسحلاو . ةبدودحم لمرلا نم ةعطقلا : اقنلا (5)



 العف ءاماطسب ينعي مهدألا سرفلا بحاص مهتيماح :لاق ؟موقلا سيئر مهيأ هموق
 هحمر يف هيدي عمجو سوقلاب ىمر هئاذحب 'ناك اذإ ىتح .هضراعف حمرلاب هيلع مصاع

 ىلع رخو « ىرخألا ةيحانلا نم حمرلا جرخ ىتح ءهنذأ خامص ءيطخت ماف ٠ , هنعطف

 ؛رابدألا اولوو معنلا ليبس ليبس اوّلخ نابيش ونب كلذ ىأر |ملف  ةرجش ةءالألاو  ةءالألا

 نم نيعبس يف ماطسب اخأ دوعسم نب سيق نب داجب ةبلعث ونب رسأو ؛ريسأو ليتق نمف

 اماطسب يثري نابيش ينب يف ذئموي زواجم وهو «يبضلا ةمنغ نبا لاقف .نابيش ينب
 :لاقف «هولتقي نأ فاخو

0( 

 ةض

 تّنجأ ام ليو ضرألا مأل

 هيرت ملو هيرت ل كنأك

 رهفكم نعرأ داعسم ىلإ

 ايافّصلاو اهنم ٌعابْرملا كل
 ورمع نب ديز ونب تنمض دقل
 دّسوي ىل ةءالألا ىلع رف

 هيبأ ونب هيلع عزجت نإف
 تحار لاوشألا اذإ ماعطمب

 . لمر لبج :نسحلا
 . ةعيرسلا :لومذلاو . ةظيلغلا :ةرفاذعلا

 ليس نسحلاب ّرضأ ثيحب

 ا” ليصألا حنَج ذإ ءابهصلا ابأ
 الوم ةرفاذع هب 32

 لوهو ةبّبرم اهضراعت
 0١

 "”لوضُفلاو ةطيشنلاو كُّمكُحو

 ل ماطسيب يفوسي الو

 "”ليقص فيس هتيبج َنأك
 ليلج مهب لحو اوعجف دقف

 «ليصف اه سيل تارجحلا ىلإ

 . ماطسب ةينك : ءابهصلا وبا 0(

 . ريسلا نم عون :لوءدلاو . ةنيمسلا : ةبيرملاو . عردلا :ندبلاو « لحرلا ءارو لعجي ام :ةبيقحلا (ع)
 . ليلقلا توقلا فلعت :رمضتو . فيثكلا لبجلا :نعرألا 0(

 يف شيجلا ةباصأ ام :ةطيشنلاو .منغي ام رايخ نم سيئرلا هيفطصي ام :ةيفصلاو . ةمينغلا عبر :عابرملا (+)

 )00و30

)8 

 . مسقي لو لضف ام :لوضفلاو .هدصقم ىلا لصي نأ لبق هقيرط

 .رارضخالا مئاد معطلا رم رظنملا نسح رجش يهو :ءالألا اهعج :ةءالألا

 . اهعرض عفتراو اهنبل فخ يتلا قونلا :لاوشألا



 :ةريبه نب رضخألا نب ةلعمش لاقو

 ا"ًراصق الاجآ َنابيش ونب تقال ٍنئتسحلا قئاقش ٌَمويو
 )0 1 مارا#ام 2 .

 (©97اراغُم ادّس ةلوط هلشي بوعك اذ ّرمسأ هانذَخوأو

 : يبضلا ربعكملا نب زرحم لاقو

 "ركشي سيل مهلك ًاعيمج اوبآف ًابكار َنيعبس َنابيش نم تقلطأ

 "”رفكت يصاونلا نإ ىحللا َرُجَف ًاعنُم َنابيش نانفأ يف تنك اذإ

 رمضأ رهدلا رخآ يف مُهَدو الو امعنُم تنك اذإ يغبأ مهركش الف

 مت ىلع ركب مايأ

 نيرّيوُزلا موي

 اذإ اهب ىعرت ةيلهاجلا يف يمت ضرأ عجتنت لئاو نب ركب تناك :ةديبع وبأ لاق
 الإ هب نورفظي ائيش الو اهنوبيصي ةروع اوعدي مل عوجرلا اودارأ اذإف ءاوبدجأ

 مكيلإ نوتأي امو مكضرأ ىعر نم موقلا ءالؤه اوعنما :ميت ونب تلاقف ؛هوحستكا

 يف كيرش نب نازفوحلا الإ مهنم فلختي ماف ؛تعمتجاو ركب تدشحو .ميمت تدشحف

 ابأ مصألا ًارمع مهيلع ركب تمّدقف ؛ايزاغ ناكو نابيش نب لهذ ينب نم سانأ

 نب لهذ نب ةعيبر يأ نبرمع وبأ دوعسم نب سيق نب ورمع وهو :لاق - قورفم

 دق انإ «قورفم ابأ اي :اولاقف هوتأف ةسايرلا ىلع مصألا ةعيبر رئاس دسحف - نابيش

 نأ ديرن :أولاق ؟نوديرت اف :لاق . طق اوناكو انك ام رثكأ انل اوفحزو ميمتل انفحز

 هنإف «ةليبق لك ءانغ فرعنف ؛مهنم الجر مهيلع لعجنو .هلايح ىلع يح لك لعن

 )١( ةبض يب دالب يف نافورعم نابيثك :نانسحلا .

 ًالوتفم : ًاراغم عر . ةلئام :روز (؟) .

 ):( داع : با .
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 قورفم ٍتأي نكلو ,مكيلع فالخلا ضغبأل ينإ هللاو :لاق !سانلا داهتجال ّدشأ

 نب قورفم هيف ركذ موي لوأ كلذو  هوبأ هرواش قورفم ءاج الف .متلق اف رظنيف

 كيأر نع كوعدخي نأ اودارأ امنإو ءاودارأ اذه سيل :قورفم هل لاقف - ورمع

 كلذب انل لضفلا لازي ال ترفظف موقلا تيقل نئل هللاو ؛كتساير ىلع كودسحو
 دق .موق اي :مصألا لاقف !اهب فرعُت ةساير انل لازت ال كب رفظ نعلو .ادبأ

 ميت تلبقأف . هيلإ راشأ امو هيأر افلاخم تسلو .مكل افلاخم هتيأرف اقورفم ترشتسا

 اهو .نالمجلا ناذه يلوي ىتح يلون ال :اولاقو .نيديقم نينورقم نيللحم نيلمجب
 اهوّشح نإ .كريوز انأو :لاقف .ّمصألا مهوقب ركب تربخأف .ناريوزلا
 . اديدش الاتق اولتتقاف .موقلا ىقتلاو :لاق ! ينورقعاف اهورقع نإو ,. '''ينوشحف

 لجر هب ضكرف .ماه نب ةرم اخأ كلام نب ثاّرح مت ونب موقلا ترسأو :لاق
 مابأ رسأ يذلا سرافلا قحل ىتح ,؛ثارح نب ةداتق هنبا هعبتاو .هفدرأ دقو مهنم

 ونب تمزبناف «لاتقلا نيقيرفلا نيب ٌرحتسا مث ؛هابأ ذقنتساو .هسرف نع هدارأف هنعطف

 ركب تذخأو . ىلشهنلا سيئرلا وبأ :مهنم لتق نممف . ةميظع ةلتقم مهنم لتقف ؛مبمت

 هولكأف اهدحأ اورحنف «ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب سودس ونب اهتذخأ «نيريوزلا

 : سودس ىنب نم لجر لاقف ءابيجحن ناكو رخآلا اولحتفاو

 فيراقملاب انسلو ءاقّللا دنع فشك الف اّنع ىلأست نإ ُملَس اي

 فيلاحألا عمج يف نيريوزلا شيج  انحّبص موي انمزَه نيذلا نحن

 ا""فيراطغلا دّرملابو اّنم بيشلاب مهّطسو ليخلا ركن انلظو اوَُلَظ

 . :ىلجعلا مْثُج نب بلغألا لاقو

 مرإ دهع نم ناك دق انل خيش مصألاب انئجو مهريوزب اوٌءاج

 مه ثتيللا ام اذإ ثّْيِللا ةمهك مطحن ٌممرلا اذإ فِسّلاب ٌّركي

 )١( شيشحلا اهفلع : ةبادلا شح .

 ( 0دبت ملو هتيحل جورخ غلبو هبراش ّرط يذلا وهو :درمأ عمج :درملا .
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 )00( . 2 م . 0 . د م 2 :ةاك
 مقنعلا ميصالغلا خم ةمصلغ 9 رك يود | مدعم مييمد كن

 م00 1 ما * 53ه ؤ ل 1ث 006 7
 ممأ ىلع اوربص ول اوربصو محف يف نوخفني ول اوخفن دق

 مدق الو اه ًاقاس ْعَدَت ملف ْمُعَنلا َراجعأ ٌةَّبض تّبكر اذإ

 مت ىلع ركبل : '"'نيطيشلا موي

 ركب تراس - قارعلاو دجن لهأ ماسي نأ لبق  مالسإلا رهظ امل :ةديبع وبأ لاق

 نم :بلطملادبع نبا نيد يف نإف ؛نيطيشلاب ميمت ىلع ريغن :تلاقو «داوسلا ىلإ لئاونبا
 يرارذلاب '''علعل نم اولحتراف !اهيلع مسن مث ماعلا اذه ريغنف :اهب لتُق ًاسفن لتق
 ىتح ريخ لك اوقبسف «لايمأ ةينامث ةريسم |هنيبو .عبرأ يف نيطيشلا اوتأف :لاومألاو

 يذ دلاخ نب سيق نب دوعسم نب رشب ذئموي مهسيئرو ,نورعشي ال مهو مهوحبص

 رينعلا ينب يف لتقلا *”دحتساو ؛مهلاومأ اوذخأو «ًاعيرذ التق يمت ينب اولتقف ؛نيدجلا

 . ةلظنح نب كلام ينب نود ,عوبري ينبو ةبض ىنبو

 نيطّيشلا موي يمت ينب نم لتق لاق ؛يربنعلا ءانمحلا وبأ انثدح :ةديبع وبأ لاق

 نب ركب ىلع هللا عدا :اولاقف ؛ هت يبنلا ىلع ممت ينب دفو دفوف :لاق . لجر ةئاّتس

 : يربنعلا صيمر نبا ديشُر لاقف ؛ ا هللا لوسر ىبأف !لئاو

 علغلو نيطيشلا نيب ناك امو

 هلثم ْسانلا َرَي مل عمجب انئجف
 ةطْسو قّلُبلا دّيش مهد نعرَأب

 اكلامو ًارمَعَو ادعس هب انحبص

 هّنإو قارعلا ّنحص انل اًولَخَف

 عِبرأ ٌمجارَم ّالإ انقوسُ

 ا"ءَلْضَي ةعيرولا ٌرهظ هل ٌداكي
 ا" عملت ٌةَنِسألا هيف ُضراع هل

 عنشأ ٌرشلا نِم موي مه ناكف
 عَتمُم ٌعاطتسُي ال مهنم ىمح

 . ناسللا لصأ دنع ةيفورضغلا ةحيفصلا: ةمصلغلا (1)

 . نايداو :ناطّيشلا («) . ريسيلا :ممألا (8)

 . دتشا :لعقلا رحتسا (0) .لبج ليقو ضوم :علعل ()

 رارجلا مظعلا :نعرآلا (ب) . سرف :ةعيرولا (1)
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 مت ىلع ركبل : " قوفعص موي

 مهنم اوباصأف ,قوفعص موي عوبري نب طيلس ينب ىلع ةعيبر يبأ ونب تراغأ

 يبأ ينب ديس ذئموي وهو .دوعسم نب ةورف يربنعلا ميت نب فيرط ىتأف «ىرسأ

 : لاقف ءهنبا اولتقف مهيلع أطبأف ؛هنبا مهنهرو طيلس ينب ىرسأ مهنم ىدفف « ةعيبر

 ” قوفْعُص مْويلا دعب نئاعظلا ىمرص اهقرافأ ْنأ ىمْيلُس نَممأت ال
 قوثّوم ريغ ينظو تفرصنآ مث هيرب ًاعوط ةءادعأ تْيطعأ

 ميت ىلع ركبل :ضيابم موي

 نمأو مارحلا رهشلا يف ظاكع مايأ تناك اذإ ناسرفلا تناك :ةديبع وبأ لاق

 امك مّنقتي ال يربنعلا ممت نب فيرط ناكو ءاوفرعُي ال يك اوعنقت ءاضعب مهضعب
 ليحارش لتق فيرط ناكو .«لئاو نب ركب تفشك دقو ظاكع ىفاوف .نوعنقتي

 ينورأ :ةصيصمح لاقف «نابيش نب لهذ نب ةعيبر يبأ نب ورمع ينب دحأ ينابيشلا
 ظ كّلام :لاقف ,فيرط نطفف هيلإ رظنو هلمأت هب رم |لك لعجف .هايإ هورأف . افيرط
 لاقف ! ينلتقت وأ كلتقأ نأ كّنيقل نإ لع هللف :كفرعأل كمّسرتأ :لاقف ؟ّيلِإ رظنت
 1 كلذ يف فيرط

 ٌمَّسَوَتي مهَقيرَع لإ اونعب ًةليبق ظاكع تدّرو املك وأ
 "7 ُلْعُم ثداوحلا يف يحالس يكاش مكلذ انأ يننإ ٍينوُمْسَوَقف

 0س وهو فّيَّسلا درت فغز ةرثت يدلج قّوفو ٍّرغألا ىتحت
 ” هضخ ينيب لؤحف تللح اذإو َنزامو ميجملاو ديسأ يلوح

 )١( ةماهلاب ةيرق :قوفعص .
  )0جدوهلا يف تماد ام ةأرملا يهو ,ةنيعظ عمج :نئاعظلا

 هب لبرست يأ :حالسلا كش (؟)
 عوردلا نم ةمكحملا ةعساولا ةنيللا :فغزلاو . عردلا :ةرثنلا ( ؛) .

  )0( 0مت نب ورمع نب رينعلا : انه دارملاو . سانلا نم ريثكلا عمجلا :مضخلا .
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 نب لهذ نب ةعيبر يبأ يب ءافلح ةدئاع ينب نإ مث «هللا ءاش ام كلذل ىضمف :لاق

 مهنم جرخ - بلاغ نب يؤل نب ةدئاع نأو , شيرق نم مهنأ نومعزي مهو - نابيش يأ
 هيلع ابثوف « امهديص |هيلع رعذف «نابيش ينب نم لجر امل ضرعف «ناديصي نالجر

 مهيلع ةعيبر ونب تبأف اههلتق .نوديري نابيش نب لهذ نب ةرم ونب تراثف ؛هالتقف

 مكبلط اودارأ دق مكتوخإ نإ ,ةعيبر ينب اي :دوعسم نب ءيناه لاقف ؛كلذ

 مع ضيابمو مهل ءام . ضيابمب اولزن ىتح اوراسو مهوقرافف :لاق . مهنع ("'اوزامئاف

 مهربخأف ءمبمت دالب ىلإ راسف .ةعيبر بأ ينب نم لجرل دبع قبأف - ءانهدلا ءارو نم
 يحلاو ةعيبر يبأ ونب مهو ؛ ضيابم ىلع لوزن لئاو نب ركب ينب نم اديدج ًايح نأ

 ةلكأ مه امنإ ءهيمت لآ اي يرأث ءالؤه : يربنعلا فيرط لاقف ؛هموق نم ىقتنملا ديدجلا

 ,ةيهَّط ينب دحأ .ءاعدجلا وبأ هعم لبقأو ءميمت نب ورمع ينب يف لبقأو ."”سأر

 ونب مهب ترزنف ؛ةانم ديز نب دعس ينب نم عمج يف يرقنملا دبعأ نب ىكدف هءاجو

 هيلع اوماقأف ؛ ضيابم مع ىلإ ,مهسيئر وهو دوعسم نب ءيفاه مهب زاحناف .ةعيبر يبأ

 ينوعيطأ :فيرط مهل لاقف ؛ممت ونب مهتحّبصو 2( حرّسسلاو لاومألاب "'اوقرشو
 ينب سيئر ءاعدجلا وبأ هل لاقف .مهءارو ام مكل فّصي بلكألا ءالؤه نم اوغرفاو

 كرتنو مهسوفن اوزرحأ ابلكأ لتاقنأ :ةانم نب دعس نب سيئر يكدف «ةلظنح

 مكنم لجر لتاقي ال :هباحصأل ءيناه لاقف .هيلع اًوَبَأو ءىأري اذه ام ؟ مهلاومأ

 نب ءيفاه لاق ةمينغلا ن نم مهّيديأ اوئلم الف ءاهيلع اوراغأف لاغبلاو معنلاب مف تقحلو

 ةصيصمح هلتق «يربنعلا افيرط اولتقو مهومزهف .مهيلع اولمحا :ةباحصأل دوعسم

 :لاقو « ينابيشلا

 ملعت دق معمب تنأو ًاهَمس لماج َةوُعَد فيرط توعد دقلو

 ُمدقتسُي مهيبأ مساب َشّيجلو مهل بورحلا يف ايح تِيتأو

 ..دحاو سأر مهعبشي ليلق يأ :سأر ةكلأ (؟)
 . قرشملا ةيحان يف ذخأ :قرش (*)
 . يعارلا لاملا :حرسلا (:)
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 ا" امّدقأ سراوفلا باه اذإ السب  مُمَرامذ نوعنمي امْوَق تّدجوف

 ا"' كملت ءامسلا نود بلئاتكب اورّمش !ةعببر ينبأ اوعُد اذإو

 اومَتْشُي ْنَأ مهيبأ رامذ اومَحو مّهارقب اولّجعو كيلع اودشح

 ا” ضخ كوملُسأ دّيسأ ونبو هالك ّرغألاو كَعرد كوبلس

 مم ىلع ركبل : ' ناحيف موي

 طيبغلا موي رسأ ذإ ثراحلا نب ةبيتُع نم سيق نب ماطسب ىدب امل :ةديبع وبأ لاق

 ةبيتع نب عيبرلا ذخأف ؛ناحيفب راغأف !يلبإ لقع نكردأل :لاق ءريعب ةئاعبرأب
 هدق ىلع عيبرلا لام دقو ,«بارشلاب عيبرلا نع لغش نيموي راس الف ,هلام قاتساو

 , برهو - ماطسب سرف  عوسنلا تاذ نتم يف لاج مث . هنم لحناو هعلخ مث نال ىتح

 ىتأو :لاق . ىبأف !اقيلط ماه .عيبراي :ماطسب هادان هنم اوسئي ملف ؛هرثأ يف اوبكرف

 هعم ناكو ! عيبر جنا !عيبر اي اهيإ : هثيدح ءانثأ يف لوقي لعجف ,مهثدحي هموق يدان

 هاقستساف «عارب وه اذإف ,عوبري ينب ىندأ ىلإ ىهتنا ىتح عيبر لبقأو :لاق

 هل لاق . سرفلا '”' ريبه : مويلا ىلإ ناكملا كلذ يمسُف . تتامف اهسأرب سرفلا تبرضو

 . كلام كل فلخم ينإف كسفنب توجن ذإ امأ : ةبيتُع وبأ

 مت ىلع ركبل :لوألا راق يذ موي

 يف نمكف عوبري نيب نم اسراف رشع ةسمحخ وحن يف ةبيتع جرخف :ةديبع وبأ لاق

 .رامذلاو . عاجشلا وهو «لساب عمج :لسبلا )١(

 . أيمتو ضمنو فخ :رّمش (؟)

 . مت نب ورمع نب رينعلا وه :مضخ (+)

 . دعس يب دالب يف عضوم :ناحيف (:)
 . هنم عفرأ هلوح امو انئمطم نوكي نأ :ضرألا نم ريبملا (0)

17 



 . اهوقاتسا مث ءاعرلاو ةيماحلا نم

 :لاقو .هل بهذ ام عيبرلل فلخأف

 ا"”اروخلو اهكرابت يف ًادالج عسر لع تأفأ ينئنرت ملأ

 راومألا نوُّمرَي راق يذب ٍنيصح يب تكرت دق ينأو

 ممن ىلع ركبل : ”زجاحلا موي

 نب ديسأ ونب هيقلف «ةماهلا نم يركشيلا رص نب لئاو جرخ :ةديبع وبأ لاق

 ؛ نولوقيو ""ةةيكرل يف هنوسمغي اولعجف .ًاريسأ هوذخأف .مبمت نب ورمع

 () اكَتوُد يوُلَد تاما اهيأ اي

 نب ثعاب نب ةمامث ذخأف ءزجاح موي ميرص نب ثعاب هوخأ مهازغف ؛هولتق ىتح
 لاقف .مهنم ةئام ةّئظلا ىلع لتقو ,هلتقف مهيف ًاهيجو ناك ديسأ ينب نم الجر مرص
 : مرص نب ثعاب

 ("اهلابْلَب نم سْفَّنلا تيِفَش شه له مآ  لئاوب تْرأث له ًادّيسأ لئاس

 09 احلابسأ ىلإ ًاقَلَع اهُتألمف مهمتالدل ًاحتام نولسرأ ذإ

 ا" اهلالهو اهفصن ةليل ٌردبلو ااهتاكم ءاّسلا كّمس نّمو ينإ
 الام يف هّنّيع رظنتف ًادبأ ةّيحل اذ مهنم فقتثأ تيلآ

 . نبللا تاريزغلا :روخلاو . نابلأ الو اهل دالوأ ال يتلا : لبالا نم دالجلا 01(

 . ةرقنلا ندعم لبق عضوم :زجاحلا (؟)

 .وطت مل رثبلا :ةبكرلا (؟)
 .ولدلا ًالميف ءاملا لق اذا رئبلا يف لزني يذلا :حتاملا (4)

 ساوسولاو مهلا ةدش :لابلبلا (6 )

 . اههافش :ولدلا لابسأو .ّمدلا :قلعلا (1)
 . عفتراو الع :كمس 70
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 :لاقو
 و ع 5 0 8 7 03 8 د ما #08 1

 مريم رماب مهتيتا له ما لئاوب تراث له ادسا لئاس

 (0!مّدلاب قارعلا ىلإ نهتألمق مهتالدل ًاحتام ينولسرأ ذإ

 مت ىلع ركبل :'"'قيقشلا موي

 ىمّيلس يبسف «ةلظنح نب كلام ينب ىلع يلجعلا رباج نب رحبأ راغأ :ةديبع وبأ لاق

 :مجنلا وبأ لوقي كلذ يفف .رجبأ هل تدلوف «نصحم تنب

 ءاسم اهءاسن تقرَط ىتح َةرَك ةّيِهَط ىلع تّررك دقلو
 سوسبلا برح

 لئاو ينبا «.بلغتو ركب برح يهو

 طهر ةثالث ىلع الا اهلك دعم عمتجت مل :لاق بئاسلا نب دم نب ماشه رذنملا وبأ

 . بيلكو .ةعيبرو .رماع مهو « برعلا ءاسؤر نم

 نب ناودع وهو «ثراحلا نب ركشي نب ركب نب ورمع نب برظلا نب رماع :لوالاف

 موي دعم دئاق وه برظلا نب رماعو .رضم نب سانلا وهو «ناليع نب سيق نب ورمع

 ةماهت نيب تناك ةعقو لوأ ىهو .ةماهت ىلإ تراسو جحذم تجحذمت نيح «'"' ءاديبلا

 نميلاو

 ءبعك نب بيَبَح نب ركب نب مشج نب ريهز نب ةرم نب ثراحلا نب ةعيبر :يناثلاو

 . نميلاو ةماهت لها نيب ناك موي وهو . '* نآلّسلا موي دعم دئاق وه

 دعم داقو . لئاو بيلك نم زعأ :هيف لاقي يذلا وهو ,ةعيبر نب بيلك :ثلاثلاو

 . اهءاشر بذج :ولدلا حتم )١(

 . ممت نب ورمع نب ديسأ ينبل ءام :قيقشلا (؟١)
 . ةنيدملاو ةكم نيب ءاسلم ضرأل مسا :ءاديبلا (؟)
 . نميلاو زاجحلا ىلي امم :نالسلا (4)
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 اولعجو .اهلك دعم هيلع تعمتجاف .مهمزهو نميلا عومج ضفف « ''ازاَرَخ موي اهلك
 وهز هلخد مث .هرهد نم انيح كلذب ربغف هتعاطو '''هتبيجنو هجاتو كلملا مْسَق هل

 هنا هيغب نم غلب ىتح ؛هل دعم دايقناو .هزع نم هيف وه امل هموق ىلع ىغبو .ديدش

 :لوقيو ءهتّمذ رفخت الف رهدلا ىلع ريجيو .هامح ىعرُي الف باحسلا عقاوم يمحي ناك

 ران دقوت الو .هلبا عم دحا لبإ دروت الو ,« جابي الف !يراوج يف اذك ضرا شحو

 . لثاو بيلك نم زعا :برعلا تلاق ىتح «هران عم

 دق لئاو نب بيلك ناكو .ةماهتب ةدحاو راد يف نابيش ونبو مشج ونب تناكو

 سوسبلا تناكو ؛ةرم نب ساسج اهوخأو «نابيش نب لهذ نب ةرم تنب ةليلج جّوزت
 , ساسجل ةرواجم نابيش ينب يف ةلزان تناكو «ةرم نب ساسج ةلاخ ةيميمتلا ذقنم تنب

 نم مأشأو ,«بارس نم مأشأ :برعلا لوقت اهو .ءبارس اهل لاقي ةقان ال ناكو

 راوج ءاهتيب ءانفب ةلوقعم يهو «سوسبلا ةقان بارسب بيلكل لبإ تّرمف !سوسبلا
 لبإلا تعبتو .هتعطق ىتح اههاقع تعزان لبالا ُبارس تأر املف ؛ةرم نب ساسج

 الف ؛ ةنانكو سوق هعم .,ضوحلا ىلع وهو بيلك ىلإ تهتنا ىتح ءابب تطلتخاو

 (ملف ءوغرت يهو ةقانلا ترفنف اهعرض '”مرخف اهس اهلا "'عزتناف ءاهركنأ اهآر
 . تجرخاو !هاراجاو !هآلُذاو :تحاصو اهسأر نع اهرامح تفذق سوسبلا اهتأر

 لئاو نب بيلك لتقم

 نب ورمع هعبتو هتلا ذخأف دهب ًارورغم هل ًاسرف بكرف . اساسج تسمحأف

 ,ىمحلا بيلك ىلع الخد ىتح .هحمر هعمو ,هسرف ىلع نابيش نب لهذ نب ثراحلا

 يعن ام كارتأ :هل لاقف !اهترقعف « يتراج ةقان ىلإ تدمع .ةدجاملا ابأ اي :هل لاقف

 )١( ةكم ىلا ةرصبلا نيب ام ةفخطب لبج :زازخ .
 اهعون يف ةسيفنلا اهلثم ىلع ةلضافلا :ةبيجنلا (؟) .

 هب اهامر : ًارهس اهل عزتنا ةرف

 .قشو بقث :مرخ (غ)



 نأ
 ١2 .ع
 ورمع هنعطو ؛هبلص مصقف ساسج هنعطف ,بضغلا هسحأف ؟ياح نع بذا

 : ساسجل لاق ؛ هلجرب صحفي وهو بيلك عقوف ؛ 90 هنطق عطقف هفلخ نم ثراحلا نبا

 ّصحألاو ًاثيبش تزواجت :لاقف !ءام نم ةبرشب ىنثغأ

 : متهالا

 هّموق ملظَي ناك ًاشلُك َنإو
 همع نبا فك حمّرلا هاشح ملف

 ةبرشب ينثغأ ساّسِخل لاقو

 هءامو ّصَحَألا تزواحت لاقف

 :ةدعج ىنب ةغبان لاقو

 ٍسحاد ةطخ نأ الاقع غلتبأ

 ًارصان ٌرثكأ ناك يرمعل ٌبيلك
 ةنعطب ٌرّمتساف بان عرض يمر

 ةبرشب يننغا ساّسجل لاقو

 هءامو صخحخألا تزواجت لاقف

 3 اال (9
 نب ورمع لوقي كلذ يفف :

 نايَرَت يذلا لثم هّكردأف

 ناوأ يأ لمألا َظَرّكذت
 يناكم تبأر نم ربخف الإو

 نافد ٌريغ وهو ثيبش نطبو

 مدقت وأ ال ٌرخأتساف كيفكب

 ”'مّهسملا يناولا ِدْرَبلا ةيئاحك
 مهنأو ّيلِع اَنَم اب كّرادت

 (ه) 2
 مّسرَتُم وذ وهو ثيبش نطبو

 لهلهملا رمشتو ؛َّيِهْنلا هل لاقي ءامب اولزن ىتح نابيش ونب تلحترا بيلك لتق املف

 عمو « بارشلاو رايغلا مرحو «لزغلاو ءاسنلا كرتو ركب برخل دعتساو - هقرا يا

 ةرم اوتأف ؛رمالا نم عقو اهف مهيلإ رذعُي نابيش ينب ىلإ مهنم الجر لسرأف .هموق هيلا
 ًابيلك مكلتقب ًابظع ميتأ مكنإ :هل اولاقف ,هموق يدان يف وهو نابيش نب لهذ نبا

 . عفادأو يمحا :َبذأ 001(

 . ناسنالا نم رهظلا لفسأ :نطقلا (+)

 . دجنب ةعيبر لزانم يف ناريدغ :صحألاو ثيبش (؟)
 . ماهسلا لكش ىلع روصب ططخملا : مهسمل ع(

 . هبلط نمل ءاملا عضوم : مسرتمل )0(

 الا



 نود مكيلع ةلجعلا انهرك انإو ؛ةمرحلا ممتكهتناو .محرلا معطقف «لبإلا نم بانب

 . عنقم انلو «جرخم اهيف مكل ءاعبرأ الالخ مكيلع ضرعن نحنو ؛مكيلإ راذعإلا

 وا هب هلتقنف هلتاق اساسج انيلا عفدت وا ءابيلك انل يبحت :لاق ؟ يه امو :ةرم لاقف

 يئايحإ امأ :لاقف !همد نم ًءافو كيف نإف .كسفن نم اننكمت وأ .هل ءفك هنإف امامه

 هسرف بكر مث لجع ىلع ةنعط نعط مالغ هنإف ساسج امأو «نوكي ال ام اذهف ًابيلك
 معو ةرشع وخأو ةرشع وبا هناف ماه اّمأو هيلع ىوتحا دالبلا يأ يردأ الف

 انا اماو .هريغ ةريرجب لتقُي مكيلا هعفداف لإ هوملسي نلف مهموق ناسرف مهلك ,ةرشع

 نم لجعتأ |مف ءاهيف ليتق َلَوا نوكأف ًادغ ةلوج ليخلا لوجت نا الإ وه لهف

 قنع يف اوقلعف ,نوقابلا ب ءالؤهف (هادحإ اَمأ :ناتلصخ يدنع مكل ْنكلو ؟توملا

 ةقان فلاف الإو ءروزجلا حبذ هوحبذاف مكلاحر ىلإ هب اوقلطناف '”ةعسن متتش مها

 .تأسأ دقل :اولاقو موقلا بضغف !لئاو يب نم اليفك اهب مكل ميقأ لقملا ءادوس

 . بيلك مد نم نبللا انموستو كدلو انل )لذرُت

 . مهنيب برحلا تعقوو

 ا"”طساق نب رمنلا ُبلغت تعدو ءاهموقو اهيبأب بيلك ةجوز ةليلج تقحلو

 ءطساق نب ةليفُغ مهب تقحلو ركب ىلع مهعم ادي اوراصو بيلك ينب ىلإ تمضناف

 ,هتوخإ لاتق ىلع مهتدعاسمو نابيش ينب ةعماجم اوهركو لئاو نب ركب لئابق تلزتعاو

 ركشي تفكو ,مهنع مجل ('”تنعظف ؛لبإلا نم بانب ًابيلك ساسج لتق اومظعأو
 . ةماعنلا سرافو ريجب وبأ وهو ءهتيب لهأ يف دابع نب ثراح لا ضبقناو :مهترصن نع

 : ابيلك يثري لهلهملا لاقو

 «االوزي نأ ًارهاس ّمجنلا ْبُقرأ اليوط َنيمعنألاب يلي تب
 . دلج نم ليوط ضيرع ريس وهو .عسنلا نم ةعطقلا :ةعسنلا )١(

 . كدلو نم لذرلا انيطعت يأ :لذرت (؟)

 . ةعيبر يف نطب :طساق نب رمنلا (0)
 . نايداو : نابعنألا )0( . تلحر :تنعظ (10(
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 ليتق لازي الو ًأدهأ فيك

 هدلا يف ةماهت انّراد تبّيغ

 مهيلع تّرِمأ ًاسأك اًوقاستف

 انلزتو اولزنَي نا اوقيطُي مل
 قربأو يسقلا سجْعَم اوضتنا

 اهافس ًاِْيلُك مهّير اولتق
 ىتح لحلاو مارحلاو اويبذك

 حرلافطاع يف نينجلا تومّيو

 : هيثرب ًاضيا لاقو

 اهيف نمو ايندلا يف ريخ ال ٌبْيلك

 ةمركمو زع ىتف يأ بيلك
 مهل تلقف يل ًابْيلك ةاعنلا ىَعَن

 هتعينص نم اناك مزعلاو ٌمْرحلا

 اهتنعأ يف يدّرت ليخلا ٌدئاقلا
 اهتنسأ ىَفلُث ام َبلغَت ليخ نم

 ةَجَّمدُم ىطخلا نم نوزهزهُي

 اهُدروتف انيديأب حامرلا ىرت

 تعقو اهّنحت نم ىلع ءامسلا تيل
 مكحْلاصُي نم انم هللا حّلصأ ال

 الولح دعم ونب اهيفو ر

 اليلذلا ريزعلا لتقي مهنيب
 الولعم هعقو ماهلا كرت

 الوزنلا قاطأ نم برحلا وخأو
 """ةلوحفلا لوحفلا دعوت امكان
 اليوع فاخن نإ ام اولاق مث

 ا""ةلوجحملا هّضْيِب ٌرْذخلا بَلسُي

 الويخلاو انحامر يورنو 1

 لحي نسيف اهتيلخ تنأ ذإ
 "'اهيفاس كولْغي ذإ فئاقسلا تحت

 اهيساور تلاز وأ ضرالا انب تلام

 اهيصحأ ٌموق اي هئالآ لك ام

 اهيداعت يف تَّجَل ليخلا اذإ ًاوهز
 اهيداعأ نم اهوبضخ دقو الإ

 "'اهيلاوَع اقرز اهُبيبانأ ًاتمك

 اهيلاعأ ًارْمُح اهّردصتو ًاضيب

 اهيف نمي تباجئاف ّضرالا تّقشنآو
 اهيراجت ىلعأ يف ْسمشلا تحال ام

 )١( ضبقملا :سجعملا .
 ربقلا ةراجح ديري :فئاقسلا (ع) .

 .رمحألاو دوسألا نيب هنول ليخلا نم ناك ام وهو .تيمك عمج :ًاتمك (1)

 .ةأرملا :ةضيبلا (؟)
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 يهنلا موي

 ءامب اوقتلاف , يهنلا موي مهنيب تناك ةعقو لوا ّنأ شارخ ينربخأ :رذنملا وبأ لاق

 نابيش سيئرو « لهلهملا بلغت سيئرو .هيلع ةلزان نابيش ونب تناك «يهنلا هل لاقي
 رحتساو ؛نابيش يف ةكوشلا تناكو « بلغت يبل ةرئادلا تناكف ؛ةرم نب ثراحلا

 . ةرم ينب نم دحا مويلا كلذ يف لتقُي مل هنا الإ مهيف لتقلا

 ا"'ىلن ايذلا موي

 ةلتقم ًاركب تلتقو ,بلغت ونب ترفظف ؛مهل ةعقو مظعا وهو «بئانذلاب اوقتلا م

 دج وهو - نابيش نب .لهذ نب ةرم نب مامه نب ةرم نب ليحارش لتق اهيفو «ةميظع

 نب ورمع نب كيرش نب ثرحلا وه نازفوحلاو «ةدئاز نب نعم دج وهو .نازفوحلا

 نب ةرم نب ثرحلا لتقو «مثج نب ريهز نب دعس نب باتع هلتق - ليحارش نب سيق

 نب ورمع ةبلعث نب لهذ ينب نم لتقو . مثج نب ريهز نب بعك هلتق «نابيش نب لهذ

 « هللا ميت نب كلام نب ليمج : هللا ميت ينب نم لتقو . ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب سودس

 « سيق نب ةعيبض نب دعس :ةبلعث نب سيق ينب نم لتقو هللا مت نب كلام نب هللا ديبعو

 ,جدوه يف لمحف .ًاريبك ًاخيش ناكو .نيفرخلا دحا وهو «ةبلعث نب سيق نب ميمتو
 نم ءالؤه . هلتقف «لطخالا دج وهو .مشح نب سكودفلا نبا كلام نب ورمع هقحلف

 . بائذلا موي ركب ءاسؤر نم بيصأ

00 
 تادراو موي

 بلغت ونب ترفظف ؛انيمس نيذلا مهؤاسؤر سانلا ىلعو «تادراوب اوقتلا م

 )١( دجنب تابضه ثالث :بئانذلا .

 ةكم راسي نع :تادراو (؟) .
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 نب لهذ نب ةّرُم ماه لتق هيفو ؛رايس نب ثرحلا نب رايسو «ةبلعث نب لهذ نب رماع
 دعب لتق ام هللاو :لاقف .الوتقم لهلهم هب رمف ؛ هيبأو همأل ساسج وخأ «نابيش
 ىّبر ناك امك ,هلفكو هاّبر ماه ناكو ؛ةرشان هلتقو !كنم ًادقف لع زعأ ليتق بيلك
 . ةءابهلا موي هلتقف اشاورق ردب نب ةفيذح

 مل
 ةهريبع موي

 لك (ةريثك عئاقوو ةدواعم مهنيب تناك 9 ؛ بلغت ونب ترفظف « ةزينعب اوقتلا 0

 ,«تاضريوع مويو «ونحلا موي اهنمف :ركب ينب ىلع بلغت ينبل هيف ةرئادلا تناك كلذ

 ءركب ىلع بلغتل اهلك مايالا هذه .تابيصقلا مويو «ةّيرض مويو «قينأ مويو

 . مهرمأ نولبقتسي سيل نأ اونظ ىتح .ركب اهيف تبيصأ

 : اهوأ ةليوط ةديصق يف ءركب ىلع اهاعنيو مايالا هذه فصي لهلهم لاقو
)00 

 . ةكمو ةرصبلا نيب عضوم :ةزينع 00(

 يرينأ منح يذب اتتليلأ

 يليل لاط بئانذلاب كي نإف

 :لوقي اهيفو

 انبيبأ ينبو ةودغغ انأك

 تادراوب تكرت دق يفإو

 بلك نم الدع سيل نأ ىلع

 رّجحُب نم عمسأ ّحيرلا الولو

 ”'ريصقلا ليللا نم ىكبأ دقف 0 78 1 ء :

 ريز يأ بئانذلاب َرَبخأل
0( 

 رودخلا ةأّّبْخُم تزربب اذإ

 ا"”روكذلاب ٌعرقت ضيبلا ليلص

 . يعجرت : يروحت الو . عضوم :مسح وذ (؟)
 . دجنب تابضه ثالث : بئانذلا 0

 . ىرخألا يف اههادحا ترثأ تريدأ اذاو .دحاو ندعم نم :ايحرلا ()

 . فويسلا :روكذلاو توصلا : ليلصلاو . ةماهلاب ةبصق :رجح (ه)

 6”و, 



 :ءامدلا يف فرسأ امل لهلهم لاقو

 دحأ مه يكبي امو تيكب ىتح مهبرب ركب ينب لتق ترثكأ

 اودجُو انيأ اركب جرببأ ىتح ٌمهلتقب ىضرأ ال هللاب ُتِيَلآ

 .ةيد مهل ذخؤي الو «ليتق هيف لتقي ال :اجربب مهعدأ :جرببأ :متاح وبأ لاقو

 .اذه نم مهاردلا نم جرهبلا :لاقو

 : لهلهملا لاقو

 "؟رارفلا نيأ ركبل اي ًاِبْيلُك يل اورشنأ رُكَبا اي
 رارّسلا نابو رشلا حرص ركبل لوقت ٌنابيش كلت

 اوراسف اوريس تاللا مّيتلو 2سيقل لوقت لجع ونلبو

 :لاقو

 ا" مارحإلاو لحلا برو اوُبَدك اوعبرأ اولاق مث ًابيلك اولتق

 مالاب فّقثم لك ضعيبو ةليبقو لئابق َديبت ىتح

 ا" ماتيألا بئاوذ ضرع َنُحخسُي ًارساوح رودحلا تاير ٌموقتو

 ا*!هاببإلا ىلع امدنت ىري مم هميم دعب خيشل لا ضعَت ر ىتح

 ناكو ؛عقوأ ركب لئابق نم ةليبق يأب لابي ملو لتقلا يف فرسأ الهلهم نإ مث

 نب ثراحلا ناكو ؛لئاو نب بيلك مهلتقل «نابيش ينب ةرصن نع تدعق ركب رثكأ

 نبا ناك هنإ لاقيو «ثراحلا نب ريجب هنبا لتق ىتح « بورحلا كلت لزتعا دق دابع

 )١( اويحأ :اورشنأ .
 )١( تءاش ىتم ءاملا درت تكرت اذإ :لبإلا تعبرأ :لاقي :اوعبرأ .

 سأرلا مدقم رعش يهو :ةباؤذ عمج :بئاوذلا (ع) .

 ( 00مدن يأ :هدي ىلع ضع :لاقي :ّضعب .

 ) )0ةماملا ضراعب ةبقع :ةضق .
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 نا نظو !لئاو ينبا نيب حلصأ ليتق ليتقلا معن :لاق هلتق ثرحلا غلب |لف ؛هبخا
 ؛بيلك لعن عسشب هلتق امنإ :هل ليقف ؛هل ًائفك هلعجو بيلك رأث هب كردأ دق لهلهملا
 ,دابع نب ثرحلا بضغف !بيلك لعن عسشب وب :لاق اريجب لتق امل لهلهملا نأ كلذو

 بره ىتح بلغت لتاقف ؛ركب رّمأ ىلوتو اهبكرف .ةماعنلا هل لاقي سرف هل ناكو
 : دابع نبا ثراحلا كلذ يف لاقف بلغت لئابق تقرفتو لهلهملا

 () يلايح نع لئاو برح ْتَحقل ينم ةماعنلا طبرم ابرق
 يلاص موِيلا اهّرحب يفإو هللا معاهتانج نم نكأ م
 لاقف  ةعيبر نب يدع همساو  هفرعي ال وهو لهلهملا دابع نب ثراحلا رسأ هيفو

 نإ كلذب ٌدوهعلا كيلع :يدع هل لاقف . كنع يلخأو ةعيبر نب يدع ىلع يلد :هل
 : هيف لاقو ,هكرتو ''' هتيصان جف ! يدع انأف :لاق :معن :لاق ؟ هيلع كتللد

 ناديلا ينثنكما ذإ اًيدع فر 2عأ ملو يدع ىلع يسفن فه
 نانسب اههدحا نعط . ةعيبض نب ردحج امهلتق ,نايبلغتلا رماعو ورمع لتق هيفو

 يف بنجو - بنج ينب يف لزنو هموق قراف لهلهملا نإ مث ؛هجزب رخآلاو .هحمر
 اهقادص يف هيلإ اوقاسو اهحيوزت ىلع هوربجأف ,مهعنمف هتنبا هيلإ اوبطخف  جحذم
 :كلذ يف لاقف ؛مدأ نم ادولج

 مثُج نم َنيمركألا ينب تخأ تيقل ب بلغت ىلع زرعأ
 ()مدأ نم لابحلا ناكو بنج يف مقارألا اهدقف اهحكنا

 60 مدب بطاخ ففنأ ام لمز اهبطخي ءاج نينابأب ول

 . لمحت مل اذا , ىثنألا تلاح ردصم :لايحلاو . تلمح :تحقل 000(

 تاعامجلا :جاوفألاو . عمج :فلتو . ابعرو ًاعزف اهناقيس نع ءاسنلا فشكت موي يأ :قاس عمج :قوسأ (؟)
 . لبإلا : معنلاو

 . سأرلا مدقم رعش : ةيصانلا (؟)

 .نالبج :نانابأ (6) .رهملا :ءابحلا (5)

 /ا/



 لوألا ''"بالكلا

 , اهماحرأ تعطاقتو ءاهؤاهفس اهبلغو لئاو نب ركب تهفاست امل : :ةديبع وبأ لاق

 ؛فيعضلا يوقلا لكأف ءانرمأ ىلع اوبلغ دق انءاهفس نإ :اولاقف مهؤاسؤر ىأترا

لاو ءاشلا هيطعن اكلم انيلع كّلمُت نأ ىرنف ؛كلذ ريبغت عيطتسن الو
 ذخأيف ءريعب

 ضعب نم نوكي نأ نكمي الو ؛ملظلا نم مولظملا ىلع ٌدريو ,يوقلا نم فيعضلل

 «هوتأف . انيلع هكّلمنف ًاعَبُت يتأن انكلو ءاننيب تاذ دّسفتف «نورخآلا هابأيف ءانلئابق

 مدقف ,يدنكلا رارملا لكآ ورمع نب ثراحلا مهيلع كّلمف ءمهرَّمأ هل اوركذف

 . "'لقاع نطب لزنف
 «نييمخللا ةريحلا كولم يديأ يف ام ةماع عزتنا ىتح ىتح «لئاو نب رتكب ازغ مث

 تام يأ ا"' هيطْيَت يف نعّط مث . مهارعأ يصاقأ ىلإ مهدرو «نييناسغلا ماشلا كولمو

 لبقأف « بالكلا ادعاوتف .كلملا يف ةملسو ليبحرش هانبا فلتخاو ؛ لقاع نطبب نفدف

 يف ةملس لبقأو ؛لئاو نب ركبو .عوبري يبو ءاهلك بابرلاو ةبض يف ليبحرش

 ؛ عشاجم نب نافيس مهيلعو ؛ ةلظنح نب كلام ينب نم هعبت نمو ءارببو ءرمنلاو .بلغت

 ىلإ اورذنا: مه لاقو هموق ةيعوأ حفس هنال حافسلا هل ليق امنإو ؛ حافسلا بلغت ىلعو

 امتوادعل ليبحرش عم لئاو نب ركب تجرخ امنإو هيلع اولزنو اوقبسف . بالكلا ءام

 ىلع شنح وبأ دشو « عوبري ينب يف لتقلاا ّرحتساو «بالكلا ىلع اوقتلاف ؛بلغت ينبل

 ىلإ ةسأرب يتأي نأ شنح وبأ دارأف .ًاشنح ّلتق ليبحرش ناكو ؛هلتقف ليبحرت

 أ :ه لاقو هانيع تعمد ةملسم هآر الف . هل '".فيسَع عم هنعبف ,هفاخف ءةملسم

 وبأ برهو !هلتاق ىلإ باوثلا عفدأ امنإ :لاقف . شنح وبأ هلتق هنكلو ال لاق ؟ هتلتق

 : ةملس لاقف ءهنع شنح

 )١( ةرصبلاو ةفوكلا نيب ام :بالكلا ١ دجنب دأو ليقو .لبج :لقاع (؟) .
 )( هب قلعتم بلقلل يذلا قرعلا : طينلا .

 ) )1ريجألا :فيسعلا .
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 باولا ىلإ يجت ال كلاف ًالوُسَر شنح ابأ غِلْبأ الأ
 بالُكلا راجحأ َنيب لبتق آي سافل َرْيَخا نأ ْمَلَت
 '' بابرلا سيساعج ُهمَلأو ركب نب ْمْثُج ُهَُلوَح تعاَدت

 : لطخألا لوق ليبحرش عم تناك ًاركب نأ ىلع لدي اممو
 باهش ينب تنَهَأ دق نكلو ينهث مل كَنِإ َناَنَغ ابأ

 7بالكلا َموي مُكتارس ءامد انوُتسنأو ليخنلا يف اَرَقَر

 قىااثلا بالكلا مويو : ةقفصلا موي

 مويب الصتم بالكلا ُموي ناك :لاق ءالعلا نب ورمع وبأ انربخأ :ةديبع وبأ لاق

 ذخأف ميمت ينيب عقوأ دق ناك كلملا ىرسك نأ ةقفصلا ثيدح نم ناكو ؛ةقفصلا

 كسم اهيف هل 7 ةميطل ىلع اوراغأ مهنأ كلذو .رجه ةنيدمب يرارذلا ىبسو لاومالا

 ءمهرمأ اورادأ ميمت ينب نإ مث ةقفصلا موي ةعقولا كلت تيمسف ؛ريثك رهوجو ربنعو

 تعماستو « متئهو ىتح مكب عقوأ دقو «كلملا مبضغأ دق مكنإ :مهنم ىجحلا وذ لاقف

 ! برعلا ٌنارود نونمأت الف ,لئابقلا متيقل ام

 يفيص نب مكأ :مهو ءمهرمأ يف مهورواشو ,مهنم ءاسؤر ةعبس اوعمجف

 نب ريبأو ,يرقنملا مصاع نب سيقو «يفزاملا ةرُم نب ديزي نب رميعألاو ,يديسألا

 ناقربزلاو «يدعسلاو ورمع نب رّْيَبَأو « يميتلا ساحسحلا نب نامعنلاو « يميتلا ةمصع

 ابأ ينكي ناكو .يفيص نب مثكا لاقف ؟نورت اذام :مهل اولاقف ؛يدعسلا ردب نبا

 ىلع هديب حسم مث . انيف اوعمطي نأ فاخن نحن ءانيقل دق ام مهغلب دق سانلا نإ : شنح

 لك لحن دقو ,يمسج نم ةعضب يبلق امناو ,نيعستلا ىلع تفّين دق ينإ :لاقو هبلق
 سانلا يف عاش دق موق متنأو ؛مكل يأرلا ينهذ كردي ال نا فاخأ يفإو ؛ يمسج

 . ةبض ءايحأ :بابّرلاو . ممذلا ريصقلا وهو « سوعج عمج : سيساعجلا 00(

 . ةراجتلل امههريغو ربلاو كسملا لمحت ريع : ةميطل عز

 اله



 امنإ مويلا مترصو - ريجالاو دبعلا ديري  افيسعو افيسأ مكّماوق ناك امنإو ,مكرمأ

 عمسأ ىتم يناف ؛هرضحي امو هّيأر مكنم لجر لك لع ضرعيلف ؛مكّتانب مكل ىعرت
 نامعنلا ماق ىتح ملكتي ال تكاس ممكأو «ىأر ام مهنم لجر لك لاقف . هفرعأ َمزحلا

 ىتح .متنأ ءام يأب سانلا معي الو مكعمجي ًءام اورظنا ,موق اي :لاقف «ساحسحلا نبا

 يوقو مكريسك ربجناو مكلاوحأ تحلصو "” مج دقو مكنع ةقلحلا جرفنت

 عضوم وهو .ةّدق اولزناو اولحتراف ؛ '!ةّدق الإ مكعمجي ءام معأ الو ؛مكفيعض
 !يأرلا وه اذه :لاق «نامعنلا مالك يفيص نب مثكأ عمس الف ؛بالكلا هل لاقي

 .نميلا يلي امم هالعأو ,موي ةريسم هاصقأو هاندأ نيبو ,«بالكلا اولزن ىتح اولحتراف

 . هلفسأب ةلظنح تلزنو .يداولا ىلعأب بابرلا دعس تلزنف ؛قارعلا لي امم هلفسأو

 الو ,دحأ هيف رفاسي الو .ظيقلا يف اوزغِي نأ نوفاخي ال اوناكو :ةديبع وبأ لاق

 . اهرح ةدشلو !ءام اهب سيلو ءاهتفاسم دعبل ,ىراحصلا كلت عطقي نا دحأ عيطتسي

 ثعب - بهذ يأ - ظيقلا رومت اذإ ىتح !مهناكمب ٌّدحأ ماعي ال ظيقلا ةيقب اوماقأف

 نم اهب ام ىأرف ءاهئارحصو ةدقب رمف .رجه ةنيدم لهأ نم وهو ,نينيعلا اذ هللا
 ةرهمو ؛ءارذع ةيراج يف مكل له :محل لاقف .رجه لهأ ىتأ ىتح قلطناف «معنلا
 مكلت :لاق ؟كلذب انل نمو :اولاقف ؟ةبكن اهنود سيل .ءارمح (!ةركبو ,")ءاهوش

 ! هللاو يإ :اولاق . ةدقب نوحورطم اقلأ ميت

 ةعبرأ مهنم اوجرخأف !ميمت ينب نم اهومنتغا :اولاقو .ضعب ىلإ مهضعب يشمف
 نب ديزيو .نادملا دبع نب ديزيو ءربوه نب .ديزي :نويديزيلا مه لاقي ,كالمأ

 لك ناكف ؛ يثراحلا ثوغي دبع مهعمو ؛نويثراح مهلكو .مرخملا نب ديزيو ,رومأملا

 )١( ةبعت نم افع :مج .

 بالكلاب ءام :ةدق (؟) .

 )*( ةعئارلا ةليوطلا :ءاهوشلا .

 ) )1لبإلا نم ةيتفلا :ةركبلا .



 رّبكأ ناك ةيلهاجلا يف شيج ملعُي الف .فالا ةينامث ةعاجلاو ,نيفلأ ىلع مهنم دحاو

 اذإ ىتح ؛اوضمف - ةلبج بعش مويو ءراق يذ موي ىرسك موي شيج نمو .؛هنم
 يف كل له .ينب اي :هنبال ىلهابلا ءزج نب ءزج نب ءزج لاق ,ةلهاب دالبب اوناك

 اوجلو دق ميمت نم ّيحلا اذه :لاق ؟كاذ امو :لاق ؟اهلثم ًادبأ باصي ال ةموركأ

 رسو ,"7َيبَحْرألا ٍلمج بكراف ؛مهنوديري شيجلا رثأ تصصق دقو .ةفاخم كانه

 :هعارذ ْدّسوتو ُهْخِنَأو هيلبح هنع لح لمت - ةعاس ينعي - ليللا نم ةبقع ًاديور ًاريس

 مث ,هلبح هيلع ّدشف ,هلوب يف "'هتاتفث تعقنتساف لابو هترجب ضافأ دق هتعمس اذإف

 َحّبصت ىتح «كاطعا الا ريسلا نم ًائيش كلمج لأست ال كنإف .هيلع طْوَّسسلا عض
 . هب هرمأ ام لعفف . موقلا

 حبصلا ينعي  ءاكذ نبا ىلإ رظنأ انأو شيجلا لبق بالكلاب تللحف : يلهابلا لاق

 نم مهنم لجر لبقأ ذإ ,.تنا نم ينولأسيل ّيلإ نوبثيل مهناف !هاحابص اي :تيدانف -
 رك مث !معنلا ىلع تأ دق !هاحابص اي :ىدانف ؛معنلا يف ناك دق هُم ىلع قيقش ينب
 سأر يف هنعطف «ليعرلا لوأ وهو يثراحلا ثوغي دبع هيقلف .شيجلا وحن اعجار

 اوضماو ينوعيطا :ثوغي دبع لاقف , "!حبطصا دق ناكو «مدلا ْنبللا قبسف هتدعم
 ! الف مهتانب حّكنُت نا نود اما :اولاق : اههاوفا ةطقاس ميت نم زئاجعلا اولخو معنلاب
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 4 معنلا متقس اذإ اورظنا : نهاكلا يجحذملا مث ,يسامحلا ديبل نب ةرمص لاقو

 اهب قحلت ىتح ىرخالا رظتنت ةبصعلا .[ابصع] ابصع ليخلا مكتتأ نإف
 اوٌدري ىتح ًاضعب مهضعب رظتني ملو موقلا مكب قحل نإو ؛نيه موقلا َرْمُأ نإف «

 . ديدش مهرمأ نإف .معنلا هوجو

 )١( نادمه نم نطب «بحرأ ينب ىلا ةبسن :يبحرألا .
 . خانتسا اذا ةقانلاو ريعبلا ءاضعأ نم ضرألا ىلع عقي ام :تاتفنلا (؟)١

 . حوبصلا برش :حبطصا (*)

 . لبإلا :معنلا (1)

 ١م



 .مهيلإ اوتفتلي مف موقلاب اوقتلاف «ليخلا لئاوأ يف بابرلاو دعس تمدقتو
 ,ساحسحلا نب نامعنلا بابرلا ُسيئرو .ًاضعب مهضعب رظتني مو معلا اولبقتساو
 . مت ينب سيئر ناك مصاع نب سيق نأ ءاملعلا عمجأو ؛ ُئاع نب سيق دعس ينب سيئرو

 .مهموي ةيقب موقلا لتتقاو ء, ساحسحلا نب نامعنلا عيرص لوأ ناكف .موقلا ىقتلاف

 نب سيق ىدانف «مهتايار ىلع اوحبصأ مث ؛مهنيب ليللا زجح ىتح ضعبل مهضعب تبثو
 «ةانم ديز نب دعس وعدي سيق ! دعس لآ اي :ثوغي دبع ىدانو !دعس لآ اي :مصاع

 دبع ىدانف !بعك لآ اي : ىدان سيق كلذ عمس [لف ؛ةريشعلا دعس وعدي ثوغي دبعو

 ؛كلام نب بعك وعدي ثوغي دبعو , دعس نب بعك وعدي سيق !بعك لآ اي :ثوغي

 - يمرجلا هللا دبع نب ةلعو هعمس |ملف سعاقم بعك لآ اي : ىدان سيق كلذ ىأر الف

 ناكو «ءاوللا هل حرطف هب لءافت ! سعاقمل اي : ىدان - نميلا لها ءاول بحاص ناكو

 اي :مصاع نب سيق ىدانو ,مهومزهف بابرلا دعس ونب مهيلع تلمحف ؛مزبنا نم لوأ

 :لوقيو زجتري لعج مث !مكل ةلاّجرلا نإف ًاسراف الإ اولتقت ال ميت لآ

 ""ابكار الإ نَعطأ ال تّمسقأ اَتراوَه ًاَصُع اولوت ان

 ابئاص مهيف نْعطلا تذجو نإ

 نم بوقرع اوعطقيو ةمزهنملا اوعبتي نأ مصاع نب سيق رمأ :ةديبع وبأ لاقو
 :ةلعو لوق كلذف «مهرباود اوُرجف مهعابتا نع مهلتقب اولغتشي الو اوقحل

 ("”رباوّدلا ٌرَجُت ذإ بآلُك َةادَغ يدلاوو يمأو يلهأ مكل ىدف

 ىلإ لصوي ملف هباحصا ثوغي دبع ىمحو .اههجو ىلع ةديصقلا هذه بتكنسو
 ةنعط ٌداصم هقحل ملف «ثراحلا نب ةعيبر نب داصم هب ")َدفلأف ؛هيف وه يذلا بناجلا

 هقرع ناكو .'*”هضبأم يف ةنعط هتباصأ دق ٌداصم ناكو .هرسأف سرفلا نع هاقلأف

 )١( سانلا نم ةعامجلا يهو ,ةبصعلا عمج :بّصعلا .

 )١( همزال :هب ظلأ (؟) .عطق زج .

 ) )5ةبكرلا نطاب :ضبأملا .

 م



 ,مدلا هفزنف ,هفلخ هفدرأ مث - ثوغي دبع ينعي - هفتكو ,هبصعف - ليسي يأ - يمه

 قلطناو هيلع زهجأو هفاتك عطق ثوغي دبع كلذ ىأر املف . ابولقم هسرف نع لاف

 . نوديزيلا لتق دانم ىدانو .هرخآ يف دعب هب رفظ مث ,راهنلا لوأ كلذو .هسرف ىلع

 .اعيرص رخف هنعطف نهاكلا يسامحلا ديبل نب ةرمض ىلع يبضلا رارض نب ةضيبق دشو
 ةمصع هرسأو «ثوغب دبع رسأو !مويلا كعرصمب كُعبات كربخأ الأ :ةصيبق هل لاقف

 . يميتلا ريبأ نب

 هدجوف .بلطلا يف اونعمأ دقو داصم ىلإ ريبأ نب ةمصع ىهتنا :ةديبع وبأ لاق
 يذلا وه هنأ فرعف .هيدي يف ًاريسأ ثوغي دبع ىأر كلذ لبق ناك دقو ؛ًاعيرص
 ريخ انأو «نيللا بحأ لجر ينإ !كحيو :هل لاق هقحل (لف ؛هرثأ صتقاف ,هيلع زهجا

 ديبع لاق . ريبأ نب ٌةمصع :لاق ؟تنأ نمو :ثوغي دبع لاق ! شطعلاو ةالفلا نم كل

 هأبخ ىتح ةمصع هب قلطناف ءهدي يف هدي ىقلأف معن :لاق ؟ةَعْنَم كدنع وأ :ثوغي

 هتأرما دنع متهالا هعضوف ('7هلعُج هادف نم هل لعج نا ىلع ءمتهالا دنع
 ءافيحن امالغ هرسأ يذلا ةمصع ناكو .هقّلخ لاكو هلامج اهبجعأف , ")ةيمشبعلا

 هللا كحبق :تلاقو . تكحضف !موقلا ٌديس انا :لاق ؟تنأ نم :ثوغي دبعل تلاقف

 : ثوغي دبع لوقي كلذلو . اذه ّلثم كرسأ نيح موق ديس

 ابني ًايسأ يبإق رت م نأك | ًةَيمشْع ةحيش ينم ُكَحضتو
 «نابعنلاو داصم لتُق دقو ءكدنع انرأث :تلاقف متهالا ىلا بابرلا تعمتجاف

 بابرلا :نييحلا نيب نوكي نا داكف ..مهيلا هجرخي نا متهالا ىبأف !انيلإ هجرخأف

 نم باّيرلا فلح عطق ىَتوُيَأ :لاقف «يرقنملا مصاع نب سيق لبقأ ىتح ؛ةنتف ءدعسو
 ةمصع ّيلإ هعفد امنا :متهالا لاقف ىمتهألا يّمسف "7همتهف سوقب همف برضو ؟انلبق

 اي :اولاقف ةمصع اوتأف .هذخأيف ءىجيلف ءّيلإ هعفد نمل الإ هعفدأ الو .ريبأ نبا

 )١( رجأ نم لمعلا ىلع لعج ام وهو ,لاعج عمج :لعجلا .

 سمش دبع ينب نم :ةيمشبعلا (؟) .

 )*( اهلصأ نم هايانث ترسكت يذلا :ممهألا .

 هلم



 كل يغبني مف ؛ كدي يفو كريسأ انرأثو .داصم .انسرفو « نإيعنلا انديس لتق 5

 نع يسفن بيطت الو ,يسفن يف ىنغلا تبصأ دقو .''' لِحْمُم يفإ :لاقف ! هّيبحتست نأ
 نيثالثب هوضرأ لب :جاجعلا نب ةبؤر لاقو . ريعب ةئاب ساحسخلا ونب هارتشاف ! يريسأ

 ؛ ةعسن هناسل ىلع اودشف .مهَوُجُهَي نا اوشخف .مهيلإ هعفدف ؛معّتلا يشاوح نم 0

 كنإ :اولاقف !يسفن ىلع حونأو يباحصأ مذأ ينوعدف دب الو َلتاق مكنإ لاقف

 لاق ىتح هولهمأو هناسل اوقلطأف ,لعفي ال نأ مهل دقعف !انوجهت نأ فاخنو رعاش

 : اهوأ يتلا هتديصق

 ايل الو ٌريخ مولا يف اكل اف ايبام َموللا ىّفك ينامولت الآلأ
 "'ايلاش نم يخأ يمول امو ليق  اهُعفنةماللا َنأ (ّلعَت ملأ
 «"ايقالث ال نأ َنارجن نم يامادت ْنْفّلبف تْضرَع اَنإ ًابكار ايف
 '*'ايناملا تّومرضح ىلعأب ًاسّيقو - اهّْيلك نسهُنألاو برك ابأ
 ا"ايلاوملا نيرخآلاو مُهَحيرص َةمالَم بالكلاب يمّرق هللا ىزج

 "”ايلوت دايجلا رجلا اهقلخ ىرت ٌةَدهَت موقلا نم يننن ثفش ولو
 (0) ايماحملا نفطتخ حامرلا داكو مكيبأ رامذ ىمحأ يننكلو

 "لايلاثملا نيبزعملا ءاعّرلا َديشن ًاعماس تسل نأ هللا دابع اًقحأ

 ايناسل نع اوقلطأ ميت ٌرشعمأ ةعسب يناسل اوَدَش دقو لوقأ

 .رقفلا يأ لحملا ةباصأ :لحمم )١(
 . دلج نم رفضي ريس وهو .عسنلا نم ةعطقلا :ةعسنلا (؟)

 . قلخلا :لامشلا («)

 . امطوح امو ةنيدملاو ةكم يهو «ضورعلا تيتأ :تضرع (4)

 . ثراحلا نب ةمقلع نب رشب وه :برك وبأ (0)
 . مهيلا نومتنملا ءافلخلا : يلاوملاو . ةصلاخلا :حيرصلا (+)

 .رعشلا راصقلا : درجلاو . قلخلا ةعفترملا :ةدهنلا (07)

 .رأث بلط وأ راج هعنم نم هظفح بحي ام :رامذلا (8)

 . ضعب يقبو اهضعب جتن يتلا : يلاثملاو . هلباب يحتنملا :بزعملاو . عار عمج :ءاعرلا (5)
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 ىلا لِمْعُمو روزجلا راَخن تنك دقو

 ىتّيطم ماركلا برَشلل ٌرقعأو
 انّقلا اهّطّمش لْبخلا ام اذإ ُتنكو

 اهتْعَزو دارجلا موس ةيداعو

 لقأ مو ًاداوج بكرأ ' ينأك

 لقأ ملو يورلا َقْزلا !بْسأ مو

 ("”اينامي ًاريسأ لْبَق يرت مل نأك

 '"' ايئاوب نم نكي مل ماخأ َنإف
 ايداعو هيلع اًردعم ْثْيَللا انأ

 ايضام يح ال ثيح يضمأو ّيط
 9 ايئادر نّيتنُيقلا نيب ٌعدصأو

 © اينانب ةانَقلا فيرطتب ًقيبل
 لإ اوحنأ دقو يحُمرب
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 ايلاجر نع ٍلتاق يرك قبح
 ("7 ايران ءوض اومظعأ قدص راسُنأل

 :نابعنلا ونب لاقف !داصم ْوُب :داصم ةنبا تلاق هقنع تبرُض (ملف :ةديبع وبا لاق

 ؛ اوحلطصا مث ءرشلا كلذ يف مهنيب عقوف ؟داصمب ءوبيو انلاومأب هيرتشن نحن !عاكلاي

 . سعاقمل دعس ينب نمو متل بابرلا نم بالكلا موي هلك ءانّقلا ناكو

 : موقلا ءاول هديب ناكو « بالككلا موي مزهنا مزهنم لوأ ناكو يمرخلا ةلعو لاقو
 هتّركشاَتَم هللا لع ْنَمو

 ًاهجباثأ ىرتت ليخلا تيأر اكو

 ةريثو هيف سيل ًءاجَت تون

 اهّشير ذبل ةاعفَس ٌةّيرادخ

 . سمش دبع ىلا ةبسن : ةيمشبع

 ٌرباوَدلا زجُت ذإ بالكلا َةادَغ

 (" ُدجاف سّمحأ َمَويلا ّنأب تملع

 ا" دساك نمُيت دنع ٌباقُع ينأك
 )5( ٌرطام 3 , ذاهأ وذ موي 2 ' ١

 , ةينغم ريغ ما تناك ةينغم ةمألا : ةنيقلاو . قشأ :عدصأو . براش عمج :برشلا

 . قذاحلا : قيبللا

 . ءلتمملا :يورلاو .رمخلا رتشا مل :أبسا مل

 . ةميظعلا تاعامجلا :جباثألا

 . لإ اوهجو :اوحنأ . ةيداع ًاليخ ديري ةيداع (0)

 تدارأ اذا اهمضتو اهيحانج رسكن يتلا :رساكلاو .ميت يبب دالب :نميتو .ماظلا وأ لحذلا :ةريثولا (8)

 . طوقسلا

 رطقلا دعب رطقلا تابلج :بيضاهألاو . ءادوس :ةيرادخ (9)



10) 

0) 

00 

0) 

(0) 
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 هل َتدَهَم دق رّكَولا يف ٌضهان اهل

 اننود ُهَّنَدَح تلاح دقو انأك

 ةداوه مت يف وجرَي كي ْنَّمَف
 ًاسعاقُم وعدت ليخلا تْعمس انو

 سعاقم يب سبتلت ال عيطتسأ ْنإف
 ةئيرصضفُم ةراّرج يف كأ الو

 يفدرُم تنأ له يدّهتلل تلق دقو
 هنيبو ينيب لإلاب ٍنركَذي

 رقاع ءانسح لغعبلل َتدَهَم اك

 ("رتاوتُم ٌسراف ٌهالت ماع

 رصاوأ رمت يف مّرحل سيلف
 رحان رحنلا ةرغّت نم ينعَرانَت

 ا""رضاحملاو ٌمُهَواديب ينرت الو
 ا” ذابت لايعلا توق تدغ ام اذإ

 ("ثاع كَمَأ ّلَقلا فادر فيكو
 (ه) م00 ٠ كا 5
 ربادت دهنو مرج يف ناك دقو

 امل  لئاو نب ركب يف ارواجم ناكو اهدهشي ملو - يبضلا ربكعملا نب زرحُم لاقو

 : ربخلا هغلب

 بشت نم تعم ام ّيموقل ىَدف

 تبذُك دقو انع ٌجَحَّذم ُتَئَدَح ذإ

 مههجاو مث اليلق اناحرر تراد

 مهّررجُت تاريجُم ٌعابض تّلظ

 . ةماهلا برق عضوم
 . ءاسلملا هيوتسملا ضرألا :ءاديبلا

 . امترثكل ريسلا ةليقثلا يهو «ةرارج ةبيتك يأ :ةرارج

 . هفلخ بكري هلعج يذلا :فدرملاو . مزهنملا : لفلا

 . ناعضوم :دبنو مرج . ليصألا لاملا : بشنلا 5(

 برحلا ةيادب يأ :ىحرلا نارود

 ("' ماوقأل ًاماوقأ برحلا تقاس ذإ

 ماح انباسحأ نع ِبّبْذُي ال ْنأ

 0 ماحلا ٌةدلج هنم ٌعَدصت برم

 "0 ماحلإ يأ مهنم نهومحلأو

 ا" مادقم وش نم ٌرَرَج اهل آلإ

 . محللا نهومعطأ :نهومحلأو . عابضلا اهيلا بسنت رح تابضه :تاريجملا (4)

 . تيملاو لوتقملا ةيقب :ولشلاو .رزج ام :رزجلا (0

 م1



 )00 . - و د 0, 2

 مالظإب دهن ينب موي مهو اهلكلكب بعك ينب سودت تلظ
 تلا ىلع جاَجعلا نب ةبؤر فقو :لاق ناهبن نب عجتنملا ينثدح :ةديبع وبأ لاق

 يتديصق نم انوفعأف متركذ امك سيل بالكلا نإ .مبت رشعم اي :لاقف «بالكلا موي

 .مكبحاص ربكعملا نبا ديصق نمو  يمرجلا ةلعوو ثوغي دبع ينعي - انيبحاص
 . ءاجهو امالك سانلا رثكا متنأف ؛كلذ ريغ اوتاهو

 ةيمالسإ هذه :لوقي لعجف ءاريثك ارعش مويلا كلذ يف هاندشنأف :ةبؤر لاق

 . اهلك

 (؟) ..

 ةفحط موي

 نب سيقل تناك مث ؛حاير نب يمره نب باتعل «كلملا ةفادر ؛ 3 ةفادتلا تناك

 نب نايفس نب طرم نب ثراحلل اهلعجي نأ نامعنلا ةرارز نب بجاح لأسف ,باتع

 .ال مهنإ :اولاق . ةفاّدرلا يف مكتوخإ اوبقعأ :لاقو ءعوبري ينب نابعنلا الأسف ؛عشاج

 باهش نب ثراحلا لاقف . هيلع اوتأو .انل ادسح ٌبجاح الأس امئاو .ءاهيف مهل ةجاح

 نإ :بجاح لاقو . مهريغ ىلإ مهتفادر نوملسي ال عوبري ينب نإ :نامعنلا دنع وهو
 «هنبا ًاسوباق نامعنلا مهيلإ ثعبف .اوعنتمي ملو .هوعنمي مل ًاشيج كلملا مهيلإ ثعب
 مهعم ثعبو . ةمدقملا ىلع ناسح ناكو «سانلا ىلع سوباق ناكف ؛رذنملا نب ناسحو

 - ةريحلاب نوميقملا عئاضولاو ,برعلا نم هيتأي ناك نم عئانصلاف - عئاضولاو عئانصلا

 سوباق سرف ةريمع نب قراط برضو .هعم نمو سوباق مزهناف «ةفخّطب اوقتلاف
 هزهجف ! اهيصاون ّرُجَت ال كلملا نإ : سوباق لاقف . "أ هتيصان زجيل هذخأو هرقعف

 . مظعلا ردصلا :لكلكلا )١(

 . ةكم ىلا ةرصبلا قيرط يف جابنلا دعب عضوم :ةفخط (؟)
 . هسيلج :كلملا فدر لعف : ةفادرلا (؟)

 . سأرلا مدقم رعش :ةيصانلا (5)

 ماع



 هيلع نم مث ,.يحايرلا ورمع نب رشب هرسأف .رذنملا نب ناسح اماو .هيبأ ىلإ هلسراو ظ

 :ةريون نب كلام لاقف عهلسرأو
 .٠  0ىلا ع 5 هوم 5 .٠  97م (١(

 ” ٌُبحلت ليخلاو توملا هنم ُموقلا ىأر امدعب سوباق رهم انرقع نحو

 ()م <. م .

 ٌبَرْغمْلا َديعبلا وأشلا ٍبَّلَط اذإ اهّلبق كيرادّم انإ اهب انبلط

03 0 

 حيرلا فميف موي

 نم لئابقو «ءبعك نب ثراحلا ونب اهرثكأو ,جحذم لئابق تعمجت :ةديبع وبأ لاق

 ؛ نيصحلا ثراحلا ينب ىلعو ؛ةكردم نب سنأ مهيلعو ؛معثخو ديبزو يفعجو دارم

 كلام نب ٌرماع ءرماع ينب ىلعو ,حيرلا فّيفب ةعصعص نب رماع ينب ىلع اوراغأف

 ونب تربصو ءرماع ينب نم لئابق تضفراو .'”مهورثكف موقلا لتتقاف :لاق
 هفلخو ليفطلا نب رماع لبقأو ؛ءاوللا لوح '*'ةلظاعتملا بالكلا الإ اوهبش امف ءريمن

 يندهشُيلف ةنعط نعط وا ةبرض برض نم «نايتفلا رشعم اي :لاقف ءرفعج نب َيِعَد
 وه اهيبف ! ىلع ابأ اي :كلذ دنع لاق ةنعط نعط وا ةبرض برض اذإ سرافلا ناكف

 حمرلاو !رماع اي كدنع :هئارو نم هل لاقف ,يثراحلا ديزي نب رهسم هاتأ ذإ كلذك

 ىلع اجنو ,هسرف نع رماع بثوف - هنيع باصأف هنعط يأ - هصهوف هنذأ دنع

 نب كلام نب ليفطلا نب رماع لوقي كلذ يفف .رماع حمر رهسم ذخأو ؛هيلجر

 : رفعج

 رِهْسُم ةنعط هجولا رح َناش دقل  نّببب لع يرُمَع امو يرْثعل

 . اهيذؤي ام يقلتو دهجم :بحلت 01(

 . عاطق :بضتمو . ذفانلا يضاملا :فويسلا نم زارجلاو . ءاسلملا ةقاربلا ةنيللا :عوردلا نم صالدلا (؟)

 . مهترثكب مهوبلغ :مهورثك (:) . دجن يلاعأب :حيرلا فيف ()
 . ًاضعب اهضعب مزل يتلا : ةلظاعتملا بالكلا (0)
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 )١( ىدارف يأ :داديلا .

 . هنانس :حمرلا صرخ (1)

 اولتوقل دادبلا ناك ول لذاعأ

 اَنّرَبي ١ انلثم عمج ناك ولو

 اهّلك جحذمو ءارهبب انوتأ

 أ" رهمَجملا ديدعلاب انوزن نكلو

 (9 دْفَم تاذ ٌةرسأ انتتأ نكلو

 7 روّسلا نانج يف اًرط بّلكأو

 : ليفطلا نب رماع ةأرمآ اوذخأ مهنأ معزو .رهسُم لاقو

 رما.ع ةّلقُم حملا صرخب تّصَهو

 هحالسو ةهحمر انيف ٌرداغو

 انب تيهُد ٌةَّسسيق اذإ اثكو
 رماع ٌةَليلح تقالام ةفاخم

 (41] ع 5 *

 اًرفعج كلاوملا يف وعدي رّبْذأو

 اردَحتف اهنيع نم اهعمد ىررج
 ارّمعت دق اهُلابْررس ذإ ّرشلا

 :رماع لاقف ,حيرلا فيف موي مهربصب بالك ينب ىلع ريف ونب تّنتماو :لاق

 انّرَكم الولو (معنلاب نوثمت

 حوحو سراوف انكرادت نحنو

 , ةلظنح رسأو ؛ مهذقنتسا رماع ناكو ء ريحت يبب نم : :حوحو

 ايلاوَم متنكل افّيفلا
 ايناّيلآ نيصخلا

 . ذئموي ليفطلا نب

 جرعنمب

 رِهْسُم كردأو .ةكمب ِهَلَم يبنلا ثعُب دقو حيرلا فيف ٌةعقو تناك :ةديبع وبأ لاق

8 )0 
 سايت موي

 مت نب ورمع ينب نم لئابق ءانفأو ةانم ديز نب دعس ينب نم لئابق ءانفأ تناك
 نب بعك نب ثراحلا لجر ممت نب ورمع نب كلام نب ناليغ عطقف ,سايتب تقتلا
 ىتح اهب ّصَقُي الو اهلقعي ال نأ ناليغ مسقأف ,صاصقلا اوبلطف .ةانم ديز نب دعس
 :لاقو ! ًابارت هانيع ىشحت

 . قاف :رب (؟0

 . السلا ةلج وه وأ , عردلاك برحلا يف سبلي سوبل :رونسلا ()
 ةرصبلاو زاجحلا نيب برعلا ءام : سايت (ه)



 اهيسنت ٌةيهاد اًورت ىتخ اهيدن الو لْخرلا ل قعن ال

 بعك .ورمع سيئرو .هولتق دق مهنا اونظ ىتح ناليغ اوحرجف اولتتقاف اوقتلاف

 : هيبأل لئاقلا وهو تيؤذ هنبا عم هؤاولو ءورمع نب

 بك ةَّرم كب نكي مل نإ قمحنُم كاخأنإُبعكاي

 "برجا كرابَم حاحصلا يدعت دقو كيلع ىنجَي نم كيناج

 ُبحُرلا ةنودو  قيضملا وحن اهّبناج ٌرطضت دق ْبرحلاو

 لوألا '"'دورز موي

 ريثك معن ىلع اوراغأف ءاهلابج نم لبج فلخ دروز ىلإ ىهتنا ىتح ُنازفوحلا ازغ

 ةرامع قحلو ءاوبكرف سبع ينب خيرصلا ىتأو .هوزاتحاف ء« سبع ينبل ءاملا نع رداص

 «كيرش نب رضم تعضرأ دق ةرامع مأ تناكو - هفرعف َنازفوحلا يببعلا دايز نبا

 لاق !مكنيبو اننيب ام متملع دق ءكيرش ينب اي :ةراع لاقف  نازفوحلا وخأ وهو

 كل وُه ءيش لك رظناف «ةرامع اي تقدص :كيرش نب ثراحلا وهو .نازفوحلا

 نهجاوزأ يديأ أألمأ مل ينأ لئاو نب ركب ينب ءاسن تملع دقل :ةرامع لاقف !هذُحِف

 لاحو دريل ا"”'هعنلا ضراعيل ةرامع لمحف !توملا نم نهيلع ةقفش نيمئانبأو

 نب ةماعن هب قحلو «نازفوحلا هنعطف هّسرف ةراعب ترثعف «معنلا نيبو هنيب نازفوحلا
 طق لجر !*' لفك يف حمرلا تهرك ام :ةماعن لاقو ؛ًاضيأ هنعطف كيرش نب هللا دبع

 نم نالجر سبع ينب ناكو ءدادشو. نانس :ةرامع انبأ رسأو !ةرامع لفك نم ّدشأ

 اباصأف ,ركشي ينب يف ريسأ خأ اهل ناكو ءمهل نيرواجم ,ةثراح نب سوأل نانبا ءيط

 |لف «ةرجش تحت ”هانفدف هب ابهذف «برحم نب نادعم :هل لاقي ةرم ينب نم الجر

 . ءاوقإ تيبلا يف (1)

 . ةفوكلا نم جاحلا قيرطب ةميزخلاو ةيبلعثلا نيب لامر :دروز (؟)

 . لبإلا :معنلا (")
 . ةبادلاو ناسنإلل ْرُجَعلا : لفكلا (4)
 . ةاراوملاو رتسلا :نفدلا (0)



 برهو «ةرابع ينبا اولتق كلذ دنعف !نادعم تاراث اي :!ودان نابيش ونب هتدقف

 بلكلا اذه ّيلإ اوعفدا :لاقف اّيط ىتأ هحارج نم ةرامع ءىرب املف (هريسأب نايئاطلا

 :سوأ مهل لاقف . مهبحاص سبع يب ىلإ عفدا :سوال يئاطلا لاف !هب انلتق يذلا

 ام هللاوف ؟ركشي ينب يف ريسأ ينبا نإو . يمد نم ةرطق سبع ينب يطعأ نأ يبنورمأتأ

 نبا يف ركشي ينب ىلإ ثعب هوزغ نم نازفوحلا لفق (لف !اذهب الإ هكاكف وجرأ

 .نادعم هب كتفاف ؛ هيلإ هب اوثعبف ءسوأ

 :كيرش نب ةماعن لاقو

 انايع ةفقخطب ر هسشش شو انانس انح امر تلرنتس |

 انادعّمانيب ندقفاّمل انناوَه ىأر دق ةوخأ مث

00 0 1 ٠. 

 لهنك موي وهو :يناثلا '”لوغ موي

 ينب يف الزنف .شيج يف  ناسغ ينب نم امهو  ةميجُه انبا لبقأ :ةديبع وبأ لاق
 ءام ىلع هعم الزنف .عوبري نب ةبلعث نب مصاع نب فوع نب قراط ارواجف .عوبري

 نم اورسأو امهمعت اوقاتساف ,عوبري نب ةبلعث نم سانأ |هيلع راغأف ,لهنك هل لاقي

 ةبيتع هيلع ٌركف ,ةبلعث ينب كردأ ىتح هليخب ةميجه نب سيق بكرف ؛معنلا يف ناك
 هلأسأل تنك ام :لاقف ؟زاربلا ىلإ ةبيتع اي كل له :سيق هل لاقف «ثراحلا نبا

 ينامرف ,هتيأر موي هنم ينيعل ًالمأ ًاسراف تيأر امف :ةبيتغ لاق ءهزرابف !هعدأو

 قح .يجرس ا" سوبرق باصأف يننعطف .هنم لإ هركأ ًائيش تيأر امف .هسوقب

 يديب ضبقو حمرلا لسرأ مث :لاق ؛تبنجتف ,يذخف نطاب يف نائسلا سم تدجو
 ىلع احناج عجر اهلجز عمس |لف . سرفلا هتعبتأف .فرصناو يتبثأ دق نأ ىري وهو

 داطصن انك بصعلاو ّدقلاب '*' بّلعُم حمر يعمو عردلا جرف يل ادبو ,.هجرس سوبرق

 . ةقخط فوحي بابضلل فورعم ءام :لوغ )١(

 . هونح :جرسلا سوبرق (8) . ميت يبل ءام :لهنك (+)

 . قنعلا بصع دودمم يهو « ريعبلا ءابلعب اهضبقم زح :بلعم (ع)
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 ' معنلا تقحلف ؛تفرصناو هتلتقف  حمرلاب هتنعطو . سوقلاب هتيمرف « شحولا هب

 يف كل له :لاقو .ينعبتا مث ءاليتق هيخأ ىلع فقوف ةميجه نب سامرهلا لبقأو
 ىلع ينبرضف لع دش مث ؟ سيق دعبأ. :لاق !ريخ كل ةعجرلا لعل :تلقف ؟زاربلا

 رّيعُي ليثو نب محس لاقف ؛هتلتقف هتبرضو .يسأر ىلإ فيسلا صلخف . '''ةضيبلا
 : هيراج لتقف اقراط

 رواجملا لتق ٌريغ ًائيش نغت ملف اهّلبق ةمّيجه يب راج تنك دقل

 :ريرج لاقو

 مامحلا ٌردق انفايسنأ ىلإ لّوغ موي ةمّيجه ْئتبآ قاسو

 نب ركب ينب فئاوط نم سانب اوّرمف عوبري نب ةبلعث ونب جرخ :ةديبع وبأ لاق

 مهنم رفن اهيفو «ىعرت مهلبإ اوحرسو اولزنف ءارافس اوجرخ .تاّبحلاب لئاو

 ؛ اموم ناكو «نابيش ينب نم لجرو . يلجعلا ريجُب نب ديزي نب ةداوس مهنم :اهنوعري
 نم :[هولأسف نيلجرلا اوذخأو ءاهودرطاف «لبإلاب عوبري نب ةبلعث ونب تّرمف
 لئاو نب ركب ينب نم ةباصع يف ٍلجعلا ليجب نب ديزي نم خيش انعم :الاقف ؟ اكعم
 نب ثراحلا نب ةبيتع انبا صومعدو عيبرلا لاقف .نيرحبلا نوديري ارافس اوجرخ
 انب اوعجرا ؟اهذخأ نم اوملعي مو لبإلا هذببو نيلجرلا نيذبب بهذن نل :باهش

 الإ امكءارو ام :ةريمع اهل لاقف . كلذ مهينعيل مهيبحاصو مهلبإ ذخا نم اوملعي ىتح

 مهيلع افقوف ءاعجرو ايبأف .هاعد .هلام امتدرطأو هاخأ امتذخأ دق ديزي نب خيش

 اصومعد قحلف .ايلو دقو |[هعبتاف ديزي نب خيش بكرف .مهل ايمستو مهاربخأو

 سرف ىلع ةريمع عجرف .لتق دق هاخأ نأ هربخأف ةريمع ىتأ ىتح عيبر ىضمو هرسأف

 مهاخأ مهيلع دري نأ ىلع ًاصومعد مهنم كتفاف ,موقلا قل ىتح .ءاسنخلا هل لاقي

 .راق يذ نم بيرق عضوم :تابجلا (؟) . ةذوخلا :ةضيبلا )١(

 ل



 :لاقف ,ةريمع اركشي ملو ةبيتع انبا رّمكف ؛مهيلع اهدرف ؛مهلبإو
 ملسُيمل البقُم ينآر ام اذإ ههجوب َدّصَي ًاصومُغُد رت ملأ
 ملْنُم ةئسألا نيب طقاس ىلع يِمّدقُم ةييتع ينباي املغت مأ

 ("'مولّتلاب هل ٌرَْظنأ ملو ًاراهج هتعزتنا ىتح موقلا هيف تضراعف

0( 

 بارإ موي

 مهيف لتقف بارإب عوبري ينب ىلع راغأف «يبلغتلا ناسح نب ةريبه نب ليذهلا ازغ

 ثراحلا نب ريمح تنب بنيز مهيف .ًاريثك ًايبس ىبسو ةريثك (معن باصأف ءاعيرذ التق
 ىمسي ليذهلا ناكو ممت ينب ءاسن ةليقع ذئموي يهو .عوبري نب حابر نب مامه نبا

 دعس نب ءزج تنب ةيباط ًاضيأ ىبسو ,مهدالوأ هب نوعزفُي ممن ونب ناكو ءاعدجم
 . نيعمجأ مهكفف مهارسأ يف ثراحلا نب ةبيتع بكرو ؛ اهوبأ اهادفف ءيحايرلا

 بعسلا موي

 تمزه اف ءاولتتقاف ,بعشلاب عوبري ينب ىلع راغأف :يبلغتلا ءافرش نب سيق ازغ

 يفف .يحايرلا ليثو نب محس رسأف ءافاطتخا تناك اهنأ ةبده وبأ معزف ,عوبري ونب

 : محس لوقي كلذ

 10 ٍمَدُهُز سراف نبآ نأ اومّلعت ملأ يننورسأي ذإ بغعشلاب ب مهل لوقأ

 نب سيق ىلع ةريون نب كلام دفوف «ةريون نب مّمتم ذئموي رسأو .هسفن ىدفف
 :لاقف هئادف يف ءافرش

 هّلباق تنأ هّئيطعأ نإ دّهجلا وأ ٌمعنُم ءافرش نب سيق اي تنأ له

 . هل هقلطأف . معنُم لب :لاق ,هتراش نسحو ("!هتماسو ىأر (ملف

 . ءيسلا لعفلا يف ةمألل ضرعتلا : مّولتلا 10(

 . هلامج :هتماسو (1) .ممحس دلاول سرف :مدهز (5) . ةيدابلا هايم نم :بارإ (؟١)
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 . يمّلحملا دئرم نب ورمعو ليحارش نب فيرط لتق هيف

 ينب ىلع راغأف ءممت نب ورمع ينب نم َفئاوطو ربنعلا ينب يف ميم نب فيرط ازغ

 دحأ ليحارش نب فيرط لتقف «تمزجلا اركب نإ م , اولتتقاف «لوغب لئاو نب ركب

 ةعيبر كلذ يف لاقف ءرّشحملا لتقو ,يمّلحملا دئرم نب ورمع ًاضيأ لتُقو ( ةعيبر يب

 :فيرط نبا
 ةلقلغُم ينع نَكَلَب ًابكاز اي

 هب مازحلا لام ذإ ليحارش اله

 مهَفّيَحت ٌرمع وأ ٌرّمحملا وأ

 انشنسأ نم قرْرِب َنوظَحلُي ذإ

 مكرسأنو ًاربص مكانلتق دقو

 مكديرش ىندأ انب ثاغتسا ىتح

 57 دحأ هل بضع مف جاجتلا 3

0 
 دشح مهرصن اًَجّيه ع سراوف ام

 (* دمكلاو ُبْجُعلاو انّشلا نب ىَّفْشُي

 ا"درَّطلا عفني ول مكاندرط دقو

 دكنلاو ءارضلا هسم امدعب نم

ناكو 'اهمد ًاريقح ناكو «لوغ موي ف يملسلا ةلضن لاقو
 .:ةدجن اذ 

 لو موي ٌسراوفلا لَسَت ملأ
 رح وهو هورتزاف هْوأر

 ًاتلص فيسلاب ٌمهيلع دشَف

 ىَدْرَأَو هبحاص نلغ قلطأف

 مهيلع هتلاصَم اًوُشْحَي مو

 -؟خبشُم روتوم وهو ةلضنب

 ""حومجلا ْسَرفلا اّبشلا ضع اك
 حيرج اجنو مهنم اليتق

 ”حيرملا ْنَّبللا ةّوغّرلا تحتو

 )١( ةفخط فوجب بابضلل فورعم ءام :لوغ .

 ) م . ءىطاخلا يأرلا : دنفلا (؟
 )( مهصقنت : مهفيحت (ع) . رابغلا : جاجعلا .

 ) ةيهاركلاو ضغبلا :ءانشلا :انشلا (م .

 . تام ىتح هسبح :ًاربص هلتق :لاقي ؛ًاربص (1)

 . هتلوص :هتلاصم (4) . بلحطلا :ابشلا (1/)

 ل



 أ"'ةمدنخلا موي

 ام :هتأرما هل تلاقف .ةكم حتف موي ةبرح ّدحُي شيرق يكرشم نم لجر ناك

 دمحمل موقي [ هنأ ] ىرأ ام هللاو :تلاق !هباحصأو دمحم اهتددعأ :لاق ؟هذبب عنصت
 ع 0 - 2 ل 0 ع .٠ 0 ع

 : لوقي اشناو ! مهتاسن ضعب كمدخا نأ وجرآل يلإ هللاو :لاقف !ءىش هباحصاو

 ""ةَلأو لماك حالس اذه ةّلع يب اف َمويلا اولبقُي نإ
 (ع) حم نى 0 07 1

 ” ةّلَسلا ٌعيرس نيرارغ وذو

 هتمالف ءيش ىلع يولي ال لجرلا مزهنا ةمدنخلا موي ديلولا نب دلاخ مهيقل (لف
 :لاقف ؛ هتأرما

 ةممركع ٌرفو ناوفص رف ذإ ةَمّدنخلا موي تدهش ول كنإ

 (9 ُهَمُجِمُج مجمجو دعاس نك نقلفَي ةهملسل 1 ا فويسلاب انتّيقلو
 (5)0 كاتس ج6 5 هاد 5 ماش # سرا ا# ام

 ىلإ

 ءايهللا موي

 نب ممت نب ثراحلا نب ورمع نيب تناك يتلا برحلا ببس ناك :ةديبع وبأ لاق

 نب سبق نأ «ةانم دبع نب ركب نب لئّدلا نب يدع نب دبع ينب نيبو « ليذه نب دعس
 نب ورمع ينب ناديري اجرخ ءاملاس هاخأو .يدع نب ورمع ينب اخأ بيرغ نب رماع

 نم لجر دنع اتابف ؛رزفع ىرخألاو ,باعّللا هدحال لاقي ,«نيسرف ىلع ,ثراحلا

 يف رّسكت (ّكَحامر َنفرعأل ءاعجرأو يناعيطأ : هيخأو سيقل يثافنلا لاقف .ةثافن ينب

 مكر ضي ال :لاق !لاجرلا رودص يف الإ رسكت ال انحامر نإ :الاق . "”نإمعُن داتق

 ةبرحلا :ةلألا (؟) . ةكمب لبج :ةمدنخلا )١(

 نعطقي :نقلفي (4) . ًافيس ينعي :نيرارغ وذ (؟)
 . نيبي ال مالك :ةمغمغ (ه)(

 . ةكمو فئاطلا نيب كارألا نامعنب عضوم :ءاههللا (3)

 . كوش هل بلصلا رجشلا :داتقلا (1)
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 نب ورمع ونبو «نامعن نم اههللا نتم افراش املف «نييداغ احبصأف . يرمأ نادمحتسو
 «سيمُع يبأ نب بدنج منغ ىلع اراغأ ,'" ةميدأ هل لاقي عضومب ,.كلذ قيوُق ثراحلا

 فيسلاب سيق هجعبو .هيدث ةملح يف بدنج هامرف . سيق هيلإ مدقتف ؛بدنج اهيفو

 ,اهعبتف ءرادلا وحن منغلا ترفنو ؛سيق ّرخو ,بدنج هجو فيسلا "7ُةبظ تباصأف

 هعطقف فيسلاب رزفع "'مطخ بدنج برضف ءرزفع هسرفب بدنج ىلع ملاس لمحو
 ءملاس هيلع ''فّقذو بدنج رخف ءهيدنز دحأ عطقف هديب هاقتاف ملاس هبرضو

 نفحب الإ جني مل ,هيوقحب هبوثو ,ةكرعملا يف هفيس كرتو جرخف ءاملاس يشعلا كردأو
 :رماع نب دامح كلذ يف لاقف ؛هرزتمو هفيس

 اعاضأ امو لاتقلا ناخ امو سيمع يبا نبآ يف ام كّرمعل

 )اعاصملا لّدب هثرق ٌهاتأ ام اذإ ىتح هببارقب امس

 اعايللا َنيُع هنأب َتِرْرُس ينإف هنع ًابئان كأ نإف

 "|عارذلاو ةّبابذلا مك دقو ًاضيرج اهنم لاس تلفأو
 اعابسلا كّمعطا كيبأ ٌرمعل هيدي ىَنمُي هل تملَس ولو

 :سنأ نب ةفيذح لاقو

 ا""ارمعّيو انع مهسلا يذ يب غلبو ًارباجو يراوسلا لج اغلب الأ

 ا”اردكأ ليللا نم وفص ىلع ليمت اهُتيأر امل برحلا ءاطغ تْفشك

 ا ارمش برحلا اهقاسنع ترمشنإو  اهضعُبرحلا هب تّضع نإ برحلا وخأ

 . زاجحلاب لبج :هميدأ (1)
 . همدقم وأ فنألا :مطخلا 6 . فيسلا ةرفش : ةّبظلا (؟)

 . هيلع زهجأ :هيلع ففذ (4)
 . ةلتاقملا :عاصملاو . نرق عمج «فويسلاو لابنلا :نارقلا (ه)(

 . ةفرط وأ هّدح :فيسلا ةبابذو . مها نم دهج ىلع هقير علتبي : ضيرجلا (1)
 . ةثاغن يب نم ةليبق :رمعيو . ةيراس ونب مهل لاقي موق :يراوسلا (1)

 . ليم ىلع :وقص ىلع (4)
 . اهرمأ دتشاو تحقلو تصلق :ترمشو . هتزمغ نإ اهزمغل رتفي مل يأ :اهضع (9)

11 



 (9 اختي نأ فنالا ىمحي ٌلبشلااذك همامأ ناك توملا ام اذإ ىثميو
 ا" ارّرئمو فيس َنفِج الإ جني ملو هقّشب هنم َسفنلاو لاس ان

 ارّرّفعو ٌركملا يف اسيق رداغو هّبرو اسفن باعّللا نع باطو

 لل
 زازخ موي

 نب ميهاربإو «ةلبج نب دلاخو ,كلملا دبع انبا عمسمو رماع عزانت ةديبع وبأ لاق

 نم رفنو « يلهابلا ماس نب هللا دبعو ,ديمحلا دبع نب ناسغو ,يدراطعلا حون نب دم

 ةسايرلا يف نوعزانتيو نورخافتيو ةعمجلا موي نوسلاجتي اوناك ةرصبلا لهأ هوجو

 رماع لاقو . سيئرلا رفعج نب صوحألا ناك ؛ةلبج نب دلاخ لاقف ؛زازخ موي
 . سدع نب ةرارز سيئرلا ناك :حون نب لاقو .لئاو نب بيلك سيئرلا ناك : عمسمو

 اهدهش ام :لاقف ءورمع يبأ ىلإ اومكاحتف .ءالعلا نب ورمع يبأ سلجم يف اذهو
 «كلذ نم مدقأ ممويلا ؛ركب نب مشج الو .كلام نب مراد الو ,ةعصعص نب رماع

 نّمو مهسيئر نم ملعي موقلا نم ًادحأ تدجو مف ةنس نيتس ذنم هنع تلأس دقلو

 ,اهيلع دعقي (*” ةسفنطو بتاك هعمو يتأي مهنم لجرلا ناك نميلا لهأ نأ ريغ ؛كلملا
 دعم تعنتما موي لوأ ناكو .مويلا مهتاقدص لامعك ءءاش ام رازن لاومأ نم ذخأيف

 ثالث زازخ ىلع ًاران اودقوأف .دعب رثكت مل رازن تناكو .ءريمح كولم كولملا نع

 ىلع ةرمأ نم بيرق لبج وه :لاق ؟زازخ امو :هل ليقف .. .مايأ ةثالث اونخدو .لايل

 نطب تعطق اذإ . "ريوُكو روك هحواني .”جعْنَم ءارحص هفلخ .قيرطلا راسي

 ورمع لوق الولو .مهولكأي نأ نميلا لهأ نم رازن تعنتما مويلا كلذ يفف ؛لقاع
 :لوقي ثيح «.مويلا كلذ فرع ام موثلك نب

 .رخأتلا نم فنأيو . برهي ال يأ :فنألا يمحي 010(

 . عضوم :زازخ (؟) .هدمغ :فيسلا نفج (؟)
 . جلف نطب يف عفدي داو :جعنم (0) . ةدخم :ةسفنط (:؟)

 _ نالبج :ريوكو روك (1)

 ا



 انيدفارلا دفر قوف انذفر زازَخ يف دقوأةةادغ حنو

 ")"[انيبأ وب نيرسيألا ناكو اييقتلا اذإ نينهألا اّنكف

 انيلي نميف ةلوص انلصو 2 مهيلي ايف ةلوص اولاصف
 "'"[انيدّمصم كولملاب انبأ»و ابابَّسلابو باهنلاب اوبآف

 ىعدا ام مهسيئرو مهدئاق لئاو نب بيلك هّدج ناك ولو :ءالعلا نب ورمع وبأ لاق

 الو هلبق هرعش يف هركذ الو مويلا اذه فرع ًادحأ تيأر امو «ةسايرلا كرتو ةدافرلا
 !هدعب

 يبل معن ذخأف .ةعيبض نب داّبع ينب ىلع يدسألا حطبنملا راغأ :ةديبع وبأ لاق

 نب لجع ينبو ؛ةعيبض نب كلام نب دعس ينبب رمف ؛ ريعب تفلأ يهو ءدابع نب برحل

 لتفأ رسأف ءورمع دبع نب نارمح دعس ينب سيئرو .هنم اهوعزتنا ىتح هوعبتف ؟ ميج
 ,هؤادف ناك مك يردأ الو هموق هادفف «يدسألا َحطبنملا يجعلا ناسح نبا

 : اعملا موي يف دوم نب دلاخ نب رجح لاقف , يبسلا اوذقنتساو

 ا"دالجلا ٌرَح اعلا ةجعانب انقّذأ دق رضاوغلا حطبتُمو

 دابع ينب عمجو نكس ىلع  تَدّرف ًانيذاخأ انذّقنت

 لاقو .ءاسنلا نم ذخأ نم :ذئاخألاو ؛دابع نب ثرحلا نب ثعاب نبا : نكس

 :ورمع دبع نب نارمح

 رايس ينب نم سراوفلا معن اعملا ةجعان موي سراوفلا نإ

 ”راشع عورفلا ةلهم نينحو مهفلخ ةربمألا ُدقع مههلُي |
 )١( نورخأتملا :نورسيألاو .نومدقتملا :نونميالا .

 . عجرو داع :بأو . نيلولغم :نيدفصم ف

 . ةلهسلا ةيوتسملا ضرألا : ةجعانلا (4) . نامصلا نم بناج :اعملا ()

 . قونلا فالخأ هب دشت ام وهو :رارص عمج :ةرصألا (ه)

 كل



 0 - 3 - 86 0 3 ا 5
 راوع موي لكل لعب تعش انقلاك ٍلطايالا بق ىلع اوقحل

 ا""راحسألا ِجّنبت طاطُغلا درو فناوخ باعشلا نم هيلع تلاس

 ها ص
 راسنلا موي

 ينب اوزغف ؛ يدعو ةبض مهب تقحلو .نافطغو ءيطو دسأ تفلاح :ةديبع وبأ لاق
 ائيط اوقحل ىتح اوعمجتف ؛رماع لتقل ميت ونب تبضغف ؛ًاديدش ًالتق مهولتقف رماع
 تلتق امم ّدشأ ًائيط مت تلتقف .''”رافجلا موي يدعو ةبض ينب نم مهءافلحو نافطغو

 :مزاخ يبأ نب رشب كلذ يف لاقف .راسنلا موي رماع

 0 ميصلاب اوبتعأف راسنلا موي رماع ليعتت نأ مت تبضغ

 ”قوقشلا تاذ موي

 ! هئفاكي موي هل نوكي ىتح مارح ىلع رمخلا :لاقف . يلشهنلا نب ةرمص فلحف
 : كلذ يف لاقو . مهلتقف قوقشلا تاذ موي ةرمض مهيلع راغأف

 يملكت ّدشأ الو راجتلا ينآ نكأ ملو بارشلا يل غئاس نآلا

 مّرُخلا ريرح يف رثني رمتلاك ةراغب قوقّشلا ىلع تحبص ىتح
 مسوملا ثيدح نم ًافصن ترجأو هلثمب رافجلاب اموي تأبأو

 ا"' ِمِّيأو ءابّسلا ةفراع نيب نم الطاوع ءابظلاك ءاسن تشمو

 :ليقو ؛ةجحلا نم عالضألا عطقنملا وهو .لطيأ عمج :لطايألاو .رماضلا وهو :بقأ عج :بق )١(
 . ةرصاخلا

 . اطقلا : طاطغلاو . هطاشن نم كلذ لعفيو «مامزلا ىلا هسأر ليمي يذلا وهو . فناخ عمج :فناوخ 0(

 . ةعصعص نب رماع ينبل ءام ليقو ,ةريغص لابج :راسنلا (8)
 . ةبض هيعدتو ممت ينبل ءام :رافجلا (1)
 . ةماملا ضرأب ةّبض هايم نم :قوقشلا (3) . فيسلا :مايصلا (5)
 . ىلحلا نم تلخ يتلا ةأرملا يهو : لطاع عمج : لطاوعلا 00
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 موقُم ةانقلا لدتعُم ردص يف هتكرتف اهجوزب حامَّرلا بهذ

0 
 وخ موي

 خيرصلا ىتأف ؛مهلبإ اوحستكاف عوبري ينب ىلع دسأ ونب تراغأ :ةديبع وبأ لاق

 يدسألا ةعيبر نب باؤذ ناكو ءّوخ هل لاقي عضومب ءاسم الإ اوقحالتي ماف .َيحلا

 ناصح لا لعجف ؛ناصح ىلع باهش نب ثراحلا نب ةبيتغ. ناكو «ىثنأ سرف ىلع

 ىلع هسرف محقأ دقو الإ ةبيتع ماعي ملف ءاهعبتيو ليللا داس يف ىثنألا حير قشنتسي
 ناكو ليلا ةملظ يف هيدي نيب ام رصبي ال لفاغ ةبيتعو .يدسألا ةعيبر نب باؤذ

 باؤذ هآرو «هذدشي ملف خيرّصلا ىتأ ىتح '''اهئاَبرُج نع لفغو هعرد سبل دق ةبيتع
 باؤذ ىلع دشف ةبيتع نب عيبرلا قحلو ؛ًاليتق ًاعيرص رخف هرحن ةرغث ىلإ حمرلاب لبقأف

 لبإب ةعيبر هوبأ هاداف ىتح اريسأ هدنع ناكف .هيبأ لتاق هنأ معي ال وهو هرسأف

 لبإلاب اذه يتأي نأ مرحلا رهشألا يف ظاكع قوس ادعاوتو ءاهيلع هعطاق ةمولعم

 قوس رضحي ملف ةبيتع نب عيبرلا لغشو «لبإلاب باؤذ وبأ لبقأو ؛ريسألاب اذه يتأيو

 .ةبيتع مهيبأب هولتق دق اباؤذ نأ كشي مل باؤذ وبأ ةعيبر كلذ ىأر |لف .ظاكع

 :لاقو هاثرف

 بالك نب ّرفعج ٌلواحأ نإ ام ةصوُصخم رفعج لئابق غلبأ

 ؟”باجنملا ةّطْيّرلا قخسك ْنَلَح اَتَب ةداوهلاو نَا نإ
 0 باؤذ موي ناك ةيزَرلا نأ ىَسألاو دّلَجَتلا ىلع ٌَتملَع دقلو

 باهش نب ثرحلا نب ةِبْيَتْعِب  مهتوُيُب تكته ذقف كوُلُدقَي ّْنِإ
 باحصألا ىلع ًادّقف مهذشأو هئادعأ ىلإ ًادقف مهّبَحأب

 . ةعيبر نب باؤذ اولتق ٌرعشلا مهغلب الف

 .بيجلا :ناّيرجلا )١( .دسأ يبل داو وح )١(

 .ةدحاو ةعطقو دحاو جسن اهلك ةءالملا : ةطئارلا : ةطيرلا عز

 . ةبيصملا :ةيزرلا (4)



 : اهابأ يثرت ةبيتغ تنب ةنمآ تلاقو

 ابوُيُجلا رشَبلا معاون قشب ُهايَعناف َةيَم نبآ لثم ىلع

 "ابويه ًاعرو ال برحلا ٌناوع تّنعَمشآ اذإ ئمكلل ابوُرَض

 لوألا راجفلا مايأ

 ناكو «نزاوهو ةنانك نيب وهو ءاموأ اذهو مدع راجفلا مايأ :ةديبع وبأ لاق

 ةانم دبع نب ركب نب ةرمض نب ليلُم نب رافغ ينب دحأ رشعم نب ردب نأ هجاه يذلا

 يف ماقف ءهسفن يف ًاعينم ًاثدح ناكو .ظاكع قوسب سلجم هل لعُج «ةنانك نبا

 :لوقي أشنأو «مئاق هسأر ىلع ماقو سلجملا

 ا""فدُُن رحب هجن مناك فرطَعُي همّوق اوُنوُكي نمو

 امرضف ! اهبرضيلف ينم زعأ هنأ معز نمف .برعلا رعأ انأ :لاقو هلجر ّدمو :لاق

 :لاقو ,ةبكرلا نم "' اهردنأف .ةيواعم نب رصن نب ناهد ينب دحأ نزام نب ريمحألا

 فدنخملا اهيأ كيلإ اهذخ

 :كلذ يف لاقو ةريسي ةصيرُخ “7 اهصرَخ امنإ :ةديبع وبأ لاق

 فزني مل رخاز رحبل رحب فّرلطعغتلا وذ ناهد وسب نحن

 فّرعملاب ءايحألا ىلع ينبت

 مث ؛ءامدلا [هنيب نوكي نأ داك ىتح كلذ دنع نايحلا رواحتف :ةديبع وبأ لاق

 .ماظم :فدسم (8) .تقرفت :تلعمشا )١(

 . اهطقسا :اهردنأ ()

 . اليلق دلجلا قشت ةجشلا :ةصرخلا (1)



 ناثلا راجفلا

 شيرق نم ةيتف نأ هجاه يذلا رناكد «نزاوهو شيرق نيب يناثلا راجفلا ناك

 : اولاقو . ظاكع قوسب ةناسحو ' "'ةئيضو ةعصعص نب رماع ينب نم ةأرما ىلإ اودعق

 ام مهبجعأف « لضف ' "عرد يف يهو عقرب اهيلعو ةنانك ينب نم بابش اهب فاط لب

 اهفلخ نم مهّدحأ ىتأف ,مهيلع تبأف اههجو نع رفست نأ اهولأسف ءاهتكيه نم اوأر
 نع عردلا صلقت تماق |لف .«يردت ال يهو اهرهظ ىلإ ةكوشب اهعرد َرَبَد دشف

 اي ةأرملا تدانف !اهربد انيأر دقف اههجو ىلإ َرظنلا انتعنم :اولاقو  اوكحضف .اهربد

 ةيمأ نب برح اهلمحف .ةريسي ءامدو لاتق مهنيب ناكو .سانلا رواحتف !رماع لآ

 0 . مهنيب حلصأو

 ثلاثلا راجفلا

 نيد هيلع ناك ةنانك ينب نم ًالجر نأ هجاه يذلا ناكو :نزاوهو ةنانك نيب وهو

 درقب ظاكع قوسب يرصنلا ىفاوف « «ينانكلا مدعأف ؛ةيواعم نب رصن ينب نم لجرل

 نم رثكأ ىتح !نالف ىلع يلامب اذه لثم ينعيبي نم :لاقو .ظاكع قوس يف هفقوأف
 ةنانك ينب نم لجر هب ٌرمف ؛هموقلو ينانكلل ًارييعت يرصنلا كلذ لعف امنإو ؛كلذ

 لآ اي :ينانكلا فتهو !نزاوه لآ اي :يرصنلا فتهف .هلتقف هفيسب درقلا برضف
 اوعجارتف ًاريسي بطخلا اوأر مث .لاتق مهنيب نوكي نأ داك ىتح سانلا جياهتف ! ةنانك

 . مهنيب رشلا مقفي ملو

 يهو ءمرحلا رهشألا يف تناك اهنأل .ًاراجف ىمست مايألا هذهف :ةديبع وبأ لاق

 راجفلا اه لاقي هذهو ًاراجف تيمس كلذلف ءاهيف اورجفف اهنومّرحي يتلا روهشلا

 .لوألا

 )١( ةليمجلا ةنسحلا :ةئيضو .
 اهدسج لي يذلا صيمقلا :ةأرملا عرد (؟) .



 رخآللا راجفلا

 لاحّرلا ةورع هلتقب ضاّربلا اهجاه امنإو ؛نزاوهو اهلك ةنانكو شيرق نيب وهو

 ديس ةورع نأل ؛ضاربلا :ةورعب لتقَت نأ تبأف ؛بالك نب رفعج نب ةبتع نبا

 . شيرق نم ًاديس هب اولتقي نأ اودارأ ؛ ةنانك ينب نم عيلخ ضاربلاو ,نزاوه

 يبنلا اهدهش دقو ةنس نيرشعو تسب ملي ينلا ثعبم لبق تناك بورحلا هذهو

 تنك :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو . همامعأ عم ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو هَ

 . لبنلا مهوانأ ينعي ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو راجفلا موي يمامعأ ىلع لبنأ

 قوس [ ىلإ ] ثعبي ناك ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا نأ برحلا هذه ببس ناكو
 هل اهريجي ,برعلا فارشأ نم فيرش لجر راوج يف "7ةميطل ماع لك يف ظاكع

 قوس تناكو ؛هيلإ جاتحي ام فئاطلا ٍمَدَأ نم اهنمثب هل ىرتشيو كانه عابت ىتح

 ؛نوجحي مث ,جحلا روضح ىلإ نوقّوستيف «ةدعقلا يذ نم موي لوأ يف موقت ظاكع

 ؛بجرو .مرحملاو .ةجحلا وذو .«ةدعقلا وذ :رهشأ ةعبرأ مرحلا رهشألا تناكو

 برعلا تناكو ؛لايمأ ةرشع نم وحن فئاطلا نيبو اهنيبو «فئاطلاو ةلخن نيب ظاكعو

 اهضعب نمأيو .جحلا تقو ىلإ ةدعقلا يذ لوأ نم ,جحلل ْوّيَِّتلاو ةراجتلل اهيف عمتجت
 سيق نب ضاربلا لاقف ؟اهريجي نم :لاق مث ةميطللا ريع :نارعنلا زهجف ؛ًاضعب

 لهأ ىلع اهريجي الجر الإ ديرأ ام نامعنلا لاقف . ةنانك ينب ىلع اهريجأ انأ : يرمتملا

 ؟كل اهريجي عيلخ ُبّلكأ :نزاوه لجر ذئموي وهو .لاّحرلا ةورع لاقف . ةمابتو دجن

 لاقف !ةماهتو دجن لهأ نم "!موصيقلاو "7 حيشلا لهأ ىلع كل اهريجأ انأ نعللا َتيَبَأ

 ىلإ نامعنلا اهعفدف ! مهلك سانلا ىلعو :لاق ؟ةورع اي اهريجت ةنانك ينب ىّلعأ :ضاربلا

 ينارهظ نيب ناك هنأل «ًائيش هنم ىشخي ال ةورعو ,ضاربلا هعبتو اهب جرخف «ةورع

 )١( كسملا ءاعو وأ . ةراجتلل |مههريغو ْربلاو كسملا لمحت ريع :ةميطللا .

 سناكملا هضعب نم ذختي تابن :حيشلا (؟)
 )©( قاس ىلع ضهنت يهو ءارفص ةرون هلو بده هقروو ةبيط هتحئارو رم همعط تابن :موصيقلا .
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 ةورع اهب لزنف ؛ "ةراوأ اهل لاقي ضرأ ىلإو « '""كَدَف بناج ىلإ نافطغ نم هموق
 ةورع هدشانف هيلع لخدف ضاربلا ءاجف , مانف ماق مث .ةنيق هتنغو رمنخلا نم برشف

 :لوقيو زحتري جرخو هلتقف ! ةلض ينم ةلعفلا ناكو .ةّلز ينم تناك :لاقو

 ُهَّلَّزلا تلعج يريغ ىلع اله ٌهَّلَض ىنم ةلّعفلا تناك دق
 ''هلقلا ماسُحلاب ولعأ فوسف 0 4 5 ف

 :لاقو

 يعولض ركب ينب ا تْدَدش اهنم ُسانلا لاهُي ةّيهادو

 عورضلاب يلاوملا تٌعضرأو بالك ينب تويب اهب تكتم

 ا" عيرّصلا عذجلاك ٌرخف لَقأ فيس لّصنب يدي هل تعَمَج

 مثيخ نب دسأو «ينافطغلا كلام نب رواسملا هعبتاو ءربيخ ىلإ ةميطللا قاتساو

 ؟نالجرلا نم : امل لاقف ءامههيقل نم لوأ ضاربلا ناكف !ربيخ لخد ىتح .يونغلا
 نمو :الاق ؟ةدلبلا هذهب ينغو نافطغ نأش ام :ضاربلا لاق . ينغو نافطغ نم :الاق

 ًاعيلخ ًاديرط انيلع لخد :لاق ؟ضاربلاب ملع كلأ :الاق . ربيخ لهأ نم :لاق ؟تنأ

 نإ ةقاط هب امكل لهو :لاق ؟نوكي نيأف :الاق .ًاتيب هلخدأ الو ربيخب ّدحأ هوؤُي ماف

 أرجأ اكيأف :لاق . (هيتلحار القعو الزنف !الزناف :لاق . معن :الاق ؟هيلع |كتللد
 كَّلُدأ قلطناف :ضاربلا لاق !انأ :ينافطغلا لاق ؟افيس ٌّدحأو امدقم ىفمأو هيلع

 قىتح ينافطغلا يدي نيب يمي ضاربلا قلطناف .لعفف (ىيتلحار كبحاص ظفحيو هيلع

 هذه يف وه :ضاربلا لاقف . تويبلا نع ةجراخ ربيخ بناج يف ةبرخ ىلإ ىهتنا
 مم «ضاربلا لخدو هل فقوف .ال مأ وه نأ رظنأ ىتح ينرظنأف .يوأي اهيلإو ةبرخلا

 «تلخد اذإ كنيمي نع ,رادجلا اذه فلخ ىصقألا.تيبلا يف مثان وه :لاقو هيلإ جرخ

 )١( ناموي ةنيدملا نيبو اهنيب زاجح لاب ةيرق :كدف .

 . مت يب دالب يف عضوم :ةراوأ 6

 .هالعأو هتمق :ءيش لك ةلق :ةلقلا ع(

 . هب برضلا برثك نم روسك هدح يف يأ :لفألا فيسلا (4)
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 ؟وه ٌمراصأ هيلإ رظنأ كفيس تاه :لاق . معن :لاق ؟ةمارص هيف فيس كدنع لهف

 لبقأو ؛بابلا فلخ فيسلا عضوو .هلتق ىتح هب هبرض مث ضاربلا هزهف «هايإ هاطعأف

 بابلا يف امئاق هتكرت ءكبحاص نم نّبجأ رأ مل :لاق ؟كءارو ام :لاقف «يونغلا ىلع

 !هافش اي :يونغلا لاق !هنع رخأتي الو هيلإ مدقتي ال ,متان لجرلاو «لجرلا هيف يذلا

 . يونغلا قلطناف ءاتبهذ نإ لع امه :ضاربلا لاق !انيتلحار رظني دحأ ناك ول

 فلخ نم فيسلا ضاربلا ذخأ ةبرخلا باب يونغلا زواج اذإ ىتح .هفلخ ضاربلاو

 . قلطنا مث |مهيتلحارو اهيحالس ذخأو ؛هلتق ىتح هب هبرض مث بابلا

 مهغلب ا سيق مهتعبتاو ءايجن اوصلخف ,ظاكع قوسب ضاربلا ربخ ًاشيرق غلبو
 دقو مهوكردأف «كلام نب رماع ءارب وبأ سيق مّلَعو «لاحّرلا ةورع لتق ضاربلا نأ

 لاحرلا ةورع مد لطبن ال نأ هللا دهاعن انإ , شيرق رشعم اي : مهودانو ؛مرحلا اولخد

 لاقف ؛لبقملا ماعلا نم يلايللا هذه مكايإو انداعيمو ءمكنم ًايظع هب لتقنو ًادبأ

 لاقف .مويلا اذه يف لباق مكدعوم نإ مهل لق :هنبا نايفس يبأل ةيمأ نب برح

 : ةلخن موي وهو .مويلا اذه يف ريهز نب شادخ

 مرحلاو تيبلا الول ةنيخّس ىلع ةبذاك ريغ انذَدش ام َةَدَش اي

 "'هَجألا اهلابشأ ىمَح ليغ ٌدانآ اهقلئاوأ ىجُرَت انلْيخ اًرأر ا

 اومتك ام لافكألا للا نم يدْبُي هل ءافك ال بارضب اولبقتساو

 ا""معنلا اهناطوأ ىلإ بحت اك 2ةّقح ال لثخلا مظعو ًالالش اَْلو
 "مرض اهبنجب ٌةَوَقل اهنأك ةململم راضحم لك مهب تلو

 قف

 . نخسلا اهلكأل ةنيخس ًاشيرق ىمست برعلا تناكو

 )١( فتلملا ريثكلا رجشلا يهو :ةمججألا عمج :مجألا .

 . يخرتسملا يأ :ءالرغ وأ لرغأ عمج :لرغلا (؟)

 . نوقرفتملا موقلا :لالشلا (؟)

 . فاطتخالا ةعيرسلا ةفيفخلا باقعلا :ةوقللاو . ةبلص يأ :ةململم (:4)
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 ةطمش موي

 اهشيرق ةنانك تعمجف :لاق ؛ ًاضيأ هنم ةلخن مويو ءرخآلا راجفلا موي نم يهو

 هللا دبع ذئموي حّلسو ,ةميزخ نب دسأ ينب نم مهب قحل نمو "7 شيباحألاو اهتانم دبعو
 ونب شيباحألاو هموق نم حلس نم ىوس ,ةلماك ةادأب "يمك ةئام ناعدج نبا

 ريغ  اهفالحأو اهعومج نزاوهو لس تعمجو :لاق . ةنانك نب ةانم دبع نب ثراحلا
 اوعمتجاف  ةلحن موي ريغ راجفلا مايأ نم ًاموي ادهشي مل (منإف .بعك ينبو بالك
 نم ةليبق لك ىلعو لوحلا نرق ىلع اهيف اودعاوت يتلا مايألا يف ظاكع نم ةطمشب

 برح ىلإ اهلك ةنانك رمأ نأ ريغ ,. سيق لئابق ىلع كلذكو . اهديس ةنانكو شيرق

 . ةعيبر نب زيرك ىرخألا ىلعو ,ناعدج نب هللا دبع اهيتبنجم ىدحإ ىلعو «ةيمأ نبا

 ضهانتف . يفقثلا بتعم نب دوعسم ىلإ اهلك نزاوه رمأو .بلقلا يف ةيمأ نب برحو
 «نزاوه ىلع ةنانكل راهنلا لوأ يف ةرئادلا تناكف . ضعب ىلإ مهضعب فحزو سانلا

 لتقلا رحتساف ةنانك تعشقناو «ترباصو نزاوه تعادت راهنلا رخآ ناك اذإ ىتح

 ذئموي شيرق نم لتقي ملو «نونامث ليقو «لجر ةئام مهتيار تحت مهنم لتقف ؛مهيف
 . ةنانك ىلع نزاومل ةطمش موي ناكف ؛ركذُي ّدحأ

 (2 العلا موي

 ءظاكع مايأ نم ثلاثلا مويلا يف لوحلا نرق ىلع اوقتلاف .كئلوأو ءالؤه عمج مث

 ؛نيتبنجملا ىلع كلذكو .ةطمش موي يف انركذ نيذلا كئلوأو ءالؤه ىلع ءاسؤرلاو

 : ريهز نب شادخ لوقي كلذ يفو ؛ةنانك ىلع نزاومل ًاضيأ مويلا اذه ناكف

 ظاكع نم بيرق عضوم :ةطمش )١(

 ام وأ ران حضو وأ ليلاجس ام مهريغ ىلع دي مهنأ هللاب اوفلاحت مهنأل كلذك اومسو :شيباحألا (؟)
 « شيج اسر

 . سرافلا :يمكلا (؟)

 ظاكع بناج «ءاضيب ةرخص ىلع ملع :ءالبعلا 0(

١٠١ 



 '" اوريبأ ذإ ةنانك ينب يحو شيرق تّيقل ام كلبي ملأ

 0 ريثز مهتوقعب انل لظف ٌرِهْمْكُم نعرأب مهانمَهَد

 بتعم نب ةرم هلتق «ماّرعلا نب ريبزلا دلاو ,دليوخ نب ماّرعلا لتق مويلا اذه ينو
 .  فيقث نم لجر لاقف ؛ يفقثلا

 ا”راجحأ َنيب احل ٌييطلا هّباتنت ًالدجنُم ماّوعلا كرت يذلا اثم

3 -0) 

 برش موي

 ؛ ظاكع مايأ نم ثلاثلا مويلا يف لوحلا نرق ىلع اوقتلاف ؛كئلوأو ءالؤه عمج من

 موي :نايلاوتم ناموي ةنانك ىلع نزاوط ناك دقو اوقتلاف ؛ةلومح هل نكت " نمم

 ركب ونبو موزخم ونب ترباصو ؛ةنانكو شيرق تيمحف (؛ءالبعلا مويو . ةطمش

 : ةريغملا ينب حدمب ىرعبزلا نب هللا دبع لاقو ؛ًاعيرذ التق تلتقو نزاوه تمزهناف

 ا" وصخ ةردم فانم دبع وبأو هاه

 يمرَي بثك نم اذو ناوذي ناذهف

 «ةريغملا نب ةعيبر وبأ : نيحمرلا وذو .ةريغملا نبأ . ماشهو « يصق : : فانم دبع وبأو

 . مهس نب دعس تنب ةطير مهمأو «نيحرب برش موي لتاق

 اوكلهأ :اوريبأ )١(

 ةحاسلا :ةوقعلاو .اضعب هضعب بوكرل دوسملا :رهفكملاو . شيجلا هب هبشي .لبجلا فنأ :نعرألا (؟)

 . ةلحملاو

 .ةكم برق عضوم :برش (1) . هروزت :هباتنت (©)
 . ميعزلا وأ «فيرشلا ديسلا :هردملا (0)

 . برق نم :بثك نم (1)



)01 

 (؟)

 ف

)0 

)50 

 :ناعطلا لذج كلذ يف لاقف

 وفرصناو توم ا اوباهف « ِملّس ونب اهُتوخإو ًالاسرأ نزاوه تءاج

 ("' اوفّطع الو اوجاع ايف ٍقيرحلا لثم مهعمجج ضف بارضب اولبقتساف

 ةريرخلا موب
 م0

 ىلإ ةّرح يهو «ةريرُحلاب لوحلا سأر ىلع اوقتلا مث كئلوأو ءالؤه عمج مث :لاق
 كلذكو .مايألا رئاس يف اوناك نيذلا مه كئلوأو ءالؤه ىلع ءاسؤرلاو . ظاكع بنج

 نم ناكف .تام ناك دق يرمعيلا سيق نب ءاعلب قحاسم ابأ نأ الإ ,نيتبنجملا ىلع

 ةريرحلا موي ناكف ؛ سيق نب ةماثج هوخأو .ةنانك نب ةانم دبع نب ركب ىلع هدعب
 ذئموي لتقف :لاق ءاهيف اوفحازت يتلا ةسمخلا مايألا ّرخآ ناكو .ةنانك ىلع نزاوهل

 نب نارثع مهلتق ءرفن ةينامث ةنانك نم لتقو «ةيمأ نب برح وخأ ةيمأ نب نايفس وبأ
 0 و م 03

 نب رمعو .سايإ انباو فنك وبأ لتقو ,ةعصعص نب رماع ينب نم ,كلام نب ديسأ
 :ريهز نب شادخ لاقف ؛ بويا

 مُنُيعأ رمحملا رقنلا نم يفإ

 ةلبقُم ليخلا روحن نينعاطلا

 مهعالب مكولبأف مول دقو

 ةمحلم ٌداسأ مهنم مكتقال

 : ىفقثلا ةدلك نب ثراحلا لاقو

 . فرحنا ,ماقأ «لام :جاع

 اوبألا نيب عضوم : ةريرحلا

 . ةبول ةدحولا «تارحلا : بوللا

 . ةلخن برق .ةكمو ء

 ("'بولّناو رخصلا ٍلهأو ماوسلا ٍلهأ

 0 بولعمو بلعُت مل ءارمس لكب

 0 بوذكم ريغ ًابرض ةريرخ ا موي

 ©0بيقارعلا ٍجوُع ةعرازب اوسُيل

 ""بولغم ٌريغ ينإف اوهابث نإو

 . ةنحل ا : ءالبلا 6( حمر يأ : بولعمو .ةانق يأ :ءارمس

 ناسنالا بقع قوف ظيلغ رثو وهو : بوقرع عمج : بيقارعلا

 . ردصلا ىلعأ :رحنلا (1)



 اطيبع ًاقلع هقورع مت مهنم خاذبلا سرافلا تكرت

 اطيلس ًارّمأ مهتمْشج دقو رخّص نبا اي كّموق تّيَدرأ دقل

 ا" اطيطغ عاهل تعمس 7 دق ًاحيرج ئىمك نم مكنم ٌتملسأ و

 مو «ةلخن موي اهوأ ؛نينس عبرأ ف مايأ ةسمخ ىهو .رخآلا راجفلا مايأ تضم

 ؛ مهمايأ مظعأ وهو ,ةنانك ىلع نزاوهل ةطمش موي مث ؛هبحاص ىلع !مينم دحاول نكي

 . ةنانك

 اودهاعتيو لضفلا اورذي نأ ىلع ماسلا ىلإ سانلا ىعادت مث :ةديبع وبأ لاق

 غابأ نيع موي
 راق يذ مايأ هدعبو

 هنبا كلمف تام مث ,ءامسلا ءام نبا ربكألا رذنملا برعلا كلم ناك :ةديبع وبأ لاق

 دنه همأو ,سوباق هوخأ كلمف كله مث ؛بسني اهيلإو دنه همأو ءرذنملا نب ورمع

 كلمف تام مث ؛زمره نب ىرسك ةكلمم يف كلذو .نينس عبرأ هكلم ناكف .ًاضيأ

 هازغف ؛زمره نب ىرسك ةكلمم يف كلذو .ءامسلا ءام نب رذنملا نب رذنملا هوخأ هدعب

 ءرذنملا لتقف ,غابأ نيعب اوقتلاف ءرصيق دي تحت نم ماشلاب ناكو «يناسغلا ثراحلا
 ةمجارت نم ناكو  ديز نب يدع هيلإ راشأف .هناكم هلعحي الجر ىرسك بلطف

 ينب رغصأ وهو .هعفني نأ بحأف هل ًاقيدص ناكو ءرذنملا نب ناعنلاب - ىرسك
 نب يدع هاتأو .هوبأ هيلع ناك ام ىلع ىرسك هالوف ,ءامسلا ءام نب رذنملا نب رذنملا

 )١( يرط يأ .طيبع مد :طيبع قلع .
 سرافلا : يمكلا (ع) . تنعط : تسعد (؟) .

 ل



 : لئاقلا وهو ,هسفن ىلع ىتأ ىتح هسبحف امههنيب يعّس مث ,مامعنلا هنكمف ديز
 يراظتناو يِسّبَح لاط دق ُهنأ اكلأم ىينع نامعّتلا غيبأ

 ""يراصتغا ءاملاب ناّصصغلاك تنك قرش يقلَح ءاملا ريغب ول

 يراسإ يف مهنع تبّيغ يننأ مقهبجعأ تّمُش يتادعو

 "'راثعلا َتاَّمِلُم ُتباصأ نإ -ةطقس ينم ْلْبي م ءيرمآل

 يراوجلا هنم يل سْحّنلاب ترجو هّرِيَخ ىلوت ٌرُهد نشف
 راعملا ءيشلاك ّرملا ٌةيحو .ةجاح اِّيضق هنم اَمبل

 نب دعس نب سيقلا ءيرما ينب نم وهو  يدابعلا ديز نب يدع نامعنلا لتق ملف

 نارعنلا ناكو هتمجارت نم ناكف ىرسك ىلإ يدع نب ديز هنبا راس - ميت نب ةانم ديز

 لمعتساو , سبع نم ةحاور ينبب قحل ىتح نامعنلا برهف ؛ هيلع هلمحف «ىرسك دنع

 ءايحأ يف ًانيح .لوجت نامعنلا نإ مث ؛يئاطلا ةصيبق نب َسايإ برعلا ىلع ىرسك
 هسبحف «لعفف .هيلإ رذتعيو ىرسك أي نأ ةدرجتملا هتأرما هيلع تراشأ مث « برعلا
 . ةليفلا هأطوأ لاقيو ,كله ىتح © طاباسب

 ًاحالسو عرد ةئامنامث يهو هتقلح عدوأ ىرسك ىلإ صخش اذإ نامعنلا ناكو

 لتق املف ؛ ةقّرُح ىمست يتلا دنه هتنبا هدنع لعجو ؛ ينابيشلا دوعسم نب ةيناه ًاريثك

 فزملا ىملس يبأ نب ريهز هيف لاقف ؛ءارعشلا هيف تلاق نامعنلا

 - ©" ايقاب ناك اةرمآ َنأ ول ّرشلاَنِم وجنب ناك نامل رق ملأ
 ايفاوُم ًاليلخ وأ ًاقيدص لقأ هكُلُم لشم هل ًالوذخم زَأ ملف

 0 ايزخملا َنوقتي ًاسانأ اوناكو اوظفاح ةحاور نم ّاَّبح ْنأ الخ

 انقالت ال نأ َميدوت مُهعدَوو ٌمهيلع ىتتأو ًارْيخ مهل لاقف

 .ّرشلا :راثعلا (؟) .صغ :قرش )١(
 . ضرألا نع عافترالا :ةوحنلا (:) . نئادملاب : طاباس (م

 سبع نم : ةحاور )0(



 راق يذ موي

 ,تايابجلا مويو ءرقارق مويو ءونحلا يذ موي وه راق يذ موي :ةديبع وبأ لاق

 نيتركذ دقو ؛راق يذ لوح نهلكو ؛؟راق يذ ءاحطب مويو ( مرجعلا تاذ مويو

 . ءارعشلا

 نبا وه امنإو «نامعنلا ةقلح عدوتسملا دوعسم نب ءيفاه نكي مل :ةديبع وبأ لاق
 ثعب دقو تناك راق يذ ةعقو نأل ؛دوعسم نب ءيفاه نب ةصيبق نب ءيناه همساو «هنبا

 .مجعلا نم برعلا هيف تفصتنا موي َلوأ مويلا :لاقف اهب هباحصأ رّبخو , هِي يلا
 . اورصن يبو

 نب ءيفاه ىبأف ؛نابعنلل ناك ام مضي نأ هرمأي ةصيبق نب سايإ ىلإ ىرسك بتكف
 . لئاو نب ركب لاصئتسا دارأو ىرسك بضغف «هيلإ كلذ ماسي نأ ةصيبق

 اي :لاقف .لئاو نب ركب كاله يف عمط دقو يبلغتلا ةعرز نب نابعنلا هيلع مدقو

 بارضإلا رهظأو اهرقأ :لاق . ىلب :لاق ؟ركب 'ةرغ ىلع كلدأ الأ «كولملا ريخ
 ايداو مهلامب كيلع اوطقاست '" اوظاق ول مهنإف ؛كنم اهينديو ظيقلا اهيلجُي ىتح اهنع 0 عرب 00 خا *ا 000 0 - م .

 نب ركب تءاج اوظاق اذإ ىتح .مهرقأف ءراتلا يف شارفلا َطَقاَسَت راق وذ هل لاقي

 مهريخي ةعرز نب نابعنلا ىرسك مهيلإ لسرأف ءراق يذ ونح ونحلا اولزن ىتح لئاو
 اونذأي نأ امإو ءرايدلا اورعُي نأ اّمإو .ةقلحلا اوملسُي نأ امإ :لاصخ ثالث نيب

 ىلع هب راشأو «ةالفلا بوكرب ةصيبق نب ءيناه ّمهف ءاهنيب ركب تعزانتف !برحب

 . اهلبق ةطقس ءيفاه نم رت ملف !كلملا عومجمب مكل ةقاط ال :لاقو ءركب

 ةالفلا انبكر نإ انإف «لاتقلا ريغ ىرأ ال : ىلجعلا رايس نب ةبلعث نب ةلظنح لاقو
 اهنيب ركب تلسارف .'”' انيرارد ىبسُتو انتلتاقم لتقُت انيدأب انيطعأ نإو «ًاشطع انتم

 )١( ةظقبلا يف ةلفغلا :ةّرغلا .

 . انؤاسن ديري : يرارذلا (خ) .ّرحلا مايأ هب ماقأ :ناكملاب ظاق ()

١١١ 



 ةثالث ذئموي ركب ينب ءاسؤرو ؛ةفينح ينب نم دخأ اهدهشي ملو ءراق يذب تفاوتو

 . يلجعلا ةبلعثت نب ةلظنحو «ينابيشلا رهسم نب ديزيو , ةصيبق نب ءيفاه :رفن

 ال :لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ميجل نب ىلجعلا كلملا دبع نب عمسم لاقو

 . مهتويب نم مهيلإ سانلا راثف مهرايد يف اوزغ امنإو «.سيئر مهل ناك ام هللاو

 هنإو «ةّماع انتّمذ مكتّمذ ْنِإ ,ةمامأ ابأ اي :ةصيبق نب ءيناهل ةبلعث نب ةلظنح لاقو

 نإف .كموق يف اهقرفف ةقلحلا هذه جرخأف ؛انُحاورأ ىنفت ىتح كيلإ لّصوُي نل

 . مهنيب تقّرفو تجرخأف اهب رمأف .دوقفم نّوهأف كلمت نإو «كيلع َةرُّتسف رفظت

 ! اس كموق ىلإ '"َتْبَأ ام لوسر كنأ الول :نامعنلل لاقو

 نب دلاخل دقعو ءرمنلاو بلغت ىلع ةعرز نب ناعنلل ىرسك دقعف :رذنملا وبأ لاق

 هعمو .برعلا عيمج ىلع ةصيبق نب سايإل دقعو ءدايإو ةعاضق ىلع ينارهبلا ديزي

 داوسلاب يرسك ةحلسم ىلع ناكو - يرتستلا زرماهلل دقعو ؛رسودلاو ءابهشلا هاتبيتك

 نيدجلا يذ دلاخ نب سيق نب دوعسم نب سيق ىلإ بتكو «ةرواسألا نم فلأ ىلع

 503 ءاا عا ع 0 .
 . لعفف , ةصيبق نب سايإ يفاوي نأ هرمأو - ناوفس ّفط ''' فّطلا ىلع هلماع ناكو -

 دلاخو ةعرز نب نابعنلاو .زرماهلا هعمو «ءيط نم هدنج نم هعم نمي سايإ راسو

 سيق لسنا ركب نم اند (لف ؛هموق ىلع مهنم دحاو لك ءدوعسم نب سيقو «ديزي نبا

 اي :لاقف . ىلجعلا رايس نب .ةبلعث نب ةلظنح ماق  موقلا براقتو نافحزلا ىقتلا (لف

 8 : 0-30 3 1 هي () تكل < 8
 ءاقللا مهولجاعف ؛مكقرفت مجاعالا ءالؤه عم يذلا 0 باشنلا نإ ركب رثعم

 . ةدشلاب مهوءدباو

 عزج ا نإ ؛رورغم ىجنم نم ريخ .رودقم كلهم موق اي :دوعسم نب ءيناه لاقو

. 
 )١( قارعلا فير ىلع برعلا ضرأ نم فرشأ ام :فطلا (؟) .تدغ:تبأ

 ةباشن هتدحاو «لبنلا : باشنلا عر .



 توملا لابقتساو «ةينادلا نم ريخ ةّينملا .رفظلا بابسأ نم ربصلا ْنإو ءرّدقلا دري ال

 . دب توملا نم اف .دجلا ٌدجلاف .هرابدتسا نم ريخ

 لتاقل :لاقو ءضرألا ىلإ نطقسف ءاسنلا ''!َنُضَو عطقف ةبلعت نب ةلظنح ماق مث

 . نضولا عطقم يمّسف . '"' هتليلح نع مكنم لجر لك

 فختل اهبكانم نم مهتيبقأ يديأ نابيش ينب نم لجر ةئاٌعبس ذئموي عطقو :لاق

 مهترسيم ىلعو «ينابيشلا رهسم نب ديزي ركب مهتنميم ىلعو .فويسلا برضل مهيديأ

 دلاجتف ؛بلقلا يف دوعسم نبا لاقيو .«ةصيبق نب ءيفاهو ىلجعلا ةبلعث نب ةلظنح

 لاقيو ؛كلذ دعب ديزي لتق مث «ةزرابم ررماملا يركشيلا ةثراح نب ديزي لتقو :موقلا

 موي نازفوحلا كردي مل :مهضعب لاقو ؛هلتقف زرماهلا ىلع دش كيرش نب نازفاوحلا نإ

 . ةثراح نب ديزي هلتق امنإو ءراق يذ

 مهبلط يف داوسلا اولخد ىتح ركب مهعبتاف ءاومزهناف سّرفلا ةوجو هللا برضو

 . يبلغتلا ةعرز نب نابعنلا رسأو ؛ مهنولتقي

 ىرسك ىلإ فرصنا نم لوأ ناكف ؛ةماحلا هسرف ىلع ةصيبق نب سايإ اجنو

 (ملف , هيفتك عزن الإ شيج ةميزبب ٌّدحأ هيتأي ال ىرسك ناكو ةصيبق نب ٌسايإ ةميزه اب

 ! مهتانبب كانيتأو لئاو نب ركب انمزَه :لاقف «شيجلا نع هلأس ,ةصيبق نبا هاتأ
 ةصيبق نب سيق يخأ :لاقف سايإ هنذأتسا مث ؛ةوسكب هل رمأو ىرسك كلذب بجعف
 . هل نذاف . هيتا نأ تدراف ءرمتلا نيعب ضيرم

 كلملا ىلع لخد له :لأسف .قنروخلاب وهو ةريحلا لهأ نم لجر ىرسك ىتأ من
 , مهلتقو موقلا ةميزبب هربخأو هيلع لخدف .ربخلا هثدح هنأ نظف . سايإ :اولاقف ؟ دحأ

 .هافتك تعزنف هب رماف

 . ريعبلا ىلع لحرلا هب دشي مازحلا وهو ,نيضو عمج :نضُو 010(

 . ةجوزلا :ةليلخلا (؟)
١١ 



 يتئام نم ًابيرق عمت نم ىرسأ ركب يف ناك ءراق يذ موي ناك امل :ةديبع وبأ لاق

 امناف ,مكعم لتاقن انع اوُلخ : :اولاقف «عوبري نب حاير ينب نم مهرثكأ ءربسأ

 بذن ىتح معن انوعدف :اولاق !انوحصانُت ال نأ فاخن انإ :اولاقف !انسفنأ نع 0

 اورت

010 

0) 

0 

):0) 

0) 

03) 

 . انءانغو انناكم

 :ريرج لوق كلذ يفو

 "راق يذ موي ًاحابص َنومَلْعملاو بجن يذو ىَدِهَب يذ سراوف انم

 يلجعلا معزف , يركشيو يلجع هيلإ رفانتو - ءالعلا نب ورمع لئس : ةديبع وبأ لاق

 ركب لئابق اهتدهش لب : يركشيلا لاقو ء بجعو ينابيش ريغ راق يذ موي دهشي مل هنأ

 .مهؤافلحو

 ًةرْمَأ ًارّمع كاخأ تيأر دقلو

 يكتشت ال يتلا توملا ةرمغ يف

 مهفكأو مهم مادقأ امنأكو

 الع دق َةَرُم ءاعد تعمس ال

 مهئاول تحت نوشمي ملحم
 مههوجوب ىغولا نع نوفدصي ال
 اولَبقآف عاقرلا مأ ونب تعدو

 بيب يعدت ّركشَي تعمسو
 . عفادن :ببذن

 . مرجعا تاذب هيعيضو يصقي

 مفعل ريغ لاطبألا اهتارّمَغ

 مَعْفُم جيلخ يف طَقاسَت برس
 (0 نقألا جاجعلا يف ةعيبر ىتأو
 مّلحُم لآ ءاول تحت توملاو
 (*) هلظعلا نولك ةغباس لك ف

 مَلْعُم كاش لكب ءاقللا دنع
 ”مدلاب رطقت يهو ةجاجعلا تحت

 .رماع ينب ىلع ميت ينبل ةعقو هيف تناك عضوم : :بجن وذو . ةماهلاب لخن تاذ ةيرق : ىدبهب وذ

 وذ هيلا فاضيو هنيعب عضوم : : مرجعلاو . رمألا نم ةدحاولا ةرملا : ةرمألا

 . رابغلا : جاجعلا
 . ةردكلا ىلا رضخأ ليتلاك هنول رجش ةراصع : ماظعلا

 ةليطتسملا ةرفحلاو , يداولا نطب :بيبخلا



 تشم امك ديدحلا قّلح يف نوشمَي
 مهءاهز نأك لّهذ نم ٌعمجلاو

 ًاسباوَع جاجعلا تحت نم ليخلاو

 : ىلجعلا خرفلا نب ليدعلا لاقو

 ةمّركل ران نم ّسانلا دَقْوَأ ام

 هب تعمس موي نم نوَدْعي امو

 ٌةسباع ليخلاو مهبالسأب انئج

20 0 0.0 060 
 مظم سحن مويب نيرعلا دسأ
 مَعْسَق انبآ اهّدوقي لاجلا برج

 "م نم ٌجسانم اهكبانس ىلعو

 راق يذب موي نم لضفأ سانلل
 0( 5 2 م ه7 م 3

 ”راوُسإ لك ىّرَسكل انبلتسا ل

 .بولطملا نمو , عدوتسملا نم : مه ليقف .راق يد موب انل : لجع تلاقو :لاق

 ريشي ةلظنح ناكو ءيفاه ةسايرلا تناك . مهل اذإ وهف ؟ سيئرلا نمو ,كلملا بئان نمو

 . يأرلاب

 :مهرعاش لاقو

 مرك يوذ ًاموي ةيقاس تنك نإ

 مهرامذ نع اوّماح سراوف يقسأو

 انتوادع تقاذ دقف يمت ام

 مهحبص ونحلا ةادغ ىرسك دنجو

 اهُمَدَقَي ءابهش َةَمَلْمَلُم اوقل
 ةصقان ريغ ٌعورف هتمت ٌعرف

 مهئاقل دوش سراوف اهيف
 بئذلاو عبضلاو دسألا ىوأم :نيرعلا )١(

 .رفاحلا فرط وهو كبنس عمج :كبانس )١(

 . سرفلا ناسرف نم لتاقملا سرافلا :راوسالا (عء)

 . مركلا ديسلا وهو :فيرطغ عمج :فيراطغ (14)

 . ةبلص : ةململم 0 00(

 انابيش نب لهذ نم سراوفلا يقساف
 اناحيرو اكسم مهقرافُم يلعأو

 ْفَسألاو يزخلا سم نالئع سيقو

 (؛!اوفّرصنآوتوملا يجف يراطغانم

 © فرخ الو اهيف جاع ال توملل

 فنأ هرسمأ ف مزاح َقْفَوَم

 فشك الو ليم ال ةّنسألا لثم



00 

0 

0) 

 . لباوقلا هتفرغ :همأ نطب يف تام اذا يبصلل لاقي (0)(

 . امترثكل ريست داكت ال يتلا ,ةجارجر ةبيتك ديري :ةجارجرلا (+)

 مهّبَسحَت عورلا ًةادَغ هوجولا ضب

 انمجإ|ج نع انفشك انيقتلا اَن

 مٌمُدصحي يدنهلاو ةّيقبلا اولاق

 انكراش ناك دعم لك نأ ول

 مُهيديأ باشنلا ىلإ اولامأ ام

 تَرّبص ةفطع مهيلع انفطع اذإ

 ةيزارم كلم ولبو قراطب

 اهّررحأ رحبلا يف ةناجّرَم لك نم
 ٌمهعجج تافاح يف ُلآلا امأك

 مهفويس نع ٌدودّص دودخلا يف ام

 :دوعسم نب سيق مولي ىشعألا لاقو

 ٍدلاخ نب سيق نب دوعسم نب سيقأ
 ةلحرو ةازغ ماع ف نيروطأ

 ًالاع تنك ول َنابْيش يف ناك دقل

 ةمحف َرظاونلا شعت ةجارجرو

 مُهَديمع تنأو رظنت مو تلحر

 ةتعمج لامو لمأ نسم تيرعف

 اهُدوُدُخ دّسوت مل ىلتق سفنلا ىفش

 مهتحبص ذإ ونحلا موي كينيعب

 . ةليوطلا ةعساولا عردلا :فغزلا

 . فويسلا : ضيبلا
 . هلايعو هلهأ : لجرلا لآ :لآلا
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 ”ْفَعّزلاو ضيبلا اهيلع سْبَع َنانج

 اوفرّصنيف ٌرْكَب اننأ اومَلعَبل
 اوفشكناف فيسلا الإ ةيقب الو

 فرشلا مهاطخأ ام راق يذ موي يف

 ا" فطَتخُي ماما لظف ٍضييبب انلم

 فصتني مويلا داكو تلوت ىتح

 ""فطتنلا اهناذآ يف مجاعألا نم

 فدصلا اهنيط اهاقوو اهّراّيت

 “فكي ضراع يف ادب قرب ضيبلاو

 فرحنم تاّبللا يف ٍنعّطلا نع الو

 لئاو كبابش وجرت ٌّؤّرما تنأو

 ("”لباوقلا هتقرغ ًاسيق تيل الأ
 لبانقو ةلح يحو ُبابق

 ا"لحاوٌّرلآ َنهفاتكأ ىلع ٌدرُجو

 لعاف تنأ ام كنع يئغُلبي الف

 لزاغملا رمت ام تليرع مى

 لمانألا اهيلع ضَضْعَت مو ًاداسو

 لذاوعلا اهقعت مل ءتوم ُبئات

 . طرقلا يهو ةفطن عمج :فطنلا عز



 يف تام ىتح هسبح .هموق ىلإ لسنا ذإ دوعسم نب سيق ربخ ىرسك غلب امو

 : ىشعألا لوقي هيفو ؛ هسبح

 لزاغملا ّرمت امم تئيرع امك هتْعمج لامو لهأ نم تيّرعو

 : هضعب يف لوقي ًارعش راق يذ موي يف نابيش ينب ىلإ يدايإلا طيقل بتكو
 اعرف نم َنمألا لاني دق اوعزفآ مث مكلُجرأ طاشمأ ىلع ًامايق اوموق

 اعلطضم برحلا رمأب .عارذلا بحر مرد هلل عرمأ اودقو

 اعشخ هب ةوركم ضع اذإ الو ةدعاس شيعلا ٌءاخر نإ ًافرتُم ال

 اعّبتمو ًاروُط ًامبَتُم نوكي ٌةرطشأ َرهدلا اذه ُبلحي لاز ام
 ")اعرض الو ًأخقال يأرلا مكحتسُم هنريرم ريش ىلع ٌرمتسآ تح
 :ةرارز نب زيزعلا دبع لوق ريظن .تايبألا هذهو

 اعظفلاو َنيللا هنم تفداصف ىَّتش قرض ىلع ًاراوطأ رهدلا يف تشع دق

 ا""اعرج هئاوأل نم تْعْشحت الو  ينرطُبت اعنلا الف تولب ًالك

 اعقو اذإ ًاعرذ هب قيضأ الو هعقّوم لبق يردص رمألا المي ال

 اج راج اج

 )١( ةناهتسالاو بضغلا :رزشلا .

 )١( ضرملا ةدش وأ ةشيعملا قيض :ءاوأللا .
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 رعشلا لئاضف يف ةيناثلا ةدرمزلا باتك شرف

 : هللا همحر هبر دبع نب دم نب رمع وبأ هيقفلا لاق

 هللا نوعب نولئاق نحنو ءاهرابخأو اهعئاقوو برعلا مايأ يف انلوق ىضم دق

 برعلا ةصاخ ناويد رعشلا ناك ذإ ؛هجراخمو هعطاقمو رعشلا لئاضف يف هقيفوتو

 نم غلب دقل ىتح ؛اهماكح ىلع دهاشلاو ءاهمايأل دّيقملاو ءاهمالك نم موظنملاو

 رعشلا نم اهترّيخت دئاصق عبس ىلإ تدمع نأ .هل اهليضفتو ءهب برعلا "'فّلك
 هنمف ؛ةبعكلا راتسأ نيب اهتقلعو ,ةجردملا يطابقلا يف بهذلا ءامب اهتبتكف ميدقلا

 . تاقلعملا اه لاقي دقو , عبس تابهذملاو . ريهز ةبهذمو . سيقلا ءيرما ةبهذم :لاقي

 . تركذ يتلا دئاصقلا هذه ضعب اههبشيو هل ًةديصق نيثدحملا ضعب لاق

 (0لعملا رعشلا نم نحل حلا يف ٌرّكذت َةّرْرب

 قشعُم ةجو هل اهنل م ردان فرح لك

 تاقلعملا

 . لزنمو بيبح ىركذ نم كبنافق : سيقلا ءيرمال

 . مّلكت مل ةنمد ىفوأ ْمَأ نمأ : ريهزلو

 )١( هب قلعتلا ةدش :ءىشلاب فلكلا .

 نسحلا ةزراب يأ :ةزرب (؟) .
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 . دَّمُهَت ةقرُبب لالطأ ةلؤخل : ةفرطلو

 . ىملكت ءاوجلاب ةلّبع راد اي :ةرتنعلو

 . انيحبصاف كنحصب ىبُّه الأ :موثلك نب ورمعلو

 . ءاممأ اهنيبب انتنذآ :ةزلح نب ثراحللو

 ءارعشلا رعشأ يف سانلا فالتخا

 بحاصو ءارعشلا دئاق وه » :رجُح نب سيقلا ؤرما هدنع ركذو هيَع يبلا لاق

 . ( مهئاول

 : لوقي يذلا نَم :نافطغ نم هيلع اومدق نيذلا دفولل باطخلا نب رمع لاقو
 ""ٌبهذم ءرملل هللا ءارو سيلو ًةبير كسفنل كّرتأ مف تفلح

 :رعشلا اذه لوقي يذلا نمف : مهل لاق :نايبذ ب ةغبان : اولاق

 "'ًنونظلا يب نظن لجو ىلع يبايث اقلخ ًابراع كُن

 نوخي ال جون ناك كلذك  اهنحخت ملةنامألا تهفلأف

 هنأ ىلإ الإ بهذ رمع بسحأ امو .مكئارعش رعشأ وه لاق . ةغبانلا وه :اولاق

 يفاوقلا نيب "7لظاعي ال يذلا ,سانلا رعشأل يندشنأ : سابع نبال رمع لاق دقو

 ىملس يبأ نب ريهز :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كلذ نم :لاق . مالكلا '*”َيشوح عبتي الو

 . حبصأ ىتح هرعش نم هدشني لزي ماف
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 . ةمهتلاو كشلاو نظلا : ةبيرلا
 . يلابلا : قلخلا
 ضعب قوف هضعب يلاويو هدقعي يأ : لظاعي

 . يشحولا.بيرغلا :مالكلا نم يشوحلا



 نانس نب مرهو .ةثراح يبأ نب نانسل هحدمك .اقحتسم الإ حدمي ال ريهز ناكو

 :لئاقلا وهو .
 اقّدص :هتدشنأ اذإ لاقُي تيب ٌهلئاق تنأ تيب رغشأ ّنإو

 . لعفلا هقدص ام لوقلا نسحأ كلذكو
 . لوقأ ىتح اولعفا : : لاق . كرعشب اندَجُم : :لدنج نب ةمالسل ميت ونب تلاق

 ليق - سيقلا أرما ديري - حورقلا بحاص :لاق ؟ءارعشلا رعشأ نم :ديبلل ليقو
 انأ :لاق ؟نَم هدعبف :هل ليق  ةفّرَط ينعي  نيرشعلا نبا :لاق ؟نَم هدعبف : هل

 : لوقي يذلا : :لاق ؟ سانلا رعشأ نم : ةئيطحلل ليقو

 ُببِِخَي ال هللا ل ئاسو ُهومرَحَي ّسانلا لأسي نم

 . بغر اذإ اذه :لاقو هناسل جرخأف ؟ نم هدعبف :هل ليق . صربألا نب ديبع ديري

 اذإ ٌريهزو «بهر اذإ ةغبانلا :لاق ؟سانلا رعشأ نم :ءارعشلا ضعبل ليقو

 . بضغ اذإ ريرجو «,بغر
 :هتديصق ينعي .ةدحاو مهٌرعشأ ٌةفرط :ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو

 دَهْمَت ةقربب لالطأ ةلؤخل
 :لوقي اهيفو
 دَرْرَُت مل نم رابخألاب َكيتأيو 2 ًالهاج تنك ام ُمايألا كل يدبتس

 !ةّوبنلا مالك نم اذه :لاقف ءماسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل تيبلا اذه دشنأو
 : ةئيطحلا تيب دشنُي الجر رمع نب هللا دبع عمسو
 ا""”دقوم ٌرْيَخ اهدنع ران ريخ دجت هران ءوض ىلإ 00 هتأت ىتم

 الإ هقحتسي ال حدملا اذه لثم نأ يف ىنعي «تيبلاب ًاباجعإ ! هللا لوسر كاذ :لاقف

 . هم هللا لوسر

 . اهب ًائيضتسم اهدصقف اليل اهآر يأ :رانلا اشع لاقي :وشعت 010(

 ل



 تلق نإو تقدص ريرحلا نم نيلأ تلق نإ :لاقف «ةغبانلا رعش نع يعمصألا لكس

 . تقدص ديدحلا نم َدْشأ

 . "'فاوب راحو فلأب فّرطم :لاقف : يدعجلا رعش نع لكسو

 ال يذلا رشقملا قتسفلا كلذ :لاقف .ةعيبر يبأ نبا رعش نع ةيوارلا دامح لكسو

 . هنم عّبشُي
 . ةرشنم للُح هرعش َنأك : متهألا نب ورمع يف اولاقو

 نيب ام ناديصي .نايزاب اه :لاقف .قدزرفلاو ريرج نع ءالعلا نب ورمع لئسو

 . بيلدنعلاو ليفلا

 . هتعبن قدزرفلاو رعشلا ةنيدم انأ :ريرج لاقو

 الإ مهتعضو الإ طق ًاموق جت مل كنإ .تبأ اي :يبأل تلق :ريرج نب لالب لاقو

 . همدهأف ءانب الو هعضأف ًافرش دجأ مل ينإ :لاق . أل يب

 :تيب فصن رعشأ

 بيؤذ يبأ لوق :مهضعب لاقف ,«برعلا هتلاق تيب فصن رعشأ يف سانلا فلتخاو

 : ىلذحلا
 ا" ْعَرِجَي نم ففعسمب سيل ٌرهَدلاو

 : يلالهلا روث نب ديمح لوق : مهضعب لاقو

 يفمَي ام لج نإو ىندألاب لَك
 : ليمز لوق : مهضعب لاقو

 قلغي ثداوحلل انهر كي نمو

 الو دحأ هب توفي ال رعشلاو .هنم ّدح ىلع فقوي الو هتياغ َكَردُي ال ام اذهو

 يف عدبأ نم سانلا ٌرعشأ :لئاقلا رد هللو ؛هنم عدبأ وه ام ىتأ الإ عيدب هب يقأي

 .زخ نم بوث :فرطملاو . قئاود ةعبرأو مهرد : يفاولا )١(

 . ةجاحلا يضقي يذلا :فعسملا )١(



 هتفرعمو هيف هتيص دعُبو رعشلا نم هعضوم ىلع ةصفح يبأ نب ناورم ىرت الأ «هرعش

 . سانلا رعشأ اذه :لاقف سيقلا ءيرمال هودشنأ - هتمسو

 :ناسح رعش يف

 ؛برعلا هتلاق تيب مكحأو برعلا هتلاق تيب ٌرخفأ تباث نب ناسحل :اولاق دقو

 :هلوقف برعلا هتلاق تيب رخفأ امأف

 دمجو انئاول تحت ليربج مههوجو ٌدّري ذإ ردب مويبو

 :هلوقف برعلا هتلاق تيب مكحأ امأو

 ٌديعسأ ىَنج ام آلإ سانلا نم الاس حبصأو ىبمأ أرمآ نإ

 :ريرج رعش يف

 :ريرج لوق برعلا هتلاق تيب يجهأ :اولاقو

 ()هلاعمألا اًثمت دو هتسا كح ىرقلل حتحنت ات اذإ يبلغتل ُمَتلاو

 يف اونعط ول تيبب بلغت ىنب توجه دقل هللاو :لاق تيبلا اذه ريرج لاق املو

 ٠ ! اهوُكح ام حامرلاب مههاتسأ

 :بيؤذ يبأ رعش يف

 : يلذهلا بيؤذ يبأ لوق :برعلا هتلاق تيب عدبأ نإ :لاقيو
 ٌعنقَت ليلق ىلإ ٌدرث اذإو اهتْبَغر اذإ ٌةبغار سْفّنلاو

 : ديبل لوق برعلا هتلاق تيب قدصأ نإ لاقيف

 لئاز ةلاحم ال معن لكو ُلطاب هللآ الخ ام ءىش لك لأ

 مكيلعف ديجلا رعشلا متدرأ اذإ :لاقف ناورم نب كلملا دبع دنع رعشلا ركُذو

 )١( هلاثم روصت :ءيشلا لثمت .



 نم لخنلا باحصأبو «- ركب ىشعأ طهر مهو - ةبلعث نب سيق يب نم قرزلاب

 سوءر :فعشلاو . ليذه نم فعشلا باحصأو 60 جرزخلاو سوألا ديري - ب ري

 . لابجلا

 ْثععُب امل هنأ :ممبولق يف هبطخ ليلجو برعلا دنع رعشلا ردق مظع ىلع ليلدلا نمو

 ىهنم اوعمس ام اشيرق بجعأو .هفيلأت مكحملا ,همظن زجعملا نآرقلاب ِمَثِيَِع ىبلا

 بير هب صّترتن رعاش# : ْمتِلَم ىنلا يف اولاقو !ًرحس الإ اذه ام :اولاق

 نم ْنِإ :همالك هبجعأ امل متهألا نب ورمع يف ِهَتْلَع يبنلا لاق كلذكو . ''” «نونملا

 . ًارحسل نايبلا

 :زجارلا لاقو

 ا""ارعاش ارّمو ًاَزَم ةيوار ًاّرحاس َنوكت نأ تيشخ دقل

 . ةمكحل رعشلا نم َنإ : منكم ىبنلا لاقو

 ,قطنت .مهرودص يف مهليجانأ ةاروتلا يف ًاموق دجن انإ :رابحألا بعك لاقو

 . ءارعشلا مهنظأو ؛ ةمكحلاب مهتنسلأ

 رعشلا نم تايبألا لجرلا تاعانص لضفأ :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو

 . مثلا بلق اهب ليمتسيو , مركلا بلق اهب فطعتسي «هتاجاح يف اهمّدقي

 ؟ تغلب ام رمعلا نم تغلب دقو رعشلا لوقت كلام : دنه نب رواسملل جاجحلا لاقو

 كلذ قتيفك ناف ؛ ةحاحلا هب يل ىضقتو عاملا هب برشأو لكلا هب ىعرأ :لاق

 ! هتكرت

 )١( ةيبآلا روطلا ةروس ٠م

 )١( .ةرم ديري :أرم
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 اودجمَي :رعشلا مهور .رعشلا مهَوَر :هدلو بدؤمل ناورم نب كلملا دبع لاقو

 !اودجنيو

 . مهتنسلأ ْبّذعت رعشلا مكدالوأ اوُوَر : ةشئاع تلاقو

 ام لكب ًاملاع هدجوف ماعلا نم نونف نع هفشاكف .ةيواعم ىلإ هدلوب دايز ثعبو

 ام ؟دايز ىلإ ةيواعم بتكف ! ًائيش هنم ورأ مل :لاقف ءرعشلا هدشنتسا مث ءهنع هلأس

 هيوريل ليخبلا ناك نإو رَبي هيوُرَيل ''قاعلا ناك نإ هللاوف ؟رعشلا هَيَوَرَت نأ كعنم
 . لتاقيف هيوريل نابجلا ناك نإو ,ءوخسيف

 :لوقي أشنأ برحلا يف ةزرابملا دارأ اذإ هنع هللا ىضر ىلع ناكو

 ردق موي مأ ردقُي ال موي ٌرفأ توملا نم يموي يأ

 رذحلا وجني ال رودقملا نمم هّصَرَأ ال رَدَقُي ال موي

 ماعأ هيلع هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ ماعأ تنك ام :دوسألا نب دادقملا لاقو

 ! اهنع هللا يضر ةشئاع نم ةضيرف الو رعشب

 :لاق ةكيلم يبأ نبا نع قحال نب هللا دبع نع مصاع يبأ نع ينشخلا ةياور ينو

 :لوقي ناك ًاديبل هللا محر : ةشئاع تلاق

 ا")بّبْغلا ماركلا كترسأب قحلاو بهذاو كل اَبأ ال ةنابللا ضَق

 ”برجألا دلجك ِفّلخ يف تيقبو مهفانكأ يف ٌشاعُي نيذلا بهذ

 ام لقأ هنإو .هل تيب فلأ يورأل ينإ :تلاق مع !اذه اننامز كردأ ول فيكف

 04 0 2 سا ع 5

 . هيلا ناسحإلا كرتو هاصعو هيبأب فختسا يذلا :قاعلا 1(

 . ةجاحلا :ةنابللا (؟)

 . برجلا هباصأ يذلا :برجألا (8)
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 . بانج نب ريهز رعش دشنت يهو ةشئاع هلي ينلا عمسو

 ينجام بقاوع هكردتف ًاموي 20هُمعض كب لحي ال كَميعض ٌعفرأ

 ىزج نمك تلّعف امب كيلع ىنثأ نم ّنِإف كيلع يني وأ كيزجَي

 . سانلا ركشي ال نم هللا ركش ال ؛ ةشئاع اي قدص : ْمُيْلَم يبنلا لاقف

 هلع ينلا ىلع تلخد :لاق هدج نع هيبأ نع ,يعازخلا ماسم نب رمع نب ديزي
 : يقلطصملا رماع نب ديوس لوق هدشني دشنمو

 ناسنإ لك ينجب ايانمل نإ مرح يفتّيمأْنإو نمأت ال
 يناملا كل ينم يذلا يقالث ىتح  عُشتْحُم ريغ يثمت كقيرط كلسآف

 ناف هتتيقبأ ْنإو داز لكو هقرافُم ًاموي بحاص يذ ّلكف

 7 ناديدجلا كيتأي كلذ لكب ٍنرق يف نانورقم 80 ريخلاو
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 . سأل مالسإلا اذه كردأ ول : هِي يبنلا لاقف

 لوسر اي كدشنأ :لاقف 2 يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق يعمصالا نع متاح وبأ

 :هدشنأف معن :لاق ءهللا

 الهتباو ةيلصت تنمدأو نايقلا فّعو نايقلا تكرت
 ا”!الاتقلا نيكرشملا ىلع ىنشو ةموحل يفرّشملاَّرَكو
 الادب ىلهأو يلام تعب دقف يتقفص نتنغأ ال بر ابيأ

 . عيببلا حبر . عيبلا حبر : مَع ينلا لاقف

 لوقي يذلا هرعش هدشنأف « هنري هللا لوسر ىلع يدعجلا ةغبانلا ىليل وبأ مدقو

 ارهظَم كلذ قوف وجرنل انإو انُدودجو انُدَجَم ءامسلا انغَلب

 . ناريعبلا هب نرقي لبحلا :نّرقلا )١(

 )١( ليخلا نم برض ديريو «ضايبلا ىلا ةرشبلا ليم عم ةيفاص ةرمح هيف يذلا :رقشملا .
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 لاقف !كب هللا لوسر اي ةنجلا ىلإ :لاقف ؟ ىليل ابأ اي نيأ ىلإ : ِهتَِع يبنلا لاقف

 :لوقي وهو ىهتناو هلوق غلب ملف ! هللا ءاش نإ ةنجلا ىلإ : مم يبا
 اردكي نأ ُهوْفَص ىمحت ٌرداوب هل نكت مل اذإ ملح يف رْيخ الو

 (7اردصأ ّرمألا دروأ ام اذإ ملح هل نكي مل اذإ لهج يف رّْيخ الو

 هل "”نضغنت مل ةنس نيثالثو ةئام شاعف . كاف هللا "” ضّضفَي ال : ِمَتِلَم ىنلا لاق
 , 7 ةنث

 لوق ينعي يبن ةملكل اهنإ :لاق سابع نبا نع سواط نع ثيل نع يروثلا نايفس

 :رعاشلا

 دوزت : نم رابخالابو كيتأيو الهاج تنك ام مايألا كل يدّبتس

 ظ ٍ : ةئيطحلا لوق بعك عمسو

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي ال هيزاوج مدعي الر بخلا لعفي نم

 ,يدنع هدجي ريخلا لعفي نم :ىلاعت هللا لوقي ؛ففرحب فرح ةاروتلا يف هنإ :لاق

 . يدبع نيبو ينيب ريخلا بهذي ال

 : خم ينل
 ةلمح اهيف ركذي تلصلا يبأ نب ةيمال ًاتايبأ لَم ىنلا تدشنأ :لاق سابع نبا

 : يهو 2. شرعلا

 هوا ياو 3 02 90 7 . 0

 دصرم ثيلو ىرخالل سيتلاو هنيمب لجر تحت روثو لجر

 دقوتي اهنول حبصيو ًارجف ةليلرخآ لك عُلْطَت سمشلاو

(0) 

 )١( هعاذأو هذفنأ :رمألا ردصأ .

 . رسكتو هنانسا رثنت الثل هل وعدي : ضضفي ال (؟)

 . كرحتت : ضغنت (؟)
 . مفلا مدقم يف ىلا ةعبرالا نانسالا ىدحا :ةينثلا (4)

 . بثيل دصري يذلا :دصرم (0)



 دلجت الإو َةَبْذَعُم الإ اهتقو يفمهودبت اف ودبت

 .هل قدصملاك هلم يبنلا مسبتف

 يورت : ِهَُع يبنلا لاقف ءديرشلا فدرأ ِمَتِيَم ىبنلا نأ :ةبيش يلا نبا ثيدح نمو

 لوقي لعجف .هتدشناف . يندشنأف :لاق . معن :تلق ًائيش تلصلا يبا نب ةيما رعش نم

 رفكو هناسل نمآ لجر اذه :لاقف .ةيفاق ةئام هتدشنأ ىتح !هيه :نيتيفاق لك نيب

 ! هبلق

 ىلع هيَ هللا لوسر هدنجي دنج مظعأ هنأ الإ رعشلا لئاضف نم نكي مل ولو
 ؛فانم دبع ينب ىلع 'فيراطغلا نش :ناسحل هلوق كلذ ىلع ّلدي ...نيكرشملا

 :لاق . مهيف يتيب ٌظَفَحَتو ؛مالظلا سّلَغ يف ماهسلا عقو نم مهيلع ّدشأ كّرْخشَل هللاوف

 هناسل جرخأ مث !نيجعلا نم ةرعشلا لَس مهنم كتَلسَأل ءايبن قحلاب كثعب يذلاو

 ىلع هتعضو ول ينأ يل لّيخُبل هنإ هللا لوسر اي هللاو :لاقو ؛هفنأ ةينرأ هب برضف

 حورب هوجه يف ًاناسح هللا دّيأ : هلم يبنلا لاقف !هقلحل رعّش ىلع وأ . "7 هقلفل رجح

 . سدقلا

 سود مالسإ

 بحاص كلام نب بعك نم !"”ًاقرف تملسأ امنإ ًاسْؤد نأ ينغلب :نيريس نبا لاقو

 :لوقي ثيح هيَ يبا
 ا"لافويٌسلا انْدَمْعَأ ثا ريخو بحت لك ةماهت نم انيضق

 افيقثث وا اسود : نهبصاوق تلاقل تقطن ولو اهّريخَن

 :لوقت ثيح كلوق هللا ركش دقل :تباث نب ناسحل ملص ىلا لاق
 سا و و

 بالغلا بلاغم نبلْغُيلو اهّبر بلغتس نأ ةئيخس َتَمَعَ

 . مركلا ديسلا وهو ,فيرطغ عمج :فيراطغلا (1)
 . عزفلا :قرفلا (*) .قش :قلف (؟)
 .بضاوقلا (6) .رذنلا :بحنلا (4)



 هلع هللا لوسر دنع لئاسولا مظعأ هنا الإ رعشلا لئاضف نم نكي مل ولو

 :لاق ؟ هللا دبع اي رعشلا ام ينربخأ :ةحاور نب هللا دبعل لاق هنأ كلذ نمف

 لوقي يذلا هرعش هدشنأف . يندشنأف :لاق . يناسل هب قطنيف يردص ف كتخي ءىش

 ردقلاو هللا نذإب ىسيع توفق نسح نم كاتآ ام هللا تَّبتف

 تبث كايإو ءهللا تّيث كايإو ءهللا تَّبث كايإو : هلع يبنلا لاقف

 ثراحلا تنب ةليتق رعش

 امل :قاحسا نبا لاق :ماشه نباو يزاغملا بحاص قاحسا نبا هاور ام كلذ نمو

 قنع برضف ايلع رمأ - "!ليثألا :ماشه نبا لاق - "'”ءارفصلا هلم هللا لوسر لزن
 ؛ هلم هللا لوسر يدي نيب اربص فانم دبع نب ةمقلع نب ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا

 : هيثرت ثراحلا تنب ٌةليتق هتخأ تلاقف

 َقْفَوُم تنأو ةسماخ حبص نم ٌةَنظَم لِيَتألا نإ ًابكار اي

 "97قفخت بئاجنلا اهب َلازت نإ ام ًةّيحت َنأب امم اب غببأ
 قئخت ىرخأو اهفكاوب تداج ًةَخوفسم ةرّبعو كيلع ىنم

 قطني ال تيم مسي فيك مأ هتّيدان نإ ٌرْضَنلا نعَمسي له

 ("!قرْعُم لحف ٌلحفلاو اهموق يف ةيرك ءنضَرِيَخ اي ٌدَّمحُمُأ

 قيحملا ٌظيغملا وهو ىتفلا َّنَم امبرو تشم ول كرم ناكام
 قتعُي ًاقتع ناك نإ مهّقحأو ةبارق ترّسأ نَم ُبرقأ ٌرْضنلاو

 . ةنيدملا برق عضوم :ليثألا (؟)

 . ةبيجنلا اهتدحاوو ءاهرايخ :لبالا بئاجن (ع)
 . هلسن :ءيش لك نم ءنضلا 0
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 ""قّرمَت كانه ٌماحرأ هلل هشوت هيبأ ينب فويس تّلظ
 و ٍناع وهو دّيقملا فسر 0 ىلإ ٌداقُي ًاربص

 نينح موي لورج يبأو يبنلا نيب

 ناكو يمشجلا لورج وبأ ينثدح :لاق يللا قراط نب دايز ثيدح نم

 ذإ ءءاسنلا نم لاجرلا زيمب وه اميبف «نينح موي مدع ,ء يبلا انرسأ :لاق  هموق سيئر

 : هتدشنأو هيدي نيب تفقوف تبثو

 ٌرظَتننو وجرت هّرملا كنإف مرح يف هللا لوسر انيلع نْنْمآ
 ربتخي نيح الح سانلا حجرأ اي اهعضرت تلك دق ةوسن ىلع ننمآ

 ُرَخَدُم مويلا اذه دعب اندنعو تّرفكك اذإ (ًمنلل ركشنل انإ

 ناك ام امأ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛هوعضرأو نزاوه يف أشن نيح هترك ذف

 . هلوسرلو هلل وهف انل ناك امو :راصنألا تلاقف . مكلو هلل وهف بلطملا دبع ينبلو يل

 !لاومألاو يرارذلا نم اهيديأ يف ناك ام راصنالا تدرف

 ؟هرسعت وأ هغلبت ةليسو ّيأف , مهام 2 يبنلا دنع رعشلا ماقم اذه ناك اذاف

 ةكم حتف

 جرخ بعك ينب دحأ مث ,يعازخلا كلام نب ورمع نأ ةكم حتف جاه يذلا ناكو

 ِهنِلَم ينلا فلح يف ةعازخ تناكو ؛ةنيدملا ِهتِلَم هللا لوسر ىلع مدق ىتح ةكم نم

 لبقأ ءاوباصأ ام مهنم اوباصأو ةكمب شيرق مهيلع تضقتنا (لف ؛هدقعو هدهع 5

 يف سلاج وهو هني هللا لوسر ىلع فقوف ءاهلاق تايبأب يعازخلا ملاس نب ورمع

 :لاقف ؛ سانلا رهظأ نيب د لجسملا

 . ديقلا يف وهو لتق وأ نجسلا يف وهو لتق يأ :ًاربص لتق (؟)
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 ا"'ادلتألا هيبأو انيبأ َفّلح اَدَّممد ئان ينإبراي

 اًدحأ وعدأ تسل نأ اومعزو ًاسلواتكوًادْلو تنك دق

 ادّكؤملا كقاثيم 2 اوضقنو ادهعوملا كوفلخأ ًاشيرقَّنإ

 ا''ادحأ وعدأ تسل نأ اومعزو اًدصر ءادَك يف يل اولعجو

 ا"ادَّجّه ريتولاب انوُتيب ْمُه ادلع لقأو ٌلذأمهو

 ادّيأ ًارصن هللا َكاده رصناف ادّجسو ًاعكر انولتقو

 ادّرحت دق هللا ٌلوسر مهيف اًددم اوتأي هللا دابع ٌعداو

 17 ادْرُم يرجي رحبلاك ٍقليف يف ادّيرتههجوأ افسخ ميس نإ

 ضرع مث كلام نب ورمع اي ترصن « هَل هللا لوسر لاقف :ماشه نبا لاق

 . بعك ىنب رصنب لهتست ةباحسلا هذه ّنإ ! ِمَكَم هللا لوسر لاقف «ءامسلا نم ضراع

 هب أفطتو .ظيغلا هب نّكسي «برعلا مالك نم لذج رعشلا : باطخلا نب رمع لاقو

 . لئلا هب ىلسيو « يدا يف موقلا هب غّلبتيو «ةرئانلا

 زاجحلا رعشب مكيلعو « هوملعتف ؛ اهئاويدو برعلا مع رعشلا . سابع نبا لاقف

 تاغللا طسوأ مهتغل ذإ ؛ هيلع ضحو زاجحلا رعش ىلإ بهذ هبسحأف

 كايإف ؛رعشلاب تْرِهُش كنإ ,يخا اي :مكحلا نب نمحرلا دبعل ةيواعم لاقو

 ءاجهلاو ؛- اهسفن يف ةفيفعلاو ءاهموق يف ةفيرشلا ّرعت كنإف .ءاسنلاب '”بيبشتلاو
 لقو .كموق رثامب رحفآ نكلو ؛اهئل هب ريثتست وا اميرك هب يداعت نأ ودعت ال كنإف
 . كريغ هب بدؤتو .كسفن هب رّفوت ام لاشثمألا نم

 . يدقلا :دلتألا 1(

 .بصحملا دنع ةكم ىلعأب :ءادك (؟)

 . ةكم لفسأب ءام :ريتولا (؟)
 . شيجلا نم ةميظعلا ةبيتكلا :قليفلا (1)
 . ًارعش اهلامجو ةأرملا نساحم راهظا :بيبشتلا (0)
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 ةريثك لاوما :لاقف ؟هلامع باطخلا نب رمع رطاش نيأ نم : سنأ نب كلام لئسو

 :لوقي هيلإ بتك ارعاش نإو « مهيلع ترهظ
 ؟رفو يذب انسلو ٌرفو مه ىنأف اًوزهغغ اذإ وزغنو اوّجح اذإ ٌجُحْن

 "7 يرجت مهقرافم يف تحار كسملا نم ةرافب ءاج ّيدنملا ٌرجاتتا اذإ

 رطشلاب كنم  مهترطاش نإ نوضْرَيس هتدجو ٌتيح هللا لام كنودف

 . مهاومأ رمع مهرطاشف :لاق

 :ريهز لوق باطخلا ن رمع دشنأو

 الج وأ ٌرافن وأ نيب تثالثئدوئطقم قحلاّن إف

 نيمي قوقحلا عطقم :دارأ امنإو .اهليصفتو قوقحلا عطاقمب هتفرعب بجعي لعجف

 . ةئيب وأ ةموكح وأ

 :بيبطلا نب ةدبع لوق رمع دشنأو

 ليمأتو قافشإو مش شّيعلاو

 . ايندلا تين اذه ىلع :لاقف

 ةنيدملا ءابو يف هباحصأو ثم يبنلل

 عةنيدملا '"' ءابو مهسم .هباحصأ رجاهو ةنيدملا ىلا ماسو ِمَنِلَم ىبنلا رجاه املو

 ؟ كدحت فيك تبأ اي :تلقف . هيلع تلخدف : ةشئاع تلاق . لالبو ركب وبأ ضرمف

 :لوقي ىمحلا هتذخأ اذإ ركب وبأ ناكف :تلاق ؟كدحت فيك .لالب ايو

 هلعن كارش نم ىندأ توملاو هلهأ يف ٌمَبصْنءئرما لك

 :لوقيو '"' هتريقع عفري هنع تعلقأ اذإ لالب ناكو :تلاق )0

 هؤاعو وأ هتحئار :كسملا ةراف )١(

 . هتوص :هتريقع () .يدعملاو رشتنملا ضرملا :ءابولا (؟)
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 ("َليلَجو ٌرخذإ يلؤحو داوب ةليل نتيبأ له يرعش تيل الأ
 ليفطو ةماش يل نّودبي لهو ةنئَجَّمهايماموي نّدرأ لهو

 :لوقي ةريهف نب رماع ناكو :ةشئاع تلاق

 هقؤف نم هفثح َنابجحلا ّنإ هقّوذ لبق تومل تيأردقو

 ا" هقؤرب هدلج يمحي روثلاك

 ةنيدملا انيلإ بّبح مهللا :لاقف ؛هتربخأف ِهَّتْلِي هللا لوسر تئجف :ةشئاع تلاق

 اهلعجاف اهاّمح لقناو ءاهّدُمو اهعاص يف انل كرابو ,ءاهححصو ءّدْشأو ةكم انيحك

 . *'ةفحُجلاب

 سابعلاو ؛ هَ يبنلا تيأر نينح موي ناك امل :لاق :بزاع نب ءاربلا ثيدح نمو

 :لوقي وهو . هتلغب ماجلب ناذخآ |مهو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس ابأو

 ْبلطملا دبع 2 نبأ  انأ بذك ال يناانأ

 امل هنأ : للم يبنلا ىلإ هعفري ةنيبع نب نايفس نع ةبيش يبأ نب , ركب يبأ ثيدح نمو

 :لاقف اقف 7 بكت راغلا لخد

 ' لا م :
 .(«تيقل ام هللا ليبس يفو .تيمد عبصأ الإ تنا له »

 اذه لثمو . موظنملا ةلئاق هب دمعتي مل نإو موظنملا قفاوي يذلا روثنملا نم |

 : هيلاومل كولمم دبع لوق لثم «نزولا هذخأي ريثك سانلا مالك نم
 .(ىوتكا دق اولوقو بيبطلا ىلإ باو ضطخاو

 نإو - متم يبنلا لوق ىّمسي الو .رعشلا هب داري الو نزولا هذخأي امم ريثك هلثمو

 . ماهثلا :ليلجلاو : حيرلا بيط شيشح :رخذالا (1)
 . ةكم برق نالبج : ليفطو ةماشو . ةصاخ لثدلا ينبل لبج :ةنجملا (؟)

 . ةبادلا نرق :قورلا (م9

 . ةنيدملا قيرط ىلع ةريبك ةيرق تناك :ةفحجلا (1)

 . هعبصإ ةراجحلا تلان يأ :بكن (6)
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 . رعشلا هب داري ال هنال ًارعش  انوزوم ناك

 . "! © موجنلا َرابدإو ُهَحَتَسَف ليللا نمو# : باتكلا يآ يف هلثمو

 . "! «تايسار ٌرودُقو ,باوجلاك نافجوإ# :هنمو

 . "! «نينمؤم موق رودص فيو ,مهيلع عرصنيو مهْْجُيَو# : هلثمو
 . 7 تيا عدي يذلا كلذف» :هنمو

 الو ,ًاريثك نزولا لمتحي ام هيف تدجول مهمالكو سانلا لئاسر يف تبلطت ولو

 نلعفتسم :هعيطقت . ناجنذاب يرتشي نَّم :لئاقلا لوق كلذ نم .ارعش ىّمسب
 . ريثك اذهو «تالوعفم

 رعسلا لاق نم

 نيروهشملا ءاملعلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم

 . ةحاور نب هللا دبعو ,كلام نب بعكو .ناسح : ثم يبنلا ءارعش ناك

 . ةثالثلا رعشأ لعو «ارعاش ٌرمعو ءارعاش ركب وبأ ناك :بيسملا نب ديعس لاقو

 :نيفصب ههجو هللا مرك ىلع لوق نمو
 امّدقت َنيَضَح اهمّدق ليق اذإ اهّلظ ْْ 3 7 ٌةيار نمل

 (0) امدلاو مسلا رّطقت َضايح  اهيديذُي ىتح فصلا يف اهمدقي

 )١( ةيآلا روطلا ةروس 44

 "١ ةبآلا أبس ةروس (0(

 ١ 4 ةيآلا ةبوتلا ةروس (9)

 ؟ ةيآلا نوعاملا ةروس (4)
 . ضرألا نم ةدودحملا ةعطقلا وهو ءضوح عمج :ضابحلا (0)
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 .٠ راصنألا يف امو ِمَِييِع هللا لوسر انيلع مدق : متم يبنلا مداخ كلام نب سنأ لاقو

 انأو :لاق ؟ ةزمح ابأ تنأو :هل ليق . رعشلا لوقي وهو الإ تيب

 : نيفص موي صاعلا نب ورمع لاقو

 ال تددعأف ُبرحلا تتش

 اذذف دشب دقلا لصت

 :صاعلا نب ورمع نب هلل دبع لاقو

 يِدَهْشَمو يماقُم لْمُج تدهش ولف
 مهينأك قارعلا لمأ اج ةّيشع

 انقوفص َنأك يدْرُن مهانئجو

 انل تدب اعارس اًوَّلو دق تلق اذإ

 مُهاحَر ترادتسآو اناحر ترادف

 اوعيابت نا ىَرَن نإ انل اولاقو

2 
 ( 2 5 و -

 شلا نع ليخلا تنو خل

 ُبئاوذلا اهنم باش اموي َنيَفصِب

 ا"”بئانجلا اهتعزغز عيبر باحس
 بكارتم هُّجْوم دم رحبلا نم
 "!بئاتك تنَحَجراف مهنم بئاتك
 بكانملا ىلاوت ام راهنلا ةارس

 براضن نأ ىرن لب انلقف اًيلع

 نيعباتلا ءارعش نمو
 دوعسم نب هللا دبع يخا نبا وهو .دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 نب ديعس لوقي هلو «ةنيدملا ءاهقف نم ةعبسلا دحأ وهو « ِهكَِع هللا لوسر بحاص
 ناك نم هنأ ينعي . ثفني نأ رودصملل دب ال :[لاق ] ؟رعاشلا هيقفلا تنأ :بيسملا

 هردص يف جلتخا نم لك نأ ديري :هردص ةمكز هب ثفني نأ ّدب الف ماكز هردص يف

 . هناسل ىلع رهظ هربغ وأ رعش نم ءيش

 .رهظلاو لهاكلا نيب ام :جبشلا ()
 رملا ةعرس :حججعملاو . ودعلاو رضحلا : دشلا 0

 .ردصلا فوج :ةرفجلاو . ردصلا مظع : عشرجلا 0

 . بونجلا نم بهت حير يهو : بونج عمج :بئانجلا (:)

 . طسبناو عستا :نحجرا (م)
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 نب هللا دبع نب هللا ديبع نم ًاسلجم يل ينأ ول تددو :زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 . رانئيدب دوعسم نب ةيتع

 « تائيسلا رثأ يف تانسحلا نسحأ ام : دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع لاق
 رثأ يف تانسحلا :كلذ نم ٌحبقأو اذه نم ٌنسحأو !تانسحلا رثأ يف تائيسلا َحبقأو

 ! تائيسلا رثأ يف تائيسلاو « تانسحلا
 هللا

 هنع يوري : هلع هللا لوسر ثيدح باحصأ تاقث نم ناكو ةنيذأ نب ٌةورع

 . كلام

 ككس ىلإ ليللا نم ريخألا ثلثلا يف جرخي ةنيذأ نب ةورع ناك :ةمربش نبا لاقو

 مهو ىحض انسب مهّينأي نأ ىرقلا لهأ نمأفأإ» ءةرصبلا لهأ اي :يدانيف ةرصبلا
 !ةالصلا ًةالصلا 7 4؟نوبعلي

 نيزربملا ءاهقفلا ءارعش نمو

 كرابملا نبا عم انجرخ :ناّبح لاقو '"قئاقرلا بحاص كرابملا نب هللا دبع
 .موي لك ايارسلاو وزغلاو دبعتلا نم موقلا هيف ام ىلإ رظن [لف .ماشلا ىلإ نيطبارم
 اهانعطق مايأو لايلو ءاهانينفأ رامعأ ىلع نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقو لإ تفتلا

 انأو يشمي وه (غيبف :لاق !ةحوتفم ةنجلا باوبأ انهاه انكرتو ةّيرَبلاو "ةيلخلا ماع يف

 . لوقيو ىنغتي '*” هتريقع عفر دق اناركس يقل ذإ 1! ةصيّصملا ةقزأ يف هعم

 ليبس ىّوهأ يذلا ىلإ سيلو ٌليلذلاانأف ىوها ّيّلذأ

 )١( ةيآلا فارعألا ةروس 4

 . هبيسن نم قئاقرلا ديري : قئاقرلا (؟)

 . ةيلخو ةيرب تنأ : اهل لاقي .ةأرملا اهب قلطت ةملك :ةيلخلا (8)
 . ماشلا روغث نم ناحيج ءىطاش ىلع ةنيدم :ةصيصملا (4)
 . هتوص :هتريقع (0)
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 هتعمس رعش تيب بتكتأ :هل انلقف ؛تيبلا بتكف همك نم ”ًاجيانرب جرخأف :لاق
 هذهف :لاق . معن :اولاق ؟ةلبزم يف ةرهوج بر :لثملا معمس امأ :لاق ؟ناركس نم

 ! ةلبزم يف ةرهوج

 ام ضعب زيزعلا دبع نب رمع نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا َديبع غلبو

 :هيلإ بتكف ؛هركي
 يباوج هب قاضو هب تقضف ٌلَّوق مويلا اذه كنع يناتأ

 يباتع مأ لواحت امب ٌديرت يمغعَرَأ يردأ الف صفح ابأ

 باغ عاريب اذإ يدوُع ف الإو بَسُتًابتاعكتنإف
 'بارتلا يف ةبحألا تُيراوو اًءزر كنم مّظعأ تقراف دقو

 يبايث مّهدعب 2تّسبلف عم ينوملسأ اَذِإ لع ورع دقو

 ولتي يذلا بابلا يف ةئيذأ نب ةورعو . ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع رعش ركذ دقو

 . «لزغلا يف مهوق ١ وهو ءاذه

 هبر دبع نب دشار

 خايشأ ضعب نع يطساولا مكحلا نب هللا دبع انثدح :لاق مالس نب جرف ثّدح

 ةالصلا هالوف ,نارجن ىلع برح نب نايفس ابأ ٍمتِلَي هللا لوسر لمعتسا :لاق ماشلا

 نب دشار لاقف ؛ملاظملاو ءاضقلا ىلع اريمأ يملّسلا هبر دبع نب دشار هجوو .برحلاو

 :هبر دبع

 ٌرضامت هتعن ام هيلع تّدرو ُهَوأْشَّرصقأو ىملس نع ٌبَلقلا احص

 ا" رجاز ةياوغلا ضعب نع ُبيشللو ابّصلا نع لاذقلا ُبِيش ُهمّكحو

 . ةبيصملا :ءزرلا (2)

 . ناسنالا نم سأرلا رخؤم عامج :لاذقلا (")
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 ا"'رئادغلا ينم ضيبآ ا وهللا نع يلطاب ّدترأو مويلا ىيلهج ّرصقأف

 ا" ركاوب سيع ماجآلا يذ ضرعمب هوحص دعب هِجاه دق هنأ ىلع

 رماعو لس اهاقالو تلَحو 2تبّصخأ .ضرفلا بناج نم تند امو
 رفاك نارجتو ىرصب ىرق نيبو اهتيب سيل نأ ٌنابكرلا اهرّبخو
 ا"رفاسملا بايإلاب ًائيع رق اك ىوّنلا اهب ّرقتسآو اهاصع تقلأف

 ماس هدلو يف رمع نبال

 :لاقف « كلذ يف سانلا همالف « اطرفُم اّبَح املاس هدلو بحي رمع نب هللا دبع ناكو

 لاس فنالاو نيعلا نيب ةدلج» مهّمولأو ماس يف يننومولي

 . هاصع ام هفخي ملول ًابح هللا بحي املاس يبا نإ :لاقو

 :دشنأ لاتقلل زرب اذإ ههجو هللا مرك بلاط يأ نب يلع ناكو

 ردق موي مأ ٌرَدقي ال موي ٌرفأ توملا نم يموي يأ

 رذحلا وجني ال رودقملا نمو هئهرأ ال ردقُي ول موي

 :لوقيو زحتري ةفوكلا ضرأب راس اذإ ناكو

 ةفورعم ةلهس لاوس ضضرأ ةفوكلا ضرأب ٌرْيسلا اذّبح اي

 هفولعملا انلاج اهفرعت

 :لوقيو .«لبإلا ودحي ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم هقيرط يف سابع نبا ناكو

 ا“ ٌبايالا كل ناح دقف يبوأ ُبابراب كلهأ ىلإ يبوأ

 :هرصب فك امل سابع نبا لاقو

 )١( رعشلا نم ةروفضملا ةباؤذلا يهو «ةريدغ عمج :رئادغلا .

 ةرقش ةضايب طلاخي يذلا لبإلا نم وهو . سيعأ عمج :سيع (؟) .

 )( ماقأ :ىونلا هب ترقتساو . دعبلا : ىونلا .

 . ةدوعلا : بايإلا (1)
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 ا" روهشم فيسلاك ٌمراص يمف يفو (لّخد يذ ريغ ىلقعو يكذ يبلق

 لزغلا يف مهلوق

 ؟دجسملا يف ناسنإلا هدشنُي قيقرلا لزغلا يف لوقت ام :نيريس نب دمحل لجر لاق

 :لاقف هيلإ تفتلاف «بارحملا ىلإ مدقتو ةالصلا تميقأ ىتح هنع تكسف

 اريبعلا هيف تقرقر فيصلا يف س ورمهعلا ءادر رب ٌرربتو
2 

 اريره الإ بلكلا اهم ًاحابت دطتسي ال َة 1 1 ثنو

 . ربكأ هللا :لاق من

 ةريره وبأو جاجحلا

 دق ةريره يبأب اذإف : ُهّنِلَع يبنلا دجسم ىلإ تدصقف ةنيدملا تلخد :جاجحلا لاقو

 هنع يل جرفأف .ههجو نع يل اوجرفا !اذكه :تلقف ءهنولأسي هيلع سانلا بكأ

 : اذه لوقأ امنإ ينإ :هل تلقف

 اتكت لايخو ىورأ لايخ اقساجاهفنالايخلافاط
 ("امرذأ اًقمكو البع ًادعاسو امصعمو اكحاض ًاهجو كيرت

 الف دجسملا يف اذه لثم ٌدشني تاي هللا لوسر ناك دقل :لاق ؟هيف لوقت اف

 :هدشنأو هيدي نيب لثمف .حبصلا ةالص لبق ِهتِْيَم ينلا ىلع ريهز نب بعك لخدو

 لوبكم دفي مل اهّرثإ يتم ٌلوِبتم مويلا بلقف ٌداعس تناب
 ا" ٌلوحكم فرطلا ضيضغ نغأ الإ اولحرذإ نيبلا ًةادغ داعس امو

 ةبيرلاو داسفلا : لخدلا 1
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 "لوط الو اهنم ٌرصق ىكتشُي ال ًةربدُم ءارجع ًةلبقم كافيه

 لوغلا اهباوثبأ يف ْنّولت اك اهبٌنوكت لاح ىلع ُموُدَت نإ ام
 ليبارغلا املا كسمُي اك الإ تدعو يذلا دعولاب كيت الو

 ليطابالا الإ اهديعاوم امو الثم ال بوقرع ديعاوم تناك

 ليلضت ممالحألاو ّينامألا نإ تدعو امو تنم ام كرمي الف

 نيرشعب ةيواعم هنم هارتشا ًادرب هاسكف . ِهَنِلي يبنلا حدم ىلإ اذه نم جرخ مث

 . املأ

 :لزغلا يف دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع لوق نمو

 مظ مُهُمولو مماوقأ كمالو ّمتكلا كب َدضأ ىتح ىوهلا تمتك

 أ"' نا َمَفَن ول َّن دق ىوهلا كيلع اذ لبقو نوحشاكلا كيلع تو

 معط امل ًةايح ايحت الو ءاهانع 2ىضّقنيف تومت ال سفنل نمايف

 مالا وه بيبحلا نارجه نإ الأ ً[ٌنات بيلا ٌنايتإ تبنت
 سانلا قرأ نم ناكو ءاهدابعو ةنيدملا ءاهقف نم وهو عةنيذأ نب ةورع رعش نمو

 : ابيبشت

 يرصب ىلع يقلأ امو كاوه ىطغ امل ت لقف ؟ يلوح نم ٌرمبُت تنأأ

 تنأو حلاصلا لجرلا كيف لاقي يذلا تنأ :هل تلاقف .ٌةأرمآ هيلع تفقو دقو

 : لئاقلا

 !ًدقتت ءاشحألا ىلع رانل نمف ةرهاظءاملادربب تدرب ىنبه

 . هيلع هعلطأ : دجولا هثب («) . ضغبملا ودعلا :حشاكلا (؟)
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 نكي مل لب ؛هللا ةنعل اهيلع هللا ةودع تبذكو .حلاص لجر اذه لاق ام هللاو
 !ثفنف ()رودصم ناك هنكلو ًايئارم

 |ملف ؛ةنيدملا لهأ نم لاجر يف كلملا دبع نب ماشه ىلع ةنيذأ نب نب ةورع مدقو

 : لئاقلا تسلأ :هل لاقف «ةورع ىلإ تفتلا مث اهاضقف مهجئاوح اوركذ هيلع اولخد

 ينبتأي تآ مل نإو يقزر َّنأب هُقَدصأ لوقلا ٌرِبَخو تملع دقل
 ا"'ينينعُي ال يناتأ ْتْدَعَف ولو هلّيّلطت يننعُبف هل ىعسأ

 جرخو .نينمؤملا ريمأ اي يرمأ يف رظنأس :لاق !هل تيعس دق الإ كارأ اف :لاق
 هجوت دق :هل ليقف هنع فشكو ءرانيد فلأب هيلإ ثعبف «ةنيدملا ىلإ هتهجو لعجف هنع

 ريما غلبأ :هل لاق ,لوسرلا اهب هيلع مدق [ملف «رانيد فلألاب هيلإ ثعبف ! ةنيدملا ىلإ
 يناتأف هنع تدعقو .هبلط يف تييعو تيعس دق :تلق امك انأ هل لقو ,مالسلا نينمؤملا

 بجعم بيسنلا قيقر ًارعاش ًاكسان ًاهيقف ناكو «كرابملا نب هللا دبع لوق نمو
 :لوقي ثيح بيبشتلا

 ا"ذرتْبت موي تاذ تّرعتو اهتراج تلأَّس امهومعز

 ذصتقي ال مَ هللا َنُكرَمَع يننرمبت ينتعني امكأ

 دوي نم نّيع لك يف ْنسح النّلق دقو نكحاضتف
 دسحلا ّبحلا يف ًايدقق امنأشنمهئئتحادتح

 هللا همحر يلع هاضقتسا , نيمدقتملا ءاملعلاو , نيعباتلا ةلج نم ناكو . يضاقلا حيرش لاقو

 لاقف ,مدن مث ءامبرضف اهيلع مقنف «بنيز ىمست ممت ينب نم ةأرما جوزي ناكو . ةيواعمو

 ابنيز برضأ موي ينيمي ت]شف مهَءاسن نوبرضَي الاجر تيأر

 . ماكز هردص يف ناك نم :رودصملا 010(

 درابلا ءاملاب لستغت :درتبت () . ينييعي : ينينعي (؟)
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 ابَنْذأ سيل نم ُبرض ىنم لدعلا اف هب تتأ بن ريغ يف اهبرضأأ

 ا" ابكوك َنهنم ِدْبُت مل َتزَرَب .اذإ ٌبكاوك ءاسنلاو ٌسمش ُبنيزف

 هحدم رعاشو ديشرلا

 ناكو :ةدئاز نب ليحارش لاق ؛يضاقلا فسوي وبأ هليمزو ديشرلا جح :لاق
 ًارعش هدشنأف دسأ ىنب نم يبارعا هل ضرع ذإ هرياسأ انأ انيِبف .هرياسأ ام ًاريثك

 ينب اخأ اي كرعش يف اذه لثم نع كمنأ ملأ :ديشرلا له لاقف ءدضرعو هيف هحدم

 ّيلإ راشأو ءاذه يبأ يف ةصفح يبأ نب ناورم لاق امك لقف تلق تنأ ذإ ؟دسأ

 :لوقي

 ا" لُبشأ َناَفَخ ليغ يفا ٌدوسأ مهنأك ءاقللا موي رطم ونب

 7لزنم نيكامسلا نيب مهراجل امنأك ىتح راجلا نوعنمي مه
 (َلَوَأ ةّيلهاجلا يف مهّرأك نكي ملو اوداس مالسإلا ليلا
 اولزجأ و اوباطأ اًوطعأ نإو. اوباجأ اوُعُدْنِإو. اوباصأ اولاقنإإُموقلاٌّه

 اولَمجَأو تابئانلا يف اونسحأ نإو مهلاعق نولعافلا ٌميطتسي امو

 زيزعلا دبع نب رمع حدمب سامُس نبا

 : ىلاعت هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع حدمي ساهش نب ةبتع لاقو

 اقيقح نوكي نأب ىَرْحأ مث قح لك يف قحلاب ىلوأ نإ

 اقورافلا هُدج ناك نّمو َّن اًورَم نب زيزعلا دبع هوبأ نم
 "ل اقونالا توُفَت قهاش ارك يف اوناكو انيلع انل اوماد مث

 . ترهظ :تزرب (

 . دسألا عضوم :ليغلا (

 .لزعألا وهو بونجلا يف نيرخآلاو حمارلا كامسلا وهو لامثلا يف امهدحا .نارين ناهجن :ناكامسلا (
 . ريخلا تافصل عماجلا ديسلا وهو :لولهب عمج :ليلاهبلا (



 سادرم نباو هدي لوسرلا

 « ريهز نب بعك هحدمو ؛ ةلح هاسكف ع هلع هللا لوسر سادرم نب سابع حدم

 ىلإ ءافلخلا دنعل دربلا كلذ نإو ( مهرد فلأ نيرشعب ةيواعم هنم هارتشا ًادْرب هاسكف

 . مويلا

 ريهز رعش يف سابع نباو باطخلا نب رمع

 يف هلوق هتدشنأف . ريهز لوق يندشنأ :باطخلا نب رمع يل لاق : سابع نبا لاقو

 : لوقي ثيح ةثراح نب نانس نب مره

 اودّلو ام ذالفألا نم باطو اوباط مهْبَسسَت نيح ناس مهوبأ موق

 اودعق مهدجب وأ مهلّرأب موق مرك نم سمشلا قوف دُعقي ناك ول

 اودشتحأ اذإ ليلامب نوُهَرُم اونمأ اذإ ٌسْنِإ ءاوعزف اذإ ّنج

 اودسخ هلام مهنم هللا ٌعرْنَي الا معن نم ناك ام ىلع نودسّخُم

 هللا لوسر تيب لهأ يف رعشلا اذه ناك ول لإ ًبحأ ناكام :رمع هل لاقف

 لهأ الإ حدملا اذه قحتسي قحتسي ًادحأ ري مل فيك ءرعشلاب رمع ةنانض ىلإ رظنا ! مثل

 ؟مالسلاو ةالصلا هيلع دمت تيب

 ةثيطحلل تيب يف مهضعبو ورمع نبا

 : ةئيطحلا تيب رمع نب هللا دبع لجر عمسأو

 "'دقوُم ٌرْيَخ اهدنع ران ريخ دجحت هران ءْوض ىلإ وشْعت هتأت ىتم

 هللا لوسر ريغ حدملا اذه قحتسي ًادحأ ري مف . ْهَُِع هللا لوسر كلذ :لاقف

 هللاإس

 ٠ ةسياع

 كهه11112252525252523---

 . اهب ائيضتسم اهدصقف اليل اهار يأ :رانلا اشع :لاقي :وشعت 1(

 ؟ +١



 نيكدو ريرجو بيصنو زيزعلا دبع نب رمع

 ريمأ اوملعأ :لاقف .هل نذأي ماف زيزعلا دبع نب رمع ىلع حابر نب بيصن نذأتساو

 :لوقي وهو هيلع لخدأف ؛هل نذأف ,هوملعأف . هلل دمحلا هلوأ ارعش تلق ينأ نينمؤملا

 ٌرَدَقلاو تاجاحلا كب انثتأ دقف ٌرمعاي دعب امأ هلل دمحلا

 ٌرّصِبلاو عمسلا نوكي هيف ُسأرلاو 2اهٍدّيس نباو شيرق ُسأر تنأف

 . هفيس ةّيلحب هل رمأف

 : هيف لوقي يذلا هرعشب ريرج هحدمو

 ؟ركذلا لمرألا اذه ةجاحل نمَف اهتجاح تْيَْعَق دق ٌلمارألا يذه

 . مهرد ةياثلثب هل رمأف

 . ةقان ةرشع سمخلب هل رمأف ,زجارلا نيكد هحدمو

 بيصنو رفعج نبا

 . لحاورو ةوسكو ريثك لامب هل رمأف ءرفعج نب هللا دبع حاير نب بيصن حدمو

 هرعش نإ ًادبع ناك نعل هللاو امأ : قف ؟دوسالا دبعلا اذه لثمب اذه لعفت : هل ليقف

 لحاورو .لبت ابايثو , ىنفي الام ذخأ امئاو . ضيبأل هءانث نإ دوسأ ناك نإو رحل

 8 1 1 )0 08 8 م

 . ىقبي ءانثو « يوري احيدم يطعاو « ' يضنن

 نبا انأ :لاق :تنأ نم :هل لاقف «باطخلا نب رمع ىلع نانس نب مره نبا لخدو

 مكيف لوقي ناك هنإ امأ :لاق .معن :لاق ؟ريهز بحاص :لاق ,نانس نب مره

 . ماطعأ ام يقبو هومتيطعأ ام بهذ :لاق !لزْجَنَف هيطعن انك كلذك :لاق !نسْحْيف

 حيرطو رفعج وبا

 :هلوق روصنملا رفعج يبأ يف لاق املف « ًارعاش اكسان يفقثلا حيرط ناكو

 )١( اهمدقتتو اهقبست : لحاورلا يبضنت .



 اجلا يخل كبلع فينت مو حاضبلا حلم نأ تنأ
 ""جلتْعب ليللاك هيلع َُج ٌوملاو كقيرط ْعد لّيَسلل تلق ول
 جرعنم كحنع ضرالا رئاس يف هل ناكل وأ داك وأّوِهَل

 جشت يتلا كقارعأل يّبوط انهو انّه نم كّيعرفل يّبوط

 غلبف ؟كقيرط عد :لوقي فيكف «هلأتي هنأ لجرلا اذه نع ينغلب :رفعج وبأ لاق

 كقيرط عد : ليسلل تلق ول «بر اي تدرأ امنإ ينأ ماعي هللا :لاقف «كلذ

 رمع نجس يف ةئيطحلا

 حدمي ًاتايبأ - ردب نب ناقربزلل هئاجه يف باطخلا نب رمع هسبح امل ةئيطحلا لاقو

 ؛هنم فلس اع افعو هقالطإب رمأو هل فطع رمع اهأرق (لف ؛هفطعتسيو رمع اهيف
 :تاببألاو

 ""اٌرجش الو كام ال لصاوحلا بعز خرم يذب خارفأل لوقت اذام
 ٌرصع اي هللا مالم كيلع ٌرفغاف ةملظُم رعق يف مهّبساك َتيقلأ
 رشبلا ىهنلا ديلاقم كيلإ ىقلأ هبحاص دعَب نم يذلا مامإلا تنأ

 اك فهلا اب تناك مهسفنأل نكل . اهل كومّدق اذإ اب كوُرثآ ام

 متاح نباو ةراد نبا

 !كتحدم ينإ :لاقف « هُم هللا لوسر بحاص متاح نب يدع ىلع ةراد نبا لخدو

 ام نمث كيطعأ ال نأ هركأ ينإف ؛هبسح ىلع ينحدما مث يلامب كيتآ ىتح كسمأ :لاق

 سيبح اذه يسرفو .ءامإ ثالثو دبعأ ةثالثو ,مهرد فلأو «ةاش فلأ يل .لوقت

 :لاقف «كتربخأ ام بسح ىلع ينحدماف ؛ هللا ليبس يف
) 

 لق ين رابد يف خيرا ينال امنإو ٌّدَمَم يف يصولق نحت

 )١( مطتلي :جلتعي (؟١) . ةقزألا : جلولاو ىنحلا .
  0ةيشباولاو كدف نيب داو :خرم وذ .

 ) )4ةقانلا :صولقلا (6) .راثيإلاو ةريخلا يأ :رثإلا .
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 ("!للخلا نم لس فيسلا لصنك ًاماسح متاح نب يدع نم يلايللا ىقبأو
 7للعلاب رذعُي سيل ٌداوج تنأو هُراِبُع ّقَشُي ال ٌداَوِج كوبأ
 لف مكلثمف ف ًارِيخ اولعفت نإو ىّقّنا مكلتمف ارش اولعفت نإف

 . اذه نم رثكأ ىلإ يلام غلبي ال ؛كسمأ :يدع لاق

 ءاجهلا يف مهلوق

 رث ملأ ,نوراغلا مهغعبتي ءارعشلاو 8# :نيكرشملا وجه يف ىلاعتو كرابت هللا لاق

 اولمعو اونمآ نيذلا الإ .نولعفي ال ام َنولوقي َمُبْنْأو ,نوميهي داو لك يف مهنأ
 يأ اومَّلَظ نيذلا ٌمعيسو ءاوملُظ ام دعب نم اورصتنآو ًاريثك هللا اوركذو تاحلاصلا

 ا 4 لقت 5 2

 . مط ضرعت نمل مهئاجه يف ةيآلا هذهب ءارعشلل هللا صخرأف

 نايفس يىبأ يف لجرو هني لوسرلا

 :لاقف ٍمَِكَع يبنلا ىتأ الجر نأ ,هدج نع هيبأ نع يعازخلا يمت نب ورمع نب ديزي
 ال ينإو يناجه هنإ مهللا : ِهِّيَع هللا لوسر لاقف !كوجب نايفس ابأ نإ هللا لوسر اب
 يلنذيإإلوسر اي :لاقف ةحاور نب هللادبع هيلإ ماقف ,ينع هجهاف ؛رعشلا لوقأ
 . هيف

 : لئاقلا تنأ لاقف

 . هيف يل نذيإ :لاقف كلام نب بعك هيلإ ماق مث . هللا تبّثف كايإو :لاق . معن :لاق

 )١( مدألاب فيسلا نفج يهو :ةلخ عمج :للخلا .
 هب رذعي ًاراذتعارذتعا :رذعأ (؟)

 ٠ غ ةيآلا ءارعشلا ةروس ()



 .تباث نب ناسح ماق م .هل تسل :لاق . معن :لاق ؟ عتّمهر : لئاقلا تنأ :لاق

 اي هللاو :لاقو هفنأ 7 ةبنرأ هب برضف هناسل جرخأو . هيف يل نذئا هللا لوسر اي لاقف

 تنأ لاقف !هَقّلحل رعش وأ ,هقلفل رجح ىلع هّتعضو ول ينأ يل لّيَخُيل هنإ هللا لوسر

 ىلع دري لاقف . كعم ليربجو مهجها مث ,موقلا بلاثمب كربخي ركب يبأ ىلإ بهذا ؛هل

 :نايفس يبا

 ا"ءافخلا حرب دقف ًةلغلُْم ينع نايفُس ابأ غلبأ الأ

 ءارجلا كاذ ف هلا ديلعو هنع تّبجأف ًادمع توجه

 ئادفلا (|عريخل (ًكّرتف َدنب هل تسسلو هوُجْبَنأ

 ٌءاوس هحدميو هيرطُيو مكنم هللا لوسر وجهي نمف

 ءاجه وأ لاتق وأ بابس دعم نم موي لك يف انل
 ءالدلا ُهرَدكُت ال يربو هيف بيع ال ٌمراص يناسل
 ءاقو مكنم دمخس ضرعل يضّرعو هدلاوو يبأ نإف

 ينميو رساي نبا

 رساي نب راعب اذإف ,دجسملا تيتأف ةفوكلا تلخد :نميلا لهأ نم لجر لاقو

 ا"! نيزوجعلاب قصلأ :لوقي وهو ء«صاعلا نب ورمعو ةيواعم ءاجه هدشني لجرو

 سلجاف تئش نإ :لاق ؟ ِهِْييَع دمحم باحصأ متنأو اذه لوقتأ !هللا ناحبس :هل تلق

 امل ع هللا لوسر انل لوقي ناك ام يردتأ :لاقف ءتسلجف !بهذاف تكش نإو

 نولوقي ام لثم مهل اولوق :انل لوقي ناك :لاق . يردأ ال :تلق ؟ةكم لها اناجه

 :وهو هتلق اتيب كل هللا ركش دقل :تباث نب ناسي ملم يبنلا لاقو

 بالغلا بلافغُم َنِيلغُيلو .اهّبر َبلاغُت نا ٌةنيخس ْتَمَعْز

 )١( هفرط :فنألا ةبنرأ .

 دلب ىلا دلب نم ةلومحملا ةلاسرلا :ةلغلغملا (؟)

 )©( امب كءاجه قصلا ديري . ورمعو ةيواعم امه :نازوجعلا .
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 انزلا لح اهاؤسو ليذه

 : كلذ يف ناسح لاقف ءانزلا اط لحي نأ ِهَتِلي هللا لوسر ليذه تلأسو

 ا” بصُت 20 تلاس امب لْيَذَه تّلض ًةشحاف هللا لوسر ٌليذَه تلأس

 «ريبزلا نبا هب يجه تيب نم عجوأب دحأ ىجّهام :ناورم نب كلملا دبع لاقو

 :وهو

 ا"'! نيد الو ايند ىلع كنم كبت ل ةحئاج مايألا نم كّْبِصُت نإف

 طاحأ ام ةدالقلا نم كيفكي :لاق ؟ ءاجحلا ليطت ال كل ام : ةَفْلُع نب ليقعل ليقو

 . قلعلاب

 :لاق ؟كحدم نم ٌرثكأ كئاجه لاب ام :رذانُم نب دمحل فيقث نم لجر لاقو

 . كّمؤل هيلإ ينرطضاو ,كّموق هب ينارغأ امم كلذ

 ملف .ةقدصلا ًريثك جرفلا فيفعل كنإ :ريرجل تلق :ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو

 يننكلو ءىدتبمب تسل :لوقي ريرج ناكو . مهل رفغأ ال مث ينوكدبي :لاق ؟ سانلا بست

 . صاصقلا يف فرسُي هنأ ديري . دتعم

 :رعاشلا لوف هلثمو

 ايفاوقلا بيِذٌّعلا ءانفأب متنفد امّدعب َرعشلا اوقطنت ال انَّمَع ىنب

 ا”اّيضاق ٌمكحُي وأ ًابض لبقيف 0 هنوملّظت مّشتك دق ْنَمَك انْسلف

 ايضار فّيسلا ّحبصأ ام اذإ ىضرتف طلسم مكيف فّيسلا مكُح ّنكلو

 ايضاقتتلا انأسأ اّنكلو امَلَظ كن ملف ا :ملَظ انإ متل ةنإف

 ماظأ ءىدابلاو ىرخأب ةدحاو :لوقي باطنخلا نب رمع ناكو

 )١( .تلأس :تلاس )١( هلام يف لجرلاب لحت ةبيصملا :ةحئاجلا .

 ليلذلاو مولظملا :مضلا (؟) .



 لطخألاو ريرجو كلملا دبع

 فرعتأ : لطخألل كلملا دبع لاقف «ناورم نب كلملا دبع ىلع ريرج دفو :ليقو

 ام ريرج اي كيأر ىمعأ يذلاو :لطخألا لاق .ريرج اذه :لاق .ال :لاق ؟اذه

 اهس كاهسل :كتفرع دقل كتيزَخ مادأو كتريصب ىمعأ يذلاو :ريرج هل لاق !كّئفرع

 .رانلا لهأ

 كلملا دبع دنع لطخألاو ريثك

 ؛ هفرعي هل لجر هدنعو هدشنأف كلملا ديع ىلع ةّرع ريتك لخد :لاق يلارعالا نبا

 نم :ٌريثك لاق . "'ةمْغض كل همَّعضأ ينعد ,يزاجح رعش اذه :كلملا دبعل لاقف

 تمغض له :هل لاقف هيلإ تفتلاف :لاق . لطخألا اذه :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي اذه

 : لوقي يذلا

 الاثمألا لثمتو ُهَتْسَأ كح ىّرقلل ّمنحنت اذإ ٌيِلْعَتلاو
 ) 2م م0 5 2 8 0 و و 56
 ” لاني مهارت ٍقيدصلا ىعو مهئادعا نسع ءابلح مهاقلت

 هل قيدصو نيصح

 هل لجر ناك :رصمب مكحلا دبع نب دم انثدح :لاق زيزعلا دبع نب ىحي انثدح

 ءاهيف لتعاف ةجاح هيلإ بلطف ءنيّباسلا هل لاقي ًاعضوم ىلوف ,نيصُخ هل لاقي قيدص

 : هيلإ بتكف
 نيبلا تاذ قالط سّيلو ىنم قلاط كَدُو َنإف كيلإ ْبهذآ

 " نيتنث ىلع يل كّدو مقُّيو ةقيلطت اهنإف تيَوعرا اذإف
 ا" نْيضْيح يف نّيقيلطت نوكيف اهلاثمب اهتْعَفش تيبأ اذإو

 شهنلا ريغ ضعلا :مغضلا ١(
 .هب فختسملا وهو .لهاج عمج :الاهج (؟

 . تعدتراو تففك :تيوعرا (م

) 

) 

) 

 .اجوز اهعلج :اهتعفش (:؛)



 ٍنييباحلا ةيالو كلنع نت م َهَنب ينم كتتأ ثاللثلا نإو

 نييصَح لك ةجو ِّرسُأ ىتح  هدحو ًانْيَصُح وجهأ نأ ضر مو
 ا بكف عمق نول لإ جا ل له

 الوتح ىلع نطو ينتطوف 0 اقراقب ًامقف ينتيسحو
 قلغ ىلع ًالفق اب برضاف ًادبأ ةجاح كّلأس اذإف

(00 

1 
 يقنع ىلإ اب يدب عجاف ًةعماجو الغ يل ّدعأو

 0 ّومحلا يف مويلا دعب َتدُع نإ ةملظم رم مرعق يف يل مرآ م

 قرّصلا كلامب ىّلشنأ»و اهعّسوأو ايندلا لوطأ ام

 : ديبز بأ لوق اذه لثمو

 (دّصر ىلع ةبح يرظان يف هب مرآف كيلإ يقزر ناك نإ
 دبألارخآ كنم اهلعحت  ةدلحاوب ييتبتأ كتل

 يدك ىلع ًادرب اهيف َّنإف ًادبأ نّرَبت ال نأ فلحت

 ريمأتب الإ ةمركم تلن له ّرَتعُم تّركف نإ كاذ يفف ّرَكف
 (© رهامجلا يف شيرق نم اهتبآ نأ تملع امو تشاع ام ةّيمُس تشاع
 ريداقملا َموتحم قلخلا عفدي اإل هتردقب داّبع كلم نم ناحبّس

 لوق :لاق ؟كيلع ٌدشأ هب تيِحُه ءىش يأ :يبأ تلأس :ريرج نب لالب لاقو
 : ثيعلا

 )١( ةئيللا ضرألا : ةرقرقلاو . ضيبأ رهظيف ضرألا نم علطي ةأكلا أدرأ نم برض :عقفلا .

 )( لقعلا ةلق :قمحلا (؟) . لغلا :ةعماجلا .

 عسلتل قيرطلا يف ةراملا دصرت يأ :دصر ىلع (1)
 .دايز مأ يه :ةيمس (ه)



 لعبلل ةليلحلا رارقإك رقأ ةطخ ةطخ مس اذإ اًنبّيلك تسلأ 3

 لعنلا نم لاجرلا مادقأل ههجو ٌةفيحص ّييلك لك أل لذأ

 وهو ءارعاش ناك يفّطخلا َّنأل ؛رعاش نبا رعاش نبا ًارعاش ريرج نب لالب ناكو

 :لوقي

 رانيدو ىِّيحَي ىلإ انعفذ ىتح  انملْسُي هللا ئايصعلاز ام

 رانلاو سمشلل ادجس املاط دق هزات عطقت مل نّيِجْيلُع ىلإ

 : ليمج لوق ءاجهلا ثبخأ نمو

 ارّمش سراف خاّمش اي يّدجو  هّدرُب فيضلا قراس ٌبابح كوبأ

 "'ارّيس ثيح مهقلي ءوس ءابآل ا نكي نّمو َنوحلاصلا نيحلاصلا ونب
 ارّصبأ ناك مكضُري ملذإ هللف مكيف هللا ةمسق نم اوبّضغت نإف

 : ءانجحلا ابا ىنكيو .دوسأ ناكو ,ءبيصُن يف رّيثك لاقو

 مئاهّبلا نول ءانجحلا بأ نولو ًارئاح سانلا يف انجحلا ابأ تيأر

 !ملاظ هجو هل ءامولظم ناك نإو هداوس نم هّححالام ىلع هارت

(0) 

 : هيف ةيسداقلاب لج لاقف

 تن

 "يأ نهف و سيل دعس ةوسنو ةريثك ءاسن تما دقو انْيَأَف

 . تعطقف هدي تبرضو «هناسل سرخف . هناسلو هدي ىنفكا !مهللا : دعس لاقف

 يناجه دقل :لاقف «ءارعشلا نم لجر يوحنلا ديزي نب دمحم دآريمملا دنع ركذو

 .رامحلا وهو جلعلا رغصت :جيلعلا )١(
 .راس ىنأ :ارّيس ثيح )١(

 مصتعم :مصعم (؟)
 . اهجوز تدقف يتلا ةأرملا : مألا (1:)



 :نيتيبلا نيذه مهدشنأف ,.هودشنتساف !يدبك اب جضنأ نيتيبب
 هلاث نّمو باجأ دق ٌلُكف َيَح َلُك ةلاث نع انلأس
 هلاهج اهتز نآلا اولاقف مهنم ديزي نب دمج تلقف

 ساّون يبأ لوق نم نسحأ حيبقلا يف ٌدحأ لقي مو
 ()امارخلاو اذه ةجو عمجأأ سيم نسح يف اهُباوج ناكف اًماهتسملا اذه تلتق مالع حصن هْجَو يف اهل ةلئاقو

 :هل دّشنُيو . كحضأف توجه اذإ : لوقي ريرج ناكو

 "7 بارشلا اهطرصع باب َمَقلل  ريمُث ينَب ٌةلتف تمل اذإ

 ا""اًباش نيح قدزرفلا ةقفنعك اهيتكسإ عمجمب ًاصرَب ىرت

 : ًاضيأ هلوقو

 باّتكلا مْللْعُم اود يذه  اهتسآ نع َرازالا اوعْرَن ذإ لوقتو

 : ًاضيأ هلوقو

 ٌرضُم اهباسحأ نع يب ترطاخو أجل ىنباي ًامإَس ترص نيحأ

 رجحلا يراخلا تسأل أهي امك مرايد يمك ارمع متأيه

 ل لكتلا لو تايزلا كلما دبع نب دم وجبي مهجلا نب يلع لاقو

 تيزلا َرَضضو هنع لفت ةميد ىلإ كلملا جوحأ ام 50

 :مجعألا دايز لوق ءاجهلا ثبخأ نمو

 )١( لايتخالاو رتخبتلا : سيملا .
 .ربدلا ىلا جرفلا نم يذلا طخلا : طرصعلا (؟)

 . رعشلا نم لفسلا ةفشلا ىلع تبن ام : ةقفنعلاو . جرفلا ابناج :ناتكسالا 30 (

 هريغ وأ مسدلا نم خسولا : ):( ١

3 

3 



 مه تلقف ينوجهت رقاشألا اولاق

 مهئايح تلاط نإو نورثكي ال

 : ًاضيأ هلوقو

 مكلبق ناك يذلا الإ اوعّمست ملف

 :مهيف لاقو

 اهّرش اهريخ ةليبق
 مهتايبأ طّسو مهفّيضو

 : حاّمرطلا لوق اذه ريظنو

 (”اوقلخ الو اوناك مهبسحأ تنك ام

 ا" قّرو الو ّلصأ ال ءاملا بلخطك

 اوقرغ بلعث مهيلع لوبي ولو

 مخآ ّرخآ هللا قلخ ةّيقب

 ""رفاوحلا َقَدَم الإ اوكردُت ملو

 مئآلا بذاكلا اهقدّصأو

 مماص امئاص نكي ملنإو

 لئابقلا قّلخ دعب الإ ةّبضو

 مه ليق مث ممت درو ناح ول
 ابدعي نأ ًايحو هللا لزنأ وأ
 هتّبس هللا دابأ مْول لكو

 ةيفاخ نمحرلا ىلع ىَفْحَي ناك ول
 مُهَوَأ لذلا ردب ّماقأ موق

 : دنه نب رواسملا لوق نمو

 ٍدَسَأ ينب نم يموق نأ ٍفّرس ام

 درت مل دزألا هيلع لوسرلا ضْوَح
 دعت ىل دزألا لاعقل دعت م نإ

8 0( 

 دزي ملِو صقني اني ةّبض مؤلو
 دَنَأ ولب هنع تيفخ هقلخ نم

 (0) دتولا ةمذج هيلع تماقأ امك

 رانلا نم نم يئيجنُي يفر نأو

 . سود نب ذئاع ونب مه :رقاشألا 10(

 . نسآلا ءاملا ولعت ةرضخ :بلحطلا 6

 رفاوحلا عقو ديري :قدم (ع)
 . ةعطقلا :ةمذجلا (6) .راعلا :هّبَسلا (4)

١6 



 : "'عاذقإ ريغ نم ءاجهلا ثبخأ نمو
2 - 

 ملكتأ م مث يزن اه ينَّبَسو قيدّصلا ينع ىأن دالب

 : ديبع لاقو

 مال يملاف دادملا لاطتساف | ًاحمَس كتبتك رفعج ابأ اي

 ا7هالقألاو دادملا الإ كج  ٌهَيملف ءاجملا ىلع يمت ال

 لهأ لضفيو ةفوكلا لها يرامي ينارلا ديعس وبأ ناك :خيش يبأ نب ناولس لاقو

 ىمسي منهج يف بلك :لاقو ءاريشرش هامسو ةفوكلا لهأ نم لجر هءاجف ,ةنيدملا
 :لاقف ءاريشرش

 ريشرش باحصأ الو اهنع ليس نإ اهفرعي ريشرش ال لئاسم يدنع
 روُدلا ةّيفوك ٌةّيفينَح الإ ًةفرعم نيّدلا اذه فرعي سيلو
 (7رِيّزلا وأ ىنثملاو ّمَبلا نع الإ هرفكتف اًبنيدَم نلأت ال

 نم لجر هيلع رف .اوّدرف متيِجُه دق مكنإ :ةنيدملا لها ىلإ ديعس وبأ بتكف

 :لوقي ةنيدملا لهأ

 ٌرودقم َّمُح ام اذإ رمأ لكو ردق هّقاس واغل َتْبِحَع دقل

 ريْزلاو ميلا الإو ءانغلا الإ اهب نوكي ال ضرأ ةنيدملا اولاق

 روبقم سانلا ريخو ّىبنلا ريق اهب نإ هللا رْمَعَن تبذك دقل

 . ائيش لقي مل هتيلف .هب رصتنا الو رصتنا (ف :لاق
 : سايقلا لهأ يف قارولا رواسم لاقو

 () سيياقملا باحصأب انيلُب ىتح ةعّس يف مويلا لبق نيّدلا نم انك

 ريجلا :دادملا (؟) . مشلا :عاذقإلا )0(

 . دوعلا راتوأ نم ظيلغلا رتولا :مبلا (؟)
 (هقفلا يف ) |ههنيب ةكرتشم ةلعل لصأ ىلع عرف لمح وهو : سايقلا عمج : سيياقحملا ()
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 مهل ءاطع ال اوّسمأف بيرغلا اّمأ

 ("'سوبلاو دهُجلا دعب يأرلا اولَمعَتساف

 سيلافملا تامالع يلاوملا يفو

 :لاقو هنع

 انوسّياق ًاموي ٌسانلا ام اذإ

 حيحص سايقمب مّهانيتأ
 اهاعو اهب ةيقفلا ٌعمس اذإ

 :رعاشلا لوق ءاجهلا ثيبخ نمو

 ةهافس ينوجه نادّبعل ْتّبِجع
 ُبلاغو ٌرهفو ناسيرو ٌداحيب

 ٌرثكمف مُهيصحُي يذلا اَمأف

 "”ةقيرظ ايتفلا نم ةلأسمب

 هفينح يبأ زارط نم عيدب

 ةفيحص يف ربحب اهتبثأو

 ( 9205 ء و ماع
تو مهئاش نم اوحيطصا دا

 )م اوليف

 (0”12 ىلع 2. 5
 ليخا ةوفص نباو مدهو نوعو

 لتثقمف 8 مهيرطُي يذلا اَمأو

 :ةدئاز نب نعم نب هللا دبع يف ةيهاتعلا وبأ لاقو
 ماعلا لجو نعم نبآ لاق

 ٍلثاو نم يملا يراوج يف له

 ىأر نمايف لضفلا ابأ ىتكأ
 7 / 3035 امدخ ف 5 1 0. دق

 لهألا نم تابرقلا ىلع

 ٍلثم ةدحاو ًةيراج

 لضفلا ابأ ىتكُت ةيراج

 0 مهتيقتو ءارعشلا ةارادم

 نيحداملا ضعبو ليلخلاو نابلس

 دبع نب يلع نب نايلس نب رفعج ءارعشلا نم موق حدم :لاق يدادغبلا رفعج وبأ

 ١( سؤبلا :سوبلا .
 ردق : سياق 6

 .لاتخملا :ليخألا (.

) 
) 
 . ليفلاك راص ىتح نمس وأ هيأ, فعض :لّيفت ()
 ءاقتالا : ةيقتلا (ه) (

١6+ 



 مهحدم تقو ناكو . هقيدص دمحأ نب ليلخلا ناكو ؛ةزئاجلاب مهلطاف « سابع نب هللا

 : هيلإ بتكف ؛ هيلع هب اوناعتساف .هوريخأف هونأ ليلخلا مدق |ملف . ًابئاغ هايإ

 ا" ماين ريغ ءارعشلاو ٌمانتو هَقْعَت م رعشلا نلبقت ال

 ماكحلا ىلع مهسفنأل اومكح نفسا مل اذإ مهنأب ماعآو

 مايالا ىلع قاب مهباقعو يضقنت مهيلع يناجلا ةيانجو

 سادرم نباو ُهلِلَي ينلا

 هناا اب مطق ةلمب هل رمأف ؟هللا لوس

 رومالا صضعبب هنع لغاشتف رصم يلاو وهو متاح نب ديزي يقرلا ةعيبر حدمو

 :لاقو .رصم نم صخشف ةعيبر هأطبتساو

 ا" متاح نبآ لاون نم نّينَح يحب 6 ًاعجار هلل نارفك الو ينارأ

 تنا :هل لاق هيلع لخد املف .هدرو هبلط يف لسرأف .متاح نب ديزي هلوق غلبف
 : لئاقلا

 متاح نبا لاون نم نينُح يفخب ًاعجار هللا نارفك الو يفارأ

 نينح يمحي نعجرتل هللاو :لاق .ال :لاق ؟اذه ريغ تلق له :لاق .معن :لاق

 ؛كلوق نم تدسفأ ام حلصأ :لاق مث ؛ الام هل المت نأو هيْمُح علخب رمأف !الام ةؤلم

 : يملسلا نب ديزي هناكم يلوو رصم نع لزع امل هيف لاقف

 (7 متاح نبآ ٌرغألا اهنم ادغ َةادغ مجاوسلا عومدلاب رصم لها ىكب

 )١( هبف بوغرم ريغ هلعج :ءيشلا قع .
 ءاطعلاو بيصنلا :لاونلا (؟) .

 . ليست يتلا :مجاوسلا (م)



 ا" متاح نبا رغألاو ملُس ديزي 2ىدنلا يف نّيَديزيلا نيب ام َناتشل

 مهاردلا مج يبيقلا ىتفلا مهو هلام قافنإ يدزألا ىتفلا ٌمهف
 مراكملا لمهأ تلضف يننكلو هتوجه يأ ماتمتلا بسحي الف

 انعضو دقو ؛ اهظفحب ىلاعت هللا رمأ يتلا ضارعألا ظفح نم ءارعشلا ةيقت نأ ماعاو

 . حدملا هعفر نمو .ءاجحلا هعضو نميف ًاباب باتكلا اذه يف

 هل حدامو دايز لماع ميت

 هطعُي مف «ءارعشلا نم لجر هحدمف 0 هل لاقي زاوهالا ىلع لماع دايزل ناكو

 نم كيلع رش وه ام كيف لوقأ ينكلو .كوجهأ ال ينا اما :رعاشلا لاقف «ًائيش
 :هضعب يف لاقو ,هيف هحدم ًارعش هعمسأف دايز ىلع لخدف . ءاجملا

 '”ادايز وعدت تدّفّص ام اذإ رودُي نم ميت دنع نئاكو

 ")ادافص اهّرجانح تقلُم دقو اكيشو ا بِيجُي ىك هتعد

 . فلأ ةئام همرغأف هيف لسرأ مث !رودب اي كيبل :دايز لاقف

 رعشلا ةاور يف باب
: )4( 1 1 1 

 . بارعالل ةزوجرا فلا رشع ىنثا تيور ىتح محلا تغلب ام : يعمصألا لاق

 . هديجب مهملعأو رعشلل سانلا ىورأ رمحألا فلخ ناك

 اههالد ءايحلاب ٌطلخت ءاضيب اهلايخ ّىحف ةرئاز كتقرط

 مف قّلحلا تحفصتف .عماجلا دجسملا تلخدف «ةرصبلا ءاّرق ىلع هضرعأ نأ تدرأ

 مركلا : ىدنلا )١(

 . تسبحو تلغ :دافصألا يف تلعج :تدفص (؟)

 . لغو ديق نم هب قثوي ام :دافصلا ()

 . لاجرلا غليم غلب :محلا غلب (4)



 تحدم يفإ :هل تلقف .هيلإ تسلجف ,يوخنلا سنوي '"ةقلح نم مظعأ ةقّلح رأ
 قّلحلا تحفصت يفإو ,.مكئارصب ىلع هضرعأ ىتح هعفرأ الأ تدرأو .رعشب يدهملا

 ,يخأ نبا اي :لاقف . لعفاف ينم هعمست نأ تيأر نإف ؛كتقلح نم لفحأ ةقلح رأ ملف

 .هغمسأف رضح اذإف ءرضحي ىتح ًارعش عمسي نأ اندحأ نكمي الو ءافلخ انهه نإ
 تلق ام هل تلق مث .هيلإ تسلج سلج (لف ءرمألا فلخ لبقأ ىتح تسلجف
 هللاو تنأ :يل لاقف هرخآ ىلع تيتأ ىتح هتدشنأف ؛ يخأ نب اي دشنأ :لاقف ؛ سنويل

 : لوقي ثيح هنم رعشأ تنأ لب ءركب ىشعأك
 اهادَّب لوقت اف َكيلع ىَّبضَغ اهلاجأ ًةودغ ٌةَّيمُس تلحر

 نإ لاقيو . ءارعشلا ''' هلحنيو نسحّيف رعشلا لوقي هظفحو هتياور عم فلخ ناكو
 :وهو . ارش طبأت تخأ نبا ىلإ بوسنملا رعشلا

 (©اطيام هٌّمد اليتقل  علس نود يذلا بعشلاب نإ

 . هايإ هلحني امنإو ,رمحألا فلخل
 . هل تايبأب ميدقلا رعشلا طلخي :ةيوارلا ٌدامح لعفي ناك كلذكو

 ,ىثعألا الإ ,هيلع تزاجف ًاتايبأ هرعش يف تدز دق الإ رعاش نم ام :دامح لاق
 امو :هل ليق .رعشلا هيلع تدسفأف تيب ريغ طق هرعش يف دزأ مل ينإف ؛ركب ىشعأ
 :لاقف ؟ ىثعألا رعش يف هتلخدأ يذلا تببلا

 اعلّصلاو بيشلا الإ ثداوحلا نم تركت يذلا ناك امو ينتركنأو

 ينافكأ تسبلف ,كلذ ينعارف .ًاليل مسم وبأ لإ لسرأ :ةيوارلا داح لاق
 هيف ٌرعش ام :يل لاق مث . 7 يشأج نكس ىتح ينكرت هيلع تلخد |لف ؛تيضمو

 . معلا سلجم : ةقلحلا 00(

 هلئاقب سيلو لوقلا هيلا بسني :لحني (؟)

 ةنيدملا برقب عضوم :علس ()
 . عزف وأ نزح نم بارطضالا : شأحلا (:(
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 ءارعش نمف :تلق . يردأ ال :لاق ؟ ريمألا هللا حلصأ هلئاق نم :تلق (0؟ داتوأ

 ىتح .هيف ركفأ ًانيح تقرطأف :لاق . يردأ ال :لاق ؟مالسإلا ءارعش مأ ةيلهاجلا

 :لوقي ثيح يدزالا هوفألا رعش يمهو ىلإ ردب

 9 وداس مهاَهْج اذإ َةارَّس الو مهل ةارّسال ىضوف ُسانلا حّلصي ال

 داتٌوأ سرث مل اذإ اع الو ٌدمعدهل الإ ىَتَتبي ال ُتببلاو

 اوداك يذلا ّرمألا اوغلب دقف ًاموي ٌةدمعأو ٌداتوأ عّنجت نإف

 :لاقف .تايبألا هتدشنأو ءريمألا هللا حلصأ يدزألا هوفألا لوق وه :تلقف

 مهعمو هل ناوعأ ينقحل بابلا توطخ املف ءتمقف !تكش اذإ فرصنا «تقدص

 اهاخدإ نم دب ال :اولاق « مهنم اهضبقأ نأ تدرأ الف ؛بابلا ىلإ ينوبحصف «ةردب

 دقت ال :اولاقف ءائيش اهنم مهيطعأ نأ تضرعف ,يعم اولخدف !كمانم عضوم ىلإ

 . ريمألا ىلع

 ؟مكب ءاج ام :لاقف .ءاشعلا دعب مغمض يبأ ىلإ نابتف لبقأ :لاق يعمصألا

 انب مّلهف خيشلا ربك : تلق نكلو !ءاثبخ اي مبذك :لاق . كيلإ ثدحتن انئج :اولاق

 لاق . ورمع همسا مهلك رعاش ةئامل مهدشنأف :لاق !(”ةطقس هيلع ذخأن نأ ىسع

 . نيثالث نم رثكأ ىلع دزن مف رمحألا فلخو انأ تثدحت : يعمصألا

 تدشنأل تئش ولو ءرعشلا نم ةياور لقأ مولعلا نم ءيشل تسل : : يبعشلا لاقو

 ! ًاتيب ديعأ الو ًارهش
 . ًاتيب لوقي الو رعشلل سانلا '” ىورأ دجأ نب ليلخلا ناكو

 .«داتوأ » ةظفل هيف ديري )١(

 . فيرشلا وهو : يرس عمج :ةارّسلا (؟)

ىطعي لاملا نم غلبم هيف سيك :ةردبلا 20
 . ةزئاجك 

 .ةلز :ةطقس. (ع)

 .ةياور رثكألا :ىورألا (م)



 يرظن :لاق ؟رعشلا لوق نم كعنمي ام : يعمصألل ليقو . يعمصألا ناك كلذكو

 . هديجل
 ال هُدجأ يذلاو ,.هدجأ ال هديرأ يذلا :لاق ؟رعشلا لوقت ال كلام : ليلخلل ليقو

 ٠ . هديرأ
 . عطقأ الو ذحشأ :نّسملاك ينأل :لاق ؟ هلوقت الو رعشلا يورت كلام :رخآل لقو

 |مف ءرعش فالآ ةعبرأ تلقو ءرعش فالآ ةعبرأ تيور :ءيفاه نب نسحلا لاقو

 . ًائيش رعاشل "”تأزر

 : يعمصألاو ديشرلا

 نب ىبحي ينثدح :لاق شورطألا رشب نب دمحأ انثدح :لاق َيمالّسلا دم نب مساقلا

 ًالمؤم ديشرلا باب ىلإ "' بابسألا يب تفرصت :لاق يعمصألا ينربخأ :لاق ديعس
 ترص نأ ىلإ كلذ يب لصتاف ,دعس علاط هب بقرتأ ءانيفد ةمهلا يف ناك امب ,رفظلل

 مهفرطف «ةّربملا لهأ دنع فيضلاك تنكف .مهتّدوم هب تلمتسا امب ًاسناؤم سرحلل

 لزأ مل ينأ ريغ .ةلالم ىلإ ريصأ نأ هب تدك امب تاياغلا ينتلواطو . يفاحتإب ةهجوتم

 :كلذ يف تلقو «ةرتفلا ضارتعا دنع هتركاذمب لمألل ًايِبْحُم

 يناعملاهب قيضت ام عاسو 2 بلق تابث ريعأ ىَتف ّيأو

 ينامألا هيتاوت ال لب الأ ءابإ نع ٌبهاوملا هّبداجت
 ا""ناهرلا ىدل ديمحلا كرّدلا نع ىلجأ سأيلل سّرَمُم بَرف
 نانجلا بهتلم تاّحملا نم وْئئّس ىلع فانأ ىتف ّيأو

 () يناملا بضَعلاو تامّرعلا ىلع 2 ضام ردصلا يف عّسوت رغب

 نيب قرألا اهيف قيفوتلاو ةداعسلا ترثن ةليل يف مداخ انيلع جرخ نأ دعُبت ملف

 . قرطلاو «ليحلا :بابسألا (*) .تصقن :تأزر )١(

 . هحربي ملو لاتقلا مزل يذلا : سرعملا (س)
 . داحلا ناسللا وأ عطاقلا فيسلا :بضعلا (:)



 ديق بر !ربكأ هللا :تلقف ؟رعشلا نسحي دحأ ةرضحلاب له :لاقف .ديشرلا نافجأ

 ,نمدأف بلط نم كبحاص ناك نإ كبحاص انأ !ماعنإلل ريسيتلا هكف دق ةقيضم

 هيدل ناسحإلاب كل هللا متخي نأ لخدا :لاق مث .يديب ذخأف .نقتأف ظفحو

 ! ريخلاب هللا كرشب :تلق . ىنغلا اهتبحاص ضوعت ةليل نوكت نأ اهلعلف «بيوصتلاو
 هرارزأ قوف ردبلا بكر امنأك ًاسلاج وهبلا يف ديشرلا تهجاوف .ءتلخدو. :لاق

 قوف مدخلاو :ربانملا بضق ىلع هب قدحي عمشلاو ,هبناج ىلإ ىبحي نب لضفلاو «ًالامج
 مث ؛ةرف ,تملسف !مّلس :لاق مث «يميلست عمسي ثيح مداخلا يب فقوف ؛فوقو هشرف

 مث «اليلق يثأج نكس ىتح تدعقف . ًاتسح هعورل دجو نإ ,هٌعور ًاليلق ىَّحْنُي :لاق

 كيلإ رظن نمل ناريجم ,.كدجم ءاهبو ,كمرك ةءاضإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف .تمدُقُأ

 ريمأ نمّيب ,بيصأف ءىدتبأ مأ «بيجأف نينمؤملا ريمأ ينلأسيأ ؛هل ةيذأ ضارتعا نم

 لهستسا رابتخالا ىعدتسا ام نسحأ ام :لاق مث . لضفلا مسبتف :لاق ؟ هلضفو نينمؤملا

 دقل نينمؤملا ريما اي هللاو :لضفلا لاق مث . انسحم نوكي نأ هب ردجأو ؛ةحتافملا هب

 :لاق . ًاعتمم نوكي نأ وجرأو «ةريحلا نم هتءارب ىلع هداهشتسا يف ًانسحم ًازربم مدقت

 ريمأ اي ةيوار :تلق ؟ةيوار مأ رعاشأ :لاقف «توندف .ندآ :لاق م . وجرأ

 تيأر ام هللاو :لاق . انسحم نوكي نأ دعب لزهو دج يذل :تلق ؟نمل :لاق . نينمؤملا

 كرثأ ًادماح ترص نئلو ؛كنم ناهذألا "7 هتقتف نايب نساحمب َرَبْخأ الو «ماعل ىعدأ

 قلطيف «نينمؤملا ريمأ اي ناديملا ىلع انأ :تلق . ًاعيرس كيلإ ًاهجوتم لاضفإلا نفرعتل

 :لاق هبحأ ايف ابيِجُم يلاقع نم نينمؤملا ريمأ

 اهامار نم ةراقلا فصنأ دق

 نينمؤملا ريمأ اي برعلا تركذ :تلق ؟ًاًيدب ةملكلا هذه يف لثملا ىنعم ام :لاق م

 بكوملا يف نوكت تناكف ,قدحلا ريغ يف مهماهس عقت ال ةامر م تناك ةعبابتلا نأ

 ؛قاوطألا مهقانعأ يفو ةروسألا مهيديأب . "0 قبلا دايجلا ىلع ,كلملا هيف نوكي يذلا

 . عسوو موق :قتف 0

 . ضايبو داوس اهيف يتلا :قلُبلا دايجلا (8)



 عضو دق .هتوسنلق يف دوس ””تابذعب "”مَلْعم سراف دغصلا بكوم نم جرخف . 8 5 5 هيف . )١( تهم . 2 0

 . اهامار نم ةراقلا فصنأ دق :اولاق ؟برحلا ةامر نيأ :حاص مث ءرتولا يف هتباشن
 . هيلإ فاضملا كاذ ذإ ناسح وبأ كلملاو

 نينمؤملا ريمأ اي (ه :تلق ؟ اعيش ةبؤرو جاجعلل تيورأ ؛تنسحأ :ديشرلا لاق

 هشارف تحت نم جرخأف هدي دمف . صاخشألاب كنع اباغ نإو يفاوقلاب كل نادشانتي
 :تلقف . ينعمسأ :لاق مث  ةعقر

 اقَرَط مه قراط يقرأ

 ىلإ ترص اذإ ىتح ,يقادشأ اهب ردهت ,هنادبم ننس يف داوجلا يضم اهيف تيضمف

 :هلوق يف روصنملا هحادتما ىلإ ناسللا نانع تينث ةيمأ يب حدم

 '”' ةّمَيرم هلصت مل ٍريزل تلق

 فصو اهف هقدص ىلإ هّيذك تكرت ؛ دّمع نع :تلق ؟ دمع نع مأ ةريح نعأ :لاق
 اذهل لمؤي كلثم ,كيف هللا كراب تنسحأ :لضفلا لاق .هدجم نم روصنملا هب

 ىلإ ترص ىتح هلوأ نم تذخأف .رعشلا اذه لوأ ىلإ عجرأ :ديشرلا لاق .فقوملا

 ةدعاسم نم انل عستا ام لك انيلع قّيضت كلام : لضفلا لاقف ,تلطأف لمجلا ةفص

 ىلع يتأت ىتح روصنملا حادتما ىلإ هرص ؟برجأ لمج ركذب هذه انتليل يف رهسلا
 «كرارق نم كتجعزأو ,«كراد نم كتجرخأ يتلا يه .,تكسا :ديشرلا لاقف . هرخآ

 برض كّموق اهب برضت اطايس اهُدولج لمعف .تتام مث ؛ككلُم جات كتبلسو
 تبقوع دقل : لضفلا لاقف .هركت امل ضرعتلاو كسفن عدت ال :لاق مث ,هقهق مث !ديبعلا
 :تلق ول ! هللا كمحر يب كمالك يف تأطخأ :ديشرلا لاق !هلل دمحلاو ,بنذ ريغ ىلع
 ام :لاقو ّلِإ ههجو فرص مث . معنلا ىلع هللا دمحي امنإ ءاباوص تلق !هللا رفغتسأو

 . برح ا يف ةمالع هل يذلا : ماعملا سرافلا 010(

 . اهفلخ نم نيتبذع هتمارعل لبسأ ديري . ءيشلا فرط يهو . ةبذع عمج :تايبذعلا (؟)

 . ةارما : هعرمو . ءاسن ريز يا «ريز (ع)



 ديزي نب ديلولا يف عاقرلا نب يدع ةملك ينعمسأ !تلئس ام ردق يف تيّدأ ام نسحأ

 : هلوق «كلملادبع نبا

 اهداتعاف (ّهوت ٌرايدلا فرع

 مل !بذكلا عاتسال هذه انتليل رهسلا بوث انتسبلأ ,نينمؤملا ريمأ اي . لضفلا لاقف

 .ضاتعُي |لقو بدأ هنإ !كحيو :لاق ؟كلابآ يفو كيف ءارعشلا تلاق ام كعمسُي هرمأت

 نأ نم ّيلِإ ٌبحأ ,هرمع اهب ةيانعلا هلغشت ةرابعب فيقث نم عمسأ نألو ؛هلثم نع

 ردصت نأ ردقت الو ,كيلع درتس تاكرح رعشلا اذهب حّدتممللو ؛موسرلا هب ينهفاشت

 : لضفلا لاق . ةياورلا اهدؤت مل ركذ ةقيرط نتسم لوأ نوكأ الو ءاهب عافتنا ريغ نم

 لإ تفتلا مث «قؤوتلا ىلع كتنعأو ,قؤشلا يف كتكراش نينمؤملا ريمأ اي هللاو دق

 كيلإ ىغصأ دق نينمؤملا ريمأ يديس اذه .ًادشنم كتليل انبّدحآ :لاقف لضفلا

 لاق . امناغ الإ فرصنت مل كرهد ةليل يهف .داشنإلا نانع يف كحيو ّرمف ًاعمتسم

 مل ءيش اذه يف يل ناك امف ؛ءازجلا يف ينكرشتل فلحاف ىلع تعطق ذإ امأ :ديشرلا

 الف ًامدقتم كلذ ىلع يسفن ''"تنطو نينمؤملا ريمأ اي هللاو دق : لضفلا لاق . هينمساقت

 هيتلا ءادر .سبلأ نآلا :يعمصألا لاق . ًاديعو هلعجأ ال : ديشرلا لاق , ًاديعو هتلعجت

 تررمف يل بهاوملا يف نارظانتي اهو ريزولاو ةفيدخلا ىرأ ينإو ءاهلك برعلا ىلع

 :هلوق ىلإ تغلب ىتح داشنإلا ننس يف

 ""اهدادم ةاوّدلا نم باصأ رق هقّوَر ةربإ َّنأك َنَغَأ يجْرُن

 ناك ؛نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق ؟ًائيش اذه يف ظفحتأ :لاق م .ًاسلاج ىوتساف

 : يدع لاق امل قدزرفلا

 هقور ةربإ نأك ْنَعَأ ىجزت

 (١0 اهدوع :هسفن نطو .

 هتغ هتوص يف يذلا :نغألا (؟) .
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 :ريرج لاقف ؟ اهيبشت اذه بساني هارت ءىش يأ :ريرجل تلق

 اهّدادم َةاوَّدلآ نم باصأ لق

 اهّدادم ةاوّدلآ نم باصأ مق

 ولغش ,تكسا :ريرج لاقف !هداؤف يف ةوبخم كعمس نأكل كحيو :ريرجل تلقف

 !مالكلا دّيج نع كّبَس

 :هلوق ىلإ تغلب ىتح تيضمف . كداشنإ يف رم : ديشرلا لاق مث

 اهّداشرو اهحالصإ ةَّمأ نم اهكآلو ذإ هللآ دارأ دقلو

 :تلق ؟تيبلا اذه عمس ذإ عنص اذام : ديشرلا لاق .ٌرب امو بذك :لضفلا لاق

 يف رم :لاق !هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق هنأ نينمؤملا ريمأ اي ةاورلا تّركذ

 ""اهداتَع بورحلل عمجيو ًابِصُع َةوْنَع ةَّرغألا ُبالسأ هبتأت

 :لاق :لالذتسا الو "'لكو |مهنيب ضرعي ال مزعو مزحب هفصو دقل : ديشرلا لاق

 :لاق !هللا ءاش ام :لاق هنأ ةاورلا تركذ .نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟عنص اذإمف

 ىلإ نينمؤملا ٌريمأ يندريلف «ةيادهلاب ىلوأ تنأ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلق . ًاهاو كبسحأ

 :هلوق دنع اذه امنإ :لاق . باوصلا

 اهّداشرو اهحالصإ ةّمأ نم اهّكآلو ذإ هللا دارأ دقلو

 يف ءىطخي نكي مل لجرلا نأ ملعأ يننكلو .عمس نع اذه تلق ام هللاو :لاق مث

 ىتح تيضمف . كداشنإ يف رم :لاق مث . باوصلا هللاو وهو : يعمصألا لاق . اذه لثم

 : هلوق ىلإ تغلب

 . هل ةبرحت ال باشلا وهو «ريرغلا عمج :ةرغألا 010

 . نبجلاو زجعلا : لكولا (؟)
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 اهدادزأ يكل ةدحاو فّرح نع ًادحاو لئاسأ ال ىتح ْتملَعو

 نم لقثأ كعمس ف 7 رقو : يدع لاق , 7 نيئم رشعو هللاو لب :لاق «تيبلا

 يقنل هنإ هللاو :ديشرلا لاق . ىقتنملا حيدملا نينمؤملا ريمأ اي هللاو اذه ؛صاصرلا

 اوردق اذإ ًامالحأ سانلا مظعأو مه ةاقتسُي ىتح ةوادعلا سمس

 ًائيش رعشلا اذه يف هل تظفح ام :لاقف لإ تفتلا مث . نسحأ دق ىلب : ديشرلا لاق

 "”اهّدانز َكِيتحارب تحدق ٌران 2ثتدقوأو بورحلا َنارين تأفطأ - 006 0 - 2 5 8 2 0 - مساع ىلع

 :لاق مث «كلذب احدتقم لامثب ًانيب كح نينمؤملا ريمأ اي هنأ ةاورلا تركذ :تلق

 اي رثكألا :تلق ؟ائيش ةّمّرلا يذل تيور :ديشرلا لاق مث . ماعنإلا ةبه ىلع هلل دمحلا

 يننكلو ,كيلع اذه ناك الو .ناحتما لاؤس كلأسأ ال هللاو :لاق .نينمؤملا ريمأ

 ؛يدنع كلذب كيلع قيض الف الإو ,كنافرع نع عقو نإف «ةركاذملل ًاببس هلعجأ
 :هلوقب دارأ اذإف

 ( مناصملاب ٌةلآلح ٌةِّينه ةّيِدَسَأ هَّنَم ثّيمأ ٌدَيْم مدد م

 مث ,هعورف تكباشت ةضور لقب هنمسأ ًاًيشحو ًارامح نينمؤملا ريمأ اي فصو :تلق

 :لاق . هنم عارذلا يف مث ءدسألا ءون يف تناك ةباحس رطق نم ,هقورع تجشاوت

 |ملق ءيش وه ذإ .مهرظنب «موجنلا نم اذه اوملع موقلا ىرتفأ ,تبصأ
 هللاف ؟نونظلاو ماهوألا هيلإ مهتّدأ وأ ,هلوصأ مهل تيوُر نيذلل بابسأ ريغب جرختسُي

 . كلذب ماعأ

 )١( اهعمس لقث :نذألا ترْفَو (؟) .ةئم عمج :نيثم .

 )( ديلا نطاب : ةحارلا .
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 يقلأ "”رثأ نع الإ هبسحأ الو .مهمالك يف ريثك اذه ,نينمؤملا ريمأ اي :تلق
 ةبه هنأ ىلإ تبهذ نإف ,بولقلا يف ٌركفلا الإ اهريثت ال ءايشألا دجأ املق :لاق . مهيلإ
 معن :تلق ؟ ائيش خامشلل تيورأ :لاق مث . ماهوألا هيلإ مهتذأ ام ىلإ تبهذ :لاق . هلل
 : هلوق هنم ىنبجعي :لاق . نينمؤملا ريمأ اي

 ا" حّرمملا نارّريخلا طوخك ًانرج هل تنث مامزلا ينث نم در اذإ

 ؟ همالك نم نآلا نسحلا اهيأف :لاق . همالك ُسورع يه .نينمؤملا ريمأ اي :تلق
 حرأ ؛اثالث هللا رفغتسأ :لاق مث ؛كسمأ :لاق .ءاهنم ًاتايبأ هتدشنأو . ةيئارلا :تلق
 رئارس نع ًاربعم .كبدأ يف ًانسحم كاندجوو .ًادشنم تعتمأ دقف .سلجاو اليلق

 جابيد «ءارعشلا نم مدقن نمو ءالؤه مالكل :لاقف . لضفلا ىلإ تفتلا مث ,كظفح
 ,عيدبلاب نّيزلا مالكلا كءاج اذإف ءانسُحو ةّدج مدقلا ىلع ديزي 7 فاورسخلا مالكلا
 قنور هل ناك اذإف «ةاوّرلا هاوفأ يف ةثداحملا ىلع ىقبي ,بهذملا ينيصلا ريرحلا كءاج

 لثم ينبجعُي :لاق مث ؛هنم لقألا يف نكلو .بولقلا يف ذلو .عامسألا هتعو ,باوص
 ىّرَسلا لوطب اهيلع ًارختفم هتليلح ةبطاخمب هحتتفا يذلا كيخأو كيبأ يف ملسم لوق
 :لاق ثيح مناغملا باستكا يف

 (0 7 َمْدُب كنورق نم اهاجُد ّنأك ةليل َبْر نأ نيرذت له كدجأ
 (7”فعج ركذُي نيح ىَبحَي ةرغك ةَّرُفب تلجت ىتح اه تربص
 :لاقف ّيلِإ تفتلا مث ! اهنساحمو تافصلا لامكل ًاندعم اههلعج ام فطلأ ام ؟تيأرفأ

 هذه انتليل يف فيض انل وهو ءطشنأ كلذل نوكي سابعلا ابأ لعلو «ةلالَم ٌدجأ
 مث ءهشرف نع لزن ىتح هديب اوكسمأف .مدخلا ردابتف « ضمن مث !هل ًارماسم هعم مقأف

 )١( نوقباسلا هفلخ ام : رثألا .

 . هريغو ريعبلا نم قنعلا نطاب :نارجلاو . بيضقلا وأ ,معانلا نصغلا : طوخلا (؟)

 . بايثلا نم عون :يناورسخلا (*)

 ناسنالا سأر نم نرقلا عضوم :نرقلا (؛)
 . ةعلطلا : ةرغلا 0(



 :لاقف ,هلجر يف لعنلا بقع يّوسي مداخلا لّعج اهيف همدق عضو الف «ٌلعنلا تمدق

 ! ينترقع دق كبّسح «كحيو قفرآ

 ىلإ تجتحا ام ةّيدنس تناك ول « «مهتعنص مككحأ ام مجعلا رد هلل : : لضفلا لاق

 «كئابآ لعنو كلعن كلتو ,مهيلع هللا ةمحر يئابآ لعنو يلعن هذه :لاق !ةفلكلا هذه

 لع «مالغ اي :لاق مث ""كّضمُي باوج ريغب كعدأ الو ء ءيشلا يف ينضراعت لازت ال

 . هذه هتليل يف مهرد فلأ نيثالث ليجعتب هل رّمؤي :لاقف . مداخلا حلاصب

 هل توعدل .هريغ ّدحأ هيف رمأي الو نينمؤملا ريمأ سلجم هنأ الول :لضفلا لاق

 ٍدغ نم حبصيو مهرد فلأ الإ رمأ ام لثمب هل اعدف ,نينمؤملا ٌريمأ هب رمأ ام لثمب

 . هللا ءاش نإ نزاخلا ىقليف

 . مهرد فلأ نوسمخو ةعست يلزنم يفو الإ رهظلا تيلص مف : يعمصألا لاق
 : يعازخلا ىلع نب لبعد لاقو

 ةلئاق تام نإو ىقبَي هُدّيج» هلهأ لبق نم رعّشلا #*يدر تومي

 : ًاضيأ لاقو

 تمي مل تيبلاو ءهل لاقُي نمو هلئاق تام ًاتيب تلق اذإ يفإ

 ءارعشلا نم هيلع ىدعتسا نم باب

 :ناقربزلاو ةئيطحلا نيب باطلا نب رمع

 : هيف لوقي يذلا رعشلاب ردب نب ناقربزلا ةئيطحلا اجه امل

 يساكلا معاطلا تنأ كنإف دعقآو اهتّيغّبل لحرت ال مراكملا 2

 لاق !اسأب هب ىرأ ام :لاقف «تيبلا هدشنأو «باطخلا نب ّرمع "7 هيلع ىدعتسا

 .مؤي : ضحي (1)
 . هيلع رصنتسا : هيلع ىدعتسا (؟)
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 ناسح ىلإ ثعبف !هنم لع ّدشأ طق تيبب تيجُّه ام ,نينمؤملا ريمأ اي هللاو :ناقربزلا

 نكي ملو -!هيلع حّلس نكلو هاجه ام :لاقف .هاجه ناك نإ رظنا :لاقو تباث نبا
 ىلإ ثعبف .هنأشل ضّرعتي نأ هرك هنكلو ,تيبلا اذه يف ءاجحلا عضوم لهجي رمع

 ضارعأ نع كّتلغشأل ,ثيبخ اي :لاقو «سبحلا ىلإ ةئيطحلاب رمأو - هلثم رعاش
 :لوقي سبحلا نم هيلإ بتكف . نيملسملا

 ")رج الو ام ال لصاوحلا ٍبْعُز ْخَّرَم يذب خارفأل لوقت اذام

 رمُعاي هللا ٌمالس كيلع رّفغاف ةملظُم رمق يف مهّبساك َتَْيَْلَ
 رّشبلا ىَهْنلا ديلاقم كيلإ تقلأ هبحاص دعب نم يذلا مامإلا تنأ

 ا"رّثإلا تناك دق مهسفنأل نكل اهل كومّدق ذإ اهب كورثآ ام

 : لمقم نبا طهرو يشاجنلاو رمع

 اي : اولاقو «باطخلا نب َرمع هيلع اودعتسا ,لبقم نب ميت طهر ّيشاجنلا اجه املو

 :لاق :اولاق ؟مكيف لاق امو :لاق !اناجه هنإ ,نينمؤملا ريمأ

 لبقُم نبا طهر َنالجع ينب ىداعف 6 ةقرو مول لهأ ىداع هلآ اذإ

 م ًامولظم نكي مل نإو .هل بيجتسا ًامولظم ناك نإف ؛اعد لجر اذه :رمع لاق

 :أذه دعب لاق دق هناف :اولاق

 ا" َلَوُرَخ َةَّبح َسانلا نوملظَي الو ةّمذب نورفختي ال هتليبق

 :ذه دعب لوقي هنإف : اولاق . ءالؤه لثم باطخلا لآ تيل :رمع لاق

 . ةيشباولاو كدف نيب داو : خرم وذ 000(

 . راثكتسالاو ةريخلا :رثإلا 0(

 . بطلا يف هروزب لمعتست يبشع تابن :لدرخلاو ءرغصلا يف لثملا امب برضي :لدرخلا ةبح (س)
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 7 لَقنَم لك نع داّرولا ٌرَدص اذإ ًةّيشع الإ ةاملا نوري الو

 اوقي هنإ مج إف :رمع : اذه دعب لوقي هناف اولاق . ءكمأو مهل "'مجأ كلذ ناف : رمع لاق

 . "'لجْا ودبعلا اهّيَأ ب لُخاو بعقلاذُخ مهلوقل الإ َنالجعلا ىَّمُّس امو

 . ًاسأب اذهب ىرأ اف . مهمداخ موقلا ديس :رمع لاق

 :ةبيقعو ةدرب وبأو ةيواعم

 «لجر همحزف ًامامح لخد ناكو ؛ ىسوم يبأ نب ةدرب يبأل ةيواعم لوق اذه ريظنو

 : يدسألا ةبيقُع هيف لاقف .ههجو يف رثأف ةدرب ابأ اهب مطلف هدي لجرلا عفرف

 ا" ُبودُن نيرعشألا نب اي كهجوب امل يتلا َنيميلا ُّهَللا ٌمرصي الف

 هدشنأف . لاق ؟ كيف لاق امو :لاق !يناجه هنإ :لاقو «ةيواعم هيلع ىدعتساف :لاق

 :لاق . اذه ريغ لاق دقف :لاق . ًاريخ الإ لقي ملو اعد لجر اذه :ةيواعم لاق ؛تيبلا

 :هدشنأف ؟لاق امو

 ا” ُبيرغ تنأ ءاحطبلاو تيبلا يفو ٌلَباَقُم نيرعشألا يف ٌورْما تنأو

 يف ًالباقم نوكت ال نأ كيلع ف كموق يف ًالباقم تنك اذإو :ةيواعم لاق

 :لاق :لاق ؟لاق امو :لاق . اذه ريغ لاق دقف :لاق ؟مهريغ

 بيغَم رهظب اهيكزُي نم الو 2ىحّضلاب كّمأ ثادح نم انأ امو

 كل يغبني ناكل اهئاَدُح نم هنإ لاق ولف . كمأ ثاّدح نم انأ ام :لاق امنإ :لاق

 :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كل لاق امو :لاق . اذه نم ٌّدشأ يل لاق يذلاو هبضغت نأ

 1 :لاق

 ا"ديدحلا الو لابجلاب انسلف  ْمجْسأف ٌرَشِب اننإ يواعُم

 . برشملا هيف يذلا عضوملا يآ :درولا : لهنملا (1)

 . . ةحارإ رثكا : مهل ّمِجأ 00(

 عطق :مرص (:غ) ظيلغلا مخضلا حدقلا :بعقلا (س)

 . مركتو وفعلا نسحأو «قفرأ :حجسا (1) . هيفرط الك نم مركلا :لباقملا (6)
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 امهومتدتذتجو انضرأ متلكأ

 انكله اذإ دولخلاب عمطتأ

 اوميقتساو ةفالخلا روج اورْذ

 دولخ نم كل الو انل سيلو

 ()7ردييبعلاو لذارألا ريمأتو

 ريخ الفأ :لاق ؟ هقنع برضي نم هيلإ ثعبت نأ نينمؤملا ريمأ اي كعنم امف :لاق
 . هيلع هعدنو ءامسلا ىلإ انيديأ عفرنف تنأو انأ عمتجن :لاق ؟وه امو :لاق ؟كلذ نم

 هبا يرزأ نأ ىلع داز ايف

 : مهاجه موق يف قدزرفلاو دايز

 نأ هل ضرعو هيف لسرأف ,مهاجه هنأ اومعزو قدزرفلا ىلع ًادايز موق ىدعتسا
 : دشنأو هنم برهف . هيطعي

 نكأ مو ءاطعلل ٌدايز يناعد

 مهءاطع ديري ول دايز دنعو

 هئاطع نوكي نأ تيشخ الف
 اهي نّومت سنع ىلإ تضبن
 هل ىرت ال نم ةاموملا اهب ٌمْوِب

 ا9 ارفو بسح وذ قاس ام هبرقأل

 ارقف مب ىري دق ريثك لاجر

 0 ارمُس ةجردحُم وأ ادوس مهادأ

 (0|رمقلاَدلبلااهضارعتساو ليللا ىرّس

 ارذع الو ًاهاج َنايفُس يبأ نبا ىَدَل

 لوقي يذلا هّرعش هدشنأو هب راجتساف .ةنيدملا يلاو وهو صاعلا نب ديعسب قحل مث

 : هيف
 دايز نمو كنم تررف كيلإ
 الاقو عرعاشل انلَث دقف يلتق لحأ ءاجحلا نكي َنإَف

 )١( ءيش لك نم ءيدرلا وأ «سيسخلا وهو :لذرألا عمج :لذارألا .

 . ءيش لك نم ماتلا :رفولا (©) .رصقو هب نواهت : هب ىرزأ )١(
 . ةلوتفملا ةراغملا طايسلا : ةجردحملاو .دويقلا :مهادألا (4)
 . اهتبالصل ةرخصلاب تهبش «ةيوقلا ةفانلا : سنعلا (8)
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 "هلاع نائّدحلاب ٌرمألا ام اذإ شيرق نم َقباوَّسلا حملا ىرت

 راصنالا ءاجه يف لطخألاو ديزي

 9 لسرأ 0ك مأ نب نمحرلا دبعو ناسح نب نمحرلا "دبع نيب يجاتلا عقو انو

 17 ال ؟ناميإلا دعب كارشالا ىلإ تنأ يدارأ : :لاقف . يراصنالا يما مكمل نبا

 لطخألا ىلع هلدف . يرصانم مالغ ىلع كّلدأ نكلو , هع هللا لوسر اورصن ًاموق

 : هيف لاقو ء«يراصنألا اجهف هيلإ لسرأف

 راصنالا مئاعع تحت مؤللاو اهلك مراكملاب شيرق َتبَهَذ

 ا”راطسملا نم ُمُهْنويع ًارمُح مهتيأر ٌريصعلا ٌرضح اذإ موق

 رامحو ةرامح نيب شحجلاك  ٌهتلخ ةعيرفلا ىلإ تبسن اذإو
 (9 راجنلا يب مكيحاسم اوذخو اهلها نم متسل مراكملا وعدف

 ىلع لخد ىتح لبقأ رعشلا هغلب الف ,راصنالا ريشب نب نابعنلا ةيواعم عم ناكو

 ىرأ ام :لاق ؟موؤل نم ىرت له «ةيواعم اي :لاقو هسأر نع ةمايعلا رسح مث ,ةيواعم

 : مقارألا دبع انيف لوقي يذلا مف : : لاق . امرك الإ

 !راصنالا متامع تحت موللاو اهلك مراكملاب شيرق تبهذ

 :لاق مث «هناسل عطقب الإ تيضر ال هللاو :لاق . هيف كتمكح دق لاق

 ُمامعلا اهيلع ًادودشم دزالا يحل فرتعت.قحلا انطعُت الإ يواعم

 (0يقارالا كيلع يدجت يذلا امو ةّلض مقارالا دبع اَنمَتْشَيُأ

 مهارّدلا كنع هيضرت نم كنودف هناسل عطق نود رأن يلاف

 .راهنلاو ليللا وأ , هبئاصمو رهدلا بئاون :ناثدحلا )١(

 . ةضومح هيف بارشلا نم برض :راطسملا (*)

 . فرحي يأ ءضرألا هجو نع نيطلا اهب ىحسي هلآ يهو .ةاحسم عمج : يحاسملا (ع)

 لمص اهثبخأ وأ تايحلا ركذ وهو : مقرألا عج :مقارألا (4)
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 بكرف «ةيواعم نب ديزي ىلإ أجلف ,لطخالا غلبو . هناسل كتبهو دق :ةيواعم لاقف

 . هل هبهوف .هايإ هبهوتساف نإمعنلا ىلإ ديزي

 : مكحلا مأ نب نمحرلا دبع يف ناسح نب نمحرلا دبع لوق نمو
 ,,يجادو نم كديرو اوعنم مهف انم ءافلخلا كئلوق اَمأو

 نع تارمعغلا ملظم يف ىوه ٍرحَب توحك تطل مهالولو

 "”جاجزلا عطق مهنويع نأك قرر كيبأ ُدْلوَو جعد مهو

 , لوقي امو :لاق . ةلمر كتنباب ببشي ناسح نب نمحرلا دبع نإ :هيبال ديزي لاقو

 :لوقي :لاق ؟ اهيف

 ٍنونكم ْولْؤل نم تغيص ص  اًوُعلا ةؤلؤل لثم ءاضيب ّيه

 : لوقيو :لاق !قدص لاق

 نود مراكملا نم ءانث يف اهدجت ل اهتبسن ام اذإو

 :لوقيو :لاق ! ًاضيأ قدص :لاق

 ('"نوناكلا ىلع اهل ءالص جج  ونايلاو كسملا لعجت

 :لوقي هناف :لاق قدص :لاق
 00( 0 ا

 ”نونسم رمرم ف يشم ءارضخملا ةبقلا ىلإ اهترصاخ مث

 :لوقيو :لاق !بذك :لاق'

 "نوطيق يف ءاتشلا درب دنع اهوبرض ٍلجارم نم ةبق

 تلعف ول «ّب اي :لاق . هسأرب كيتأي نَم هيلإ ثعبت :لاق . ءىش اذه يف ام :لاق

 . قنعلا يف قرع وهو .هجادو عطق :هجدو ()

 تهت :تحط (م)
 . اهضايبو هنيع داوس دتشا يذلا وهو :جعدأ عمج :جعد (س)

 . ديج دوع :جوجنلبلا (4)

 ءاوتسا ىلع بوبصملا :نونسملا (0)

 . تيب فوج يف تيبلا . نوطيقلاو . نميلا بايث نم :لجارملا (1)
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 ديزيو رثكُم رثكُيف .هركذ يف ضوخلل ًاببس نوكي هنال ؛كيلع دشأ ناكل كلذ
 . احشك هنود وطآو ءاحفص اذه نع برضآ «دئاز

 ةكتاعب هببشت يف تايقرلا نباو ديزي
 نب ديزي تنب ةكتاعب ببشي . تايقرلاب فورعملا . سيق نب هللا ديبع لوق نمو '
 : ةيواعم

 اكلاه كبحب ىسما ىتف لينأ اكتاع فئالخلا تنب اي كتاعأ

 "كلذك َلاجرلا نلتقُي كلذك يننلتقف اه ابارتأو تدبت
 7 اكئابسلا لاعنلا قوف ام نلمحيو ارتاوف نط افاحلأ نبلقُي

 اكلاسملا نيهتشا ٌثيح انب نُكلس ىرَت ىتلا نويعلا اّنع تلّمغ اذإ
 اكئادب نامللع انم نابيبط عراّرل ٌميطتسن ول انل َنلقو
 اكلاهتم اكلاه اهقس يوادي هلعل قارعلاب بيبط نم لهف

 . ةلمر يف ةيواعم هيبا ةياصو نم مدقت يذلل « ديزي هل ضرعي ماف

 بنيز يف ريمن نباو جاجحلا

 ببشي ناكو .يفقثلا ريمغ نب هللا دبع نب دم ىأر جاجحلا نا ةاورلا تئدحت

 فقو (لف .هب اعدف .هيلإ جاجحلا رظن نم عاتراف ,جاجحلا تخأ فسوي تنب بيزب

 :لاق هيدي نيب

 ناكم لك تقّوط دق تنك نإو اهبحُر ضرالا يب تقاض يبأ كادف

 ()ينارت َدصْي نأ الإ كتنتظ ' اهموختب وأ ءاقنعلاب تنك نإو

 :رعشلا اذه تلق امنإ !ًاريخ الا تلق نإ هللاوف .كيلع ال :لاقف

 (" تارجتْعُم لّيللا طسو نْجرْخَيو ىقتثلا نم نانّبلا فارطأ نئّبَحُي

 . ثنؤملا يف لمعتسي ام رثكاو ءنسلا يف لثاملا وهو :برت عمج :بارتألا (1) .
 . ليخالخلا :كئابسلا (8) :

 . نيضرأ نيب لصافلا دحلا وهو :مختلا عمج :موختلا م
 . اهسأر ةرادتسا ىلع ةأرملا هفلت بوث ,راجعلاب ترمتخا يتلا يهو .ةرجتعم عمج : تارجتعم ((
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 :كلوق نع ينربخأ نكلو

 تارذح هنّيقلَي نأ نم نُكو 2-تضرعأ يرْيمُنلا بكر تأر الو

 ناتأ ىلع قيفر يعمو «ليزه رامح ىلع الا تنك نإ هللاو :لاق ؟تنك م يف
 . هل ضرعي ملو جاجحلا مسبتف :لاق !هلثم

 :فسوي تنب بنيز يف ريمث نبا اهلاق تايبالا هذهو
 (0تارمتْعُم يعنتلا نم نْجَرَخ هتيأر برس لثم ينيعرت ىملو
 7 تارجتؤم نمحرلل نيلي  ةيشع نحر : خفب ِنرَرَم
 تارفخ ةوسن يف بنيز هب تشم ذإ َنامعَن نطب اكسم عوضت
 تارذح هنيقلَي نأ نم نكو تضرعأ َيَرْيمْللا بكر تأر او
 تاربَغ الو اكْمَشال ّرضاون انّدُب نينارلا مش ةوسن تعد

 9 تارّبحلاو ّيّسقلا نم اباجح اهتود نُبِجحَينمق ال نيندأف
 تارمتَتُم ءاحطَبلاب َسناوأ هّشرع تاومسلا قوف يذلا َلَحأ
 تارجتْمُم ليللا طسو نْجّرْخَيو 2ىقّتلا نم نانبلا فارطأ نْئَبحُي

 قدزرفلاو ماشه

 هب ضّرع يذلا تيبلاو ,هرعش يف كلملا دبع نب ماشهب ضرع دق قدزرفلا ناكو
 :هلوق هيف

 'اهُبويع ام الزح ةهّرشُم ةفيلخل نكت ملاّيع ُبلقُي
 .هسبحب هرمأي قارعلا ىلع هلماع يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ ماشه بتكف
 كدي طسب نأ درت كا نينمؤلا ربما اي: لاق مافع ىلع ريرح لخد قع سمت
 وأ :ماشه هل لاقف . قدزرفلا اهديسو اهّرعاش امل قلطأف ءاهرضاحو َرْضُم يداب ىلع
 . هقالطاب رمأف ! يدي ىلع الإ هللا هيزخي نا ديرأ ام : :لاق ؟ هللا هارخأ ام كرسي ام

. 
 ءابظلا برسب هيبشتلا ىلع ءاسنلا نم برس لاقيو . ناويحلاو ريطلا نم قيرفلا :برسلا

)١( 
 .لايمأ ةثالث ةنيدملاو ةكم نيبو هنيب عضوم :خف (؟)
 . سينت نم ابيرق رحبلا لحاس ىلع ةنيدم : سقلا ىلا ةبسن :يبمقلا (©)
 . ءيش لك نم ريثكلا :مجلا : انج ()
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 اذإ يذلا تيبلا :لاق ؟ رعشأ برعلا هلوقت تيب يا : :ءالعلا نب ورمع يبال ليق

 ُنوهأ بلك رفظب هفنأ شدي نألو ,هلثم لوقي نا هسفن هل تلّوس هعماس هعمس

 هلثم لوقي نأ نم هيلع

 هانعم هظفل قباسي يذلا :لاق ؟رعشا برعلا هلوقت تيب يأ : ىعمصالل ليقو

 هلوأ يف نوكي يذلا تيبلا :لاق ؟رعشا برعلا هلوقت تيب يأ :ليلخلل ليقو

 . هتيفاق ىلع ليلد

 بلقلا نع هبجحي ال يذلا تيبلا : :لاق ؟رعشأ برعلا هلوقت تيب يأ : :هريغل ليقو

 :ريهز لوق هلك اذه نم نسحأو

 اقدص :هتدشنأ اذإ لاقُي تيب هئئاق تنأ تيب نّمحأ ناو

 رعسلا هب بلتجي ام نسحأ

 «يلاخلا ناكملاو ,يراجلا ءاملا نم نسحأب رعشلا دراش عدتسُي مل :ءاركحلا تلاق

 . يلاعلا فرشلاو

 نسح هيجوت وهو « ضايرلا ينعي ءراوثلاب يلاحلا ديري (« يلاحلا مهضعب لّوأتو

 ىتؤت ىتح رعشلا لوقت ال يذلا تنأ :هل لاقف «ءىناه نب نسحلا ةيهاتغلا وبا يقلو

 ىلع الإ لاقي نأ رعشلل يغبني فيكو :لاق ؟كيدي نيب عضوتف روهزلاو نيحايرلاب

 . ةحئارلا هيف دجوت كلذلو :لاق ! ''”فينكلا ىلع هلوقا ينإ امأ :لاق ؟ اذكه

 ام :لاق ؟ًارعش نآلا لوقت له :ةّيهْس نب ةاطرألا ناورم نب كلملا دبع لاق
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 . هذه نم ةدحاوب الا رعشلا لاقي الف ؛بضغأ الو ْبَرطأ الو برشأ

 اذه :لاقو ةيح ناسل هنأك اقيقر اناسل جرخأف ؟سانلا رعشأ نم :ةئطحلل ليقو

 . عمط اذإ

 ةزع تتامو ,بجعأ امف بابشلا بهذ :لاق ؟رعشلا تكرت مل :ةزغ ريثكل ليقو

 .ناورم نب زيزعلا دبع ديري «بغرأ امف ليل يلا نبا تامو «برطأ امف

 . بغر اذإ ريرجو ,ءبضغ اذإ ريهزو «بهر اذإ ةغبانلا سانلا رعشأ :اولاقو

 . كرعش نم يندشنأ :هسؤب موي يف هيقلو «صربألا نب ديبعل دنه نب ورمع لاقو

 هثعبي ىتح سلسي الو هلئاق ىلع رعشلا عنتمي دقو . ضيرقلا نود '''ضيرجلا لاح :لاق

 سرض علقو نيحلا ىلع يتأي دقو .سانلا دنع سانلا رعشأ انأ :قدزرفلا لاقو

 .رعش تيب لوق نم نوهأ يدنع

 :زجارلا لاقو

 اننونتتبلا هينتبي ٌءاانب رعتشلا امنإ

 انيمس وأ اثغ ناك  هوقّشت ام اذإف

 انئيح بعصتسُي 0 انيح كاتاو اعر

 دنعو ءاذغلا لبق راهنلا لوأو ."'ىركلا لبق ليللا لوأ يف رعشلا نوكي ام سلسأو
 بابسأ ةوق ردق ىلع يدنع رعشلا نوكي ام ىوقأو .ركفلا عامتجاو سفنلا ةاجانم

 . ةيهرلاو ةبغرلا

 انك :لاق كيثارم نم نسحأ روصنم نب دمحل كحئادم لاب ام :ىميرخلل ليق
0 0 : : ' 00( 

 . ديعب " نوب |مهنيبو .ءافولا ىلع لمعن مويلا نحنو ؛ءاجرلا ىلع لمعن ذئنيح

 )١( :ضيرجلا ١ ةصغلا : ضيرجلاو . قئاع هنود قوعي رمأل برضي لثم . « ضيرقلا نود ضيرجلا لاح .

 )١( نيئيشلا نيب ام ةفاسملا :نوبلا (") . مونلاو ساعنلا : ىركلا .
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 نب تيمكلاو ةزع رّيثك نأ ,.سايقلا اذه قدصو ىنعملا اذه ةحص ىلع ليلدلاو

 دوجأو فرشأ ةيما ينب يف اهحئادم تناكو ,عّيشتلا يف ,نييلاغ نّيّيعيش اناك ديز

 . عمطلا بابسأ ةوق الا ةلع كلذل امو ؛ مشاه يني يف اهنم

 فوطأ :لاق ؟رعشلا كيلع رسع اذإ عنضت فيك ءرخص ايأ اي :ةزع ريثكل ليقو

 يناعملا كيلع تيعأو يفاوقلا كنع ترفن نإف ؛ ةبشعملا ضايرلاو ةليحملا ("'عابرلا يف

 يف دحت كنإف ,كنهذ ةعسو كلاب غارق كلوقل دصتراو ؛كنهذ ّمجأو ,كبلق حّورف

 . عججألا كليلو لوطألا كموي كيلع عنتمي ام ةعاسلا كلت

 ءاجهملا هعضوو حدملا هعفر نم

 هنباو ريرج

 مهتعضو الا طق اموق جهت مل كنإ :هل تلقف ًاريرج يبأ تلأس :ريرج نب لالب لاق

 همدهأف أنب الو ءهعضأف افرش دجأ مل ينإ ينب اي :لاق !ْأَجَل ىب ريغ
. 

 . احدم رعشلا هلعجيف امذ نوكيو «اًمذ رعشلا هلعجيف احدم ءىشثلا نوكي دقو

 .مراكملا ىَتْوَت نيأ نم العلا ٌةاعُب يردام رْعشلا اهَّنَس لالخ الولو

 ملاظ وهو هب يضقُي اب ىضقُيو ةهاكف وهو هيف ام ةمكح ىرُي

 ميدقو مهماسجأ لوطب نورخفي اوناك نييثراحلا نادملا دبع ىنب ىلإ ىرت الأ

 نا دعب انماسجا ركذ نم ىحتسن نحنو انتكرت دقل ديلولا ابأ اي هللاو :هل اولاقنف

 :مهيف لاقف ,تدسفأ ام مكنم حلصأس :مهل لاقف ! اهب رخفن انك

 .رادلا لوح ام وأ «يحلا وأ لزنملا وهو :عبرلا عج :عابرلا )١(
 . لقعلا وأ . همون يف مئانلا هاري ام وهو : مح عج :مالحأ عفن
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 نايب يذ دعي مسج يذل انيأر اذإ لوقن انك دقو
 نادملا دبع ينب نم امسجو اناسل ىّطعملا اهبأ كنأك

 اذهب نوُبَسُي ةقانلا فنأ ونب مهل لاقي بعك نب فوع نب عيرق نب ةلظنح ونب ناكو
 دقو ةلظنح ءاجف .محللا مسقو اروزج رحن مهابأ نا كلذ ببسو «ةيلهاجلا يف مسالا
 فنأ :لاقف ؟ اذه ام :هل ليقف ؛هّرحي لعجف « ايبص ناكو ءسأرلا يقبو محللا غرف
 : ةئيطحلا مهيف لاق ىتح هنم نوبضغي اوناكو ءهب بقلف ةقانلا

 ابأنوبَّسنُي ام اذإ نيمركألاو ىّصح نيرثكألا َنإف مامأ يريس
 ابتذلا ةقانلا فنأب يوسي نمو مهريغ بانذالاو فنالا مه موق

 . مهيف ًافرشو مهل ًارخف مسالا اذه داعف
 ريغ ونبو ريرج

 :مهيف ريرج لاق ىتح اهبئاوذو سيق فارشأ ريمث ونب ناكو

 ")بدلك الو تقلب ابنك الف يمت نم نإ فْرَطلا َّضْنف
 . هسأر أطأط الإ يريمن يقب مف

 بيبح لاقو

 ٍرِيَن ينب اجهل عضو مك يئاجه ةعض ميديزي فوسف
 قلحملاو ىشعألا

 ةيتف يف ىشعألا هقرط ىتح .ركذُي ال الماخ داّدش نب متنح نب قلحملا ناك دقو

 يف ينذأت نأ تيأر نإف . ةليللا انوقرط ةيتف ْنِإ :لاقف هم تأ هنا الإ هدنع سيلو
 مهل ىوشو ءابارش اهمحل ضعبب مه ىرتشاو اهرحنف . يب اي معن : :تلاق ! ةقانلا رحن

 ةديصقلا هتنأ ىتح قلحملا رعشي ملف ,نيداغ هعم نمو ىشعالا حبصأف ؛اهمحل ضعب
 : اهَوأ يتلا

 قّشعم يب امو مقّس نم ب امو قرؤملا ٌداهّسلا اذه امو تقرأ

 )١( ايزخو ءايحتسا هضفخ :فرطلا ضغ .
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 0 قرحت عاقب ف ران عوض ىلإ ةريثك ٌنويع تحال دقل يرمعت

 7 قّلحملاو ىلا رانلا ىلع تابو اهنايلطصي نيرورُفلل بفن
 0 قرفتن ال ُضْوَع جاد محسأب امسافت مأ يذن نابل يعيضر

 قنئؤر يناودنملا نتم ناز اك -ههجو قوف الئاس يرسي دوجلا ىرت

 : لئاقلا لوقيو . هيلا بطخت فارشالا تلعج ةديصقلا هتتأ املف

 قلحملاو ىدنلا رانلا ىلع تابو

 سرفلا هلعفت ءيش اذهو ءدامرلا ىلع افلاحت :لوقي ؛« جاد محسأبامساقت »:هلوقو

 .رهدلا :ٌضْوَعلاو . ًادبأ اوقرتفي العل

 بيعب سيلو رعسلا نم باعي ام

 دامحل

 :ناسحل ًاتيب لجر دشنأو ةيوارلا دامح تعمس : يعمصالا لاق
 ا“ لبقملا داوّسلا نع نولأسي ال مهُبالك ٌرهت ام ىتح نٌوُشْعُي

 . تاناحلا بالك يف الا اذه فرعُي ام :لاقف

 :رعاشلا لوق رخآ هدشنأو

 0 رخل بناذملا نيب لزنم نمل

 . " نييريسايلا راد الا اذه فرعي ام :لاقف

 )١( بهتلتو دقوت :قرحت .

 . دربلا هباصأ يذلا :رورقملا (؟)
 . نامزلاو رهدلا فلحي .هلعفأ ال ضوع :لاقيو . همأ يدث ةملح داوس ديري :جاد محسأب 6

 . اهباينأ نع رشكتو حبنت :بالكلا رمت (4)
 . ءاملا ليسم وهو «بنذم عمج :بئاذملا )هه(

 . حضاو ريغ ظفللا اذه ىنعم (1)

١ 743 



 قدزرفلل تيب

 : قدزرفلا لوق بيعب سيلو رعشلا نم باعي امو

 درولا سرفلاو نيدربلا يذ تنب ايو كلام ةةدباو هللا دبع ةنبايأ

 حدمي نا :حدملا نم اذه يف ام [ كردي مل] ربخلا فرعي ملو ىنعملا لهج نم لاقف

 دوفو نإ :ةديبع وبا لاق ام :هانعم امنلإ ؛درو سرف بوكرو نيدربلا سابلب الجر

 برعلا زعا مقيل :لاقو «قّرحم يدرب مهيلإ جرخأف «نامعنلا دنع تعمتجا برعلا

 لاقف ,رخآلاب ىّدرتو (هدحأب رزتاف ةلدهب نب رميحا نب رماع ماقف . اهسبليلف ةليبق
 مث «رازن يف مث ىّدعم يف برعلا نم ددعلاو زعلا :لاق ؟ ةليبق برعلا زعا تنأ : امعنلا هل

 يف مث ءفوع يف مث ءبعك يف مث ىدعس يف مث ,ممت يف مث ءفدنخ يف مث ءرضم يف
 هذه .نامعنلا لاقف «سانلا تكسف .'" ينرفانيلف برعلا نم اذه ركنأ نمف ؛ةلدهب
 وبا انأ :لاقف ؟كتيب لهأو كسفن يف معزت اك تنأ فيكف كتريشع [ يف كلاح ]

 همدق عضو مث . يدهاش اذهف يسفن يف انا امأو ؛ةرشع لاخو «ةرشع معو .ةرشع

 بهذف ؛دحا كلذ ًطاعتي مف !لبالا نم ةئام هلف اهلازأ نم :لاقو ءضرالا يف

 :قدزرفلا لوقي هيفو ؛نيدربلا اذ ىمسف «نيدربلاب

 لدذهبتي ل ليس اذإ ٌمالف كلام لآ الو دعس يف مت اف

 لّصحملا ديدَعلاو دعم دجل  قّرحُم ىدرُب ناعنلا بهو مه

 ىثعألل تيب

 ىمسي ناكو .نامعنلا سرف يف ىشعالا لوق ,بيعب سيلو رعشلا نم باعي اممو

 "َقَنْسَي داك دقف قيلعتو ثقب ةيشع لك مول ٌرْمَأِبو
 هل رمأيو سرفب موقي نأ :كولملا نع الضف ةقوسلا نم دحأ هب حده ام :اولاقف
 .رخافيو مصاخي :رفاني )١(

 . مختيو مشبي :ماعطلا نم قئسيو ةسبايلا ةصفصفلا : تقلا 0(
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 نأ :ةديبع وبأ لاق ام هيف ىنعملا امنإو ؛هانعم اذه سيلو .قنسي داك ىتح فلعلاب

 هسرفو الا تيبي ال مهدحا نا بقاوعلا يف اهرظنو اهمزح نم غلب برعلا كولم

 ؛ هيلع بعصت ةلاح وأ هؤجفي ودع ةفاخم ؛هنم ابيرق هيدي نيب هماجلو هجرسب فوقوم

 برعلا هب حدامتي امم اذهو ؛ةيشع لك هدهاعتيف ,مومحيلا هل لاقي سرف نامعنلل ناكف
 . تويبلا ةينفأب اهطابتراو ليخلاب مايقلا نم

 ريهزل تيب

 :ريهز لوق ,بيعب سيلو هوباع امو
 ""' ِمِيَدلاو ٌحاَيرألا اهرّيغو لب ٌمَدقلا اهُقْعَي مل يتلا رايّدلاب فق

 نال هردص يف لاق ام تيبلا اذه زجع يف ضقنف ءدحاو ىنعم يف ققح مث ىفنف

 ًاضيأ اهريغو اهافع . ىلب :لاقف هدقرم نم هبتنا هنا مث .مدقلا اهفعي مل رايدلا نا معز

 يف فعت مل رايدلا نأ هانعم امنإو ؛هيلا بهذ يذلا 5 اذه سيلو ! ميدلاو حايرالا

 . اهيف ناك نمب هفغشو اهل هتبحم قيرط نم « هنيع

 ءارعشلا ضعبل تيب
 . :وهو .اذه نم نيْبأ وه ام ىنعملا اذه يف هريغ لاقو

 077 اني ٍرْرَش نع نيِمرَي الف  ايلَب دق لزانملا تيل الأ

 ىلبلا لوط ىلع دّدجتتت اهنكلو ؛ اهركذ ىََب . يأ . انيلب دق لزانملا تيل الأ :هلوقف
 . اهركذ دّدجتب

0 
 ثيح هطّرقو هفّنشو هحضوأو هصخلف ىنعملا اذه يف :ءىناه نب نسحلا لاقو

 :لوقي

 )١( نوكس يف هنامز لوطي رطملا يهو :ةميدلا عمج : ميدلا .
 )١( ةناهتسالا وأ بضغلا وأ ضارعإلا ةرظن :رزشلا .

 .نيز :فنش (؟)



 ( وا < 6 نا . 1 2 2
 " موُسر نسحو تَوقأ ام لوط ىلع معسس لوط دادزرت نمد نمل

 ميعن بوث ءاوقآلا ىلع نسبل اناك ىتح مهنع ىلبلا يفاجت () -.  م 2 7 9 0 ِ ِِ

 | ديزي نباو ناورم

 ديزي نب دلاخل لاق هنأ مكحلا نب ناورم نع ىوري ام .بيعب رعشلا نم بيع اممو

 :هدشنأف هرعش نم هدشنتسا دقو ةيواعم نبا

 اتنونملا رهدلا ممْنسلُي مو برح لآ فئالَخ تبقي ولف
 انيمس مهايند محل حبصأو ابذع ضرالا لهأ كام ّحَبصأل

 . زجعلا الا اهيلإ كّرطضا ام ةيفاقل اهنإ هللاو « انيمس »و « انونم ١ :ناورم هل لاقف

 ام ىلع الإ هيف بيعلا ىرأ امو ءرعشلا يفاوق يف دحأ هباع الو هبف زجع ال امم اذهو

 ديبع لاق ؛ اهثيدحو اهميدق اهلك برعلا راعشأ يف نابقاعتي واولاو ءايلا نأل .ابيع هآر

 :صربالا نبا

 "بوعي ال توملا بئاغو بوي ةبيغ يذ لكو

 ٍبِخَي ال هللا لئاسو هومر سانلا لآأسي نّم

 ريسع كيدل ىَجرُي ام روسُيمو ٌرويَغ كوبأ استي ةراجأ

 ةمرلا يذل تيب

 الواب يعجتنا :حديصل تلقف اثيع لوعجتني سانلا تبار

 .فّلعو تقب حديصل رم مالغ اي :لاق ةدرب يبا نب لالب رعشلا اذه دشنأ املو

 . كلذ ريغو رادلا راثآو ءاودوس امو سانلا راثآ يهو : ةنمدلا عمج : نمدلا 001(

 . ضرألا نم رفقلا يهو :ءاوقلا عمج :ءارقألا (؟)

 . عجري :بوئي (9)
 . ًالكلا بلطل اوبهذ : موقلا عجتنا (1)
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 « الالب يعجتنا : هلوق نال ؛هعم فاصنا ال يذلا تّنعتلا نم اذهو . انتعجتنا يه اهنإف

 يتلا ريعلاو اهيف انك يبلا ةيرقلا لأسآو# : : ىلاعت هللا باتك يف هلثمو ءهسفن دارا امنإ

 . ريعلا لهأو ةيرقلا لهأ دارأ امنإو , ") «اهيف انلبقأ

 : هرعش نم هب زجتري ام ضعب يف لوقي باطخلا نب رمع ناكو

 اهنيد ىراصنلا نيد ًافلاخم اهُنيضو ًاعلق ردن كِيلإ

 . ةقانلا بحاص دارا امغاو .ةقانلل ٠ نيدلا لعجف

(20 

 بلط نم نكلو .هحدمت نمل اهترايزو قونلا فصت اهحيدامأ يف ءارعشلا لزت ملو

 نبا نسحلاب يناوغلا عيرص لعف امك ؛هيلع هكردأ رعاشلا ىلع اينحت وأ ءهدجو اتنعت

 نم يدنع تيب كل ماسي ام :هل لاقف .هيقل نيح ءىناه
 تطقسأ تيب يأف :لاق !طقس

 احابص حابّصلا كيد ُهَّلمأو احاتُراف ةرحسب حوبّصلا ٌركذ

 هرشبي امنإو ءاحايص حابصلا كيد هلمي فيك ؛كلوق يف تضقان دق :هل لاقف

 :هدشنأف . كلوق نم . تنأ يندشنأف :نسحلا هل لاقف !هل حاترا يذلا حوبصلاب

 دلجتو ةميرع نيب ماقأو | ِدَنفُم َييغ حارف ءازعلا ىّصاع

 دنفم ريغ حارف ءازعلا ىصاع

 دلحتو ةميزع نيب ماقأو

 . مقملا ريغ حئارلاو ؛ دحاو ماقم يف ايقم احئار هتلعجف

 .هدجو ًابيع بلط نم نكلو «نافلتؤم ًاعيمج ناتيبلاو

 م07 ةيآلا فسوي ةروس )١(

 . ريعبلا ىلع لجرلا هب دشي ضعب ىلع هضعب بوسنم ناطب :نيضولا (؟)

 م١



 شقرملل تيب

 :رغصالا شقرملا لوق ,بيعب سيلو ةبيتق نبا هباع امو
 امئاق ضرألا هب تراد تركُد اذإ اهّركذ نأ ىلع اهنع ٌهَّبلق احص

 نأ ىلإ بهذ امنإو ,حيحص ىنعملاو . هتفص هذه تناك نم وحصي فيك :هل لاقف

 ريثك رعشلا يف اذه لثمو ؛هدنع وحص لاح .هلاح ءوس نم مدقت ام ىلع .هذه هلاح

 فخأ هنإ :بلاط يبأ همع يف ُمَِلِع يبننلا لاقو . ضعب نم نوهأ رشلا ضعب نأل
 باذعلا نم اذهو !هغامد امههنم ىلغي ران نم نيلعن ىذحي «ةمايقلا موي ًاباذع سانلا

 . حاص هسفن دنع هنأ شقرملا معزف ؛هنم دشأ وه ام دنع ًافيفخ راص امنإو ,ديدشلا

 . هيف ناك امم لهسأ هلاح لّدبت ذإ

 ءىلاه نبال تيب

 :ءيفاه نب نسحلا لوق سانلا باع دقو

 قلت مل يتلا ْفَطُنلا كفاختل هنإ ىتح ِكّرَشلا لهأ تفخأو
 فاخ نم نأ ظحل اذإ بيرق اذه زاجمو ؟ قلخت مل يتلا فطنلا هفاخت فيك :اولاقف

 ؛ةلمجلا هذه يف ةلخاد فطنلاو ؛هحورو همحلو هرصبو هعمسو هحراوجب هفاخ اعيش

 . اهبالصأ يف ىتلا فطنلا فاخأ كرشلا لهأ فاخأ اذإ وهف

 :رعاشلا لاقو

 هّمدو ُهمحل َكّبحي يئرت الأ

 :فوفكملا لاقو
 ُمدلاو ٌمْحللاو ءاشحألا ُهنّمّضت ُهرْخَأ هللا ىلع اَبْح مكّبخأ

 يريمنلا روصنمو ىباتعلا

 ينأ كلذو : "'"شوهدمل يفإ :لاقف هلاح نع هلأسف « يريمنلا ًاروصنم يباتعلا ىقلو

 )١( عرفلاو هلولاو لهذلا نم لقعلا باهذ : شهدلا .
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 لهسُي ام ىلع كلدأ الأ :يباتعلا هل لاقف .اهُدالو اهيلع رسع دقو يقأرما تكرت

 يف كانعم امو :لاق .«نوراه» :اهمحر ىلع ْبتكا :لاق ؟وه امو :لاق !اهيلع

 :هيف لئاقلا تسلأ :لاق ؟ اذه

 عيتيف هانركذ ٌرمأ قاض وأ ٌةّبهاوم فلخُت مل رطقلا فلخأ نإ

 نوراه ىلع لخد هنإ لاقيف ؟بيعت مهايإو عقت مهيفو ضّرعت ءافلخل ابأ :لاقف
 هيلإ بتكف . هلتقب هرمأي همع دمصلادبع ىلإ بتكف .يباتعلا لوق' نم ناك ام-هملعأف
 . هل هبهوف هل عفشي دمصلادبع

 حيبقلا نيسحنو نسحلا حيبقت

 ةروص يف لطابلا رّوصي يذلا :لاق ؟سانلا رعشأ نم :رعشلا ءالع ضعب لئس
 ال يذلا نسحلا حبقيف .هتنطف ةقدو .هانعم فطلب ,لطابلا ةروص يف ّقحلاو .قحلا

 . هنم حبقأ ال يذلا حيبقلا نّسحّيو .هنم نسحأ

 .ردب موي هرارف نم رذتعي ماشه نب ثراحلا لوق حيبقلا نيسحت نمف

 ديزم َرقشأب يرهُم اومر ىتح مهلاتق تكرتام ٌمعأ هللا
 يدّهشم يّودع ررضي الو َلَّتقأ ًادحاو لتاقأ نإ ينأ تملعو

 ""دصرم مويباقعب مهلآعمط ٌمهيف ٌةَّبحألاو مهنع تفدصف
 نّسحف ءيش لك متنّسح .برعلا رشعم اي :لاقف ليبتر بحاص هعمس يذلا اذهو

 رارفلا ىتح

 :نسحأف الجر لصو ناكو يلع نب ناولس يف يليقعلا راشب لوق نسحلا حيبقت نمو
 اناولس نم تءاج َبّجعتلا اهنم تركُذ ام ٌناطيشلا رثكُي ٌةأوس اي

 ""'انايحأ ضرألا يقسي سحنلاٌبكوكف هدي نع َلز ريخ ّنَبجعت ال
 : نسحلا حيبقت يف هريغ لاقو

 تلمو تضرعأ :تفدص )10(

 بهذ :هدي نع ريخلا لز (؟)
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 لئانسب ليخب نإ يل نولوقي

 :نسحلا حيبقت يف سملتملالاقو

 ةهاأغُب نم ريخ لاملا سيحو

 هيف ديزي ليلقلا حالصإو

 : حيبقلا نيسحت يف قارولا دوم لاقو

 رجدزت الأرقفلا بئاعاي

 ىنغلا لانت يك يصعت كنأ

 ليخب لاؤس نم ريخ لخبللو

 داز ريغب دالبلا ف برضو

 قلإا يه 3 / 0
 ربتعت ول ربكا ىنغلا بيع

 رظنلا كنم مص نإ ىنغلا ىلع

 !!رقتفت يك هللا يصعت تسلو

 :لاق ؟كب يذلا ا""حضولا اذه ام :صربألا ةيذجل لبق هنأ حيبقلا نيسحت نمو

 . هالج يذلا هللا فيس

 :صرب هب ناكو ناسح نبا لاقو

 ًةصقنم يفاضايب نَسحت ال

 :بيشلا حدمي قارولا دومع لاقو

 يبيشب ينباع بئاعو

 :رخآ لاقو

 ؟ٌبعلم نيثالثلا دعب له نولوقي

 الك ناك نإ بيشلا ٌردق لج دقل

 (9 لَ اهبارقأ يف يماهللا نإ

 ةقغلب ال بيشلا بئاع اي

 ؟ٌبعلم نيثالثلا لبق لهو :تلقف

 بكرم وُهللا نم ىَرْعي ٌةبيش تدب

 .رجز :رجدزا )١(

 1 . صربلاو .ةرغلاو ء.ضايبلا :حضولا (؟)

 . ةرصاخلا يهو .برق عمج :بارقألاو .ليخلا مامأ يرحي قباسلا داوجلا وهو .مومحل عمج :مماهللا («)
 . نيدخفلا ىلا ليجحتلا : قلبلاو
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 :زوجع يف يبارعأ لاقو
 '" ِدَْفُي ًازوجع ببخي نمو ًازوجع اهّبُحو ورمع َّمأ الإ ُبلقلا ىبأ
 ا"ديلاو نيعلا يف بيش ام هّنعقرو هّدهع مداقت دق نامي دربك

 :ءادوس يف ليقعلا راشب لاقو

 هدعاق هنول يف َةمئاق هتُهَبشأو كسملا كهّبشأ

 ةهدحاو ةنيط نم اكنأ دحاو امكئول ذإ كش دل

 ةراعتسالا

 راعتسُي نأ نوكت ام نسحأو ءروثنملاو موظنملا يف لمعتست ًايدق ةراعتسالا لزت ل

 دق كنأل اهب هبؤي ال ةيفخ ةراعتسالا هذهو ؛روثنملا نم موظنملاو ,موظنملا نم روثنملا

 امنإ ءاغلبلا هيف فرصتيو «ءارعشلاهبلتجي ام رثكأو «لاح ىلإ لاح نم مالكلا تلقن

 يف امإ , ًادحأ هيلإ قبسي مل ىنعم مهل يتأي ام لقأو «لوألا ننسلا ىلع رخآلا هيف يرحي

 ام :لاثمألا يف اولاق كلذلو ؛ضعب نم هضعب مالكلا نأل ؛روثنم يف امإو موظنم

 ردصلاو لوألا ليعرلا يف وهو ,ريهز نب بعك نأ ىرت الأ . ائيش رخألل لوألا كرت

 :هرعش يف لاق دق «مدقتمل

 ًاروركَم انلوق نم ًاداعُم وأ ًاراعُم الإ ُلوُّقن انتارأ ام

 هبرقيو هنسحي ام هيف دازف ىنعملا لوألا نم ذخأ اذإ رخآلا نإ : مطوق نكلو

 : ىشعألا لوقك كلذو «لوألا نم هب ىلوأ وهف هحضويو
 اهب اهنم تبوادت ىّرخأو ةذل ىلع ترش ٍسأكو

 :لاق ذإ هبرقو هنسحف ءيناه نب ب نسحلا ىنعملا اذه ذخأف

 ُءاَدلا يه تناك يتلاب ينوادو حارغإ مولا َنإف يمول كنع عد

 )١( بايثلا نم برض :دربلا (9) . لزبيو رمضي :دنفُي .

١45 



 : يماطقلا لاقو

 هل نولئاق ًارْيخ َقَلَي نم ّسانلاو

 : شقرملا لوق نم هذخأ

 ُهرمأ سانلا دّمحَي اريخ قلي نمو

 : يطخلا نب سبق لاقو

 ةماَغ تحت سمشلاك انل تدبت

 :لاقف نيثدحملا ضعب هذخأ

 هنأك ًاعمد نيدخلا لع ترذأو

 (''لبملا ءيطخملا ٌمألو «يِهَتْشَي ام

 امئتال يغلا ىلع مدَعَي ال َوْعَي نمو

 قفز
 بجاحي تّدِضو اهنم ُبجاح ادب

 (9) ادزولا عقاو ىّدن وأ رد رئانت

 :لاقف رخآ هذخأو

 نيقب نائل ًةيض ىَدبأ هرهش نم فصنلل ًارمق اي

 :لاقف راشب هذخأو

 ًدَتْرملا سفتلاك تشنآ 2 ّدخ نع تّلجو دم تّدّص

 .رخآلا نم ىلوأ ىنعملاب لوألا نكي ملو «لوألا لوق ٌرخآلا دسفُي ملف
 : يلوق وهو .هلثم وأ مدقت ام لك نم نسحأ وه ام ىنعملا اذه يف انلق دقو

 البت هنأ ىلع ًاقْحَم ادب لاله تاضّرعت عادلا موي يتلا نأك

 اهنإف ءروثنملا يف موظنملا نمو ,موظنملا يف روثنملا نم تناك اذإ ةراعتسالا امأو

 .ترتس وأ تلخب :تتض (١؟) . عادخلاو بذكلا :لبملا )١(

 . اهعماج وأ ءاهاناد وأ اهبراح :ادرولا عقاو (*)

 . هلاكا يلايل ءاهتنا دعب هئوضو همرج يف صقن نم رمقلا يف ىري ام وهو .قاحملا يف لخد :رمقلا قحم (:)

 ما/ ١



 : لهسو ديشرلا

 . مهللا :لهس لاقف ؛نومأملا هنبا كحاضي وهو ديشرلا ىلع نوراه نب لهس لخد
 ىلع ايفوُم همايأ نم موي لكب نوكي ىتح ,تاكربلا نم هل طسبآو ,تاريخلا نم هدز

 نمو هحصفأ رعشلا نم ىور نم .لهس اي :ديشرلا هل لاقف !هدغ نع ًارصقم .هسمأ
 ًادحأ ماعأ ام .نينمؤملا ريمأ اي :لاق !هزجعُي مل لوقي نأ مار اذإ .هحضوأ ثيدحلا

 :لوقي ثيح «نادمه ىشعأ كقبس ىلب :لاق . ىنعملا اذه ىلإ ينقبس

 سمأ كسنم ٌرَّيخ ٌمويلا تنأو دعم ينب ريخ ٍسمُأ كتأر

 سمش دبع ٌهداس ُديِرَت كاذك ًارْيخ َفْمَفلا ُديِرَت ًادغ َتنَأو

 . ةقفاوم نع ههبشأ امو اذه لثم نوكي دقو

 لوق امههّدحأ عمسي ملو دحاولا ىنعملا يف ناقفتي نيرعاشلا نع يعمصألا لئس دقو
 . اهتنسلأ ىلع تفاوت لاجرلا لوقع :لاقف هبحاص

 دحاولا ىنعملا يف ءارعشلا فالتخا

 يف راج هبهذم يف نسحم مهنم دحاو لكو ءدحاولا ىنعملا يف ءارعشلا فلتخت دقو

 . ضعب نم نسحأ هضعب ناك نإو . ههيجوت

 : هتقان يف :لوقي رارض نب خامشلا نأ ىرت الأ

 نيتولا مدب يقرشآف ةبارع ِيلْخَر تلمَحو ينغغلب اذإ
 :نيمألا دمج يف هنم نسحأ وه ام ىنعملا اذه دض يف ءيفاه نب نسحلا لاقو

 مارح لاجرلآ ىلع نٌهمروُهظف ًادّمم نْفلَب انب ٌُيطملا اذإف

 :ًاضيأ لاقو

(00 

 عطقنا اذا بلقلا يف قرع :نيتولاو . يصغ : يقرشاو . يراصنألا يئراحلا ىظيق نب سوأ نبا وه :ةبارع (؟)

 . هيحاص تام
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 نيميلاب ىنم تخحبصأ دقل يىنتغلبأ اذإ تقانل لوقأ

 'نيتّولا مدب يقّرشا تلق الو الْخُت نابرغلل كلعجأ مف

 ةيراصنألل مَنِ يبنلا لوقب كلذ يف ّجتحاو «خامشلا لوق ةاورلا ضعب باع دقف

 يناجن نإ هللا لوسر اي ترذن ينإ :[تلاقو ] ِهَلِلَم ىنلا ةقان ىلع تجن ىتلا ةروسأملا

 . «هريغ كلم يف دحأل رذن الو ! اهيتيّرج امسئب » :لاق . اهرحنأ نأ اهيلع هللا

 : قدزرفلا

 قفز 0 .٠ م 557 -_ 3 5 ماو 5 5 .ه

 ّ اهلاعن اقاقر اهلشاوح اقاتع مهتازجح ىرت 20 يموع مراد ولب

 اهاقص اهنع عابطألا الج فويس مهنأك ناولا بادُه نوري

 :هلوق يف ينايبذلا ةغبانلا ىنعملا اذه ىلإ قبس نم لوأو

 ا""بساتسلا موي ناحيّرلاب نوّيحي 2 مهتازجح ّبيط لاعنلا قاقر

 : ةفرط لاقو

 ْرْرَألا باتُه ضرألا نوقَحلَي مهب كسملا قبَع اوحار من

 3-3 0 3-7 3 0 .٠

 : ةيمأ ينب حدمب لويذلا لابسإ يف ةزع ريثك لاقو

 نقتُم بصعل | نم ْغبص يف نوسيمي ةلح لك يف نيداغلا نم مشأ

 )0( 2 - 9 1 .ء 2 2 8 قف هاو مم
 اة هنلملا يمرضحلا ين مهمادقأب 2اهنوطُب يشاوحلا ٌرَسَح ٌرْزأ مه

 : ًاضيأ هيف لاقو
 بر جلنلا ىلع ذيتاسأ ْفُكأ اهداجأ يناولا بطصعلا َلَلُح اذإ

 )١( ةّيطعلاو ةبهلا :لحتلا .
 نم ةداس مهنأ نع لاعنلا ةقرو يشاوحلا قتعب ىنكو رازإلاو لاورسلا ,ةزجح عمجج :تازجحلا )١(

 . تاورسلا

 . ىراصنلل ديع :بسابسلا مويو .روجفلا نع مهتفع نع تازجحلا بيطب ىنك 0

 . تومرضح ىلا ةبوسنملا لعنلا :يمرضحلا (4)

 م١



 ١ بّكملا نهضافضف نم مئات مهيلع اوحارف يباجلا اهب مهاتأ 00( 2 9 0 او . ّ

 ا"برقعملا ئمرضحلا تافهْرُم ىإ 9 تيندأ قئانبلا تحت ّرَّرُط

 :رخآ لاقو

 ا"قينق ُمادملا هيف تّرس ام اذإ  هنأك صيمقلا ضافْضَف لك يعم

 :لاقف يناوغلا عيرص هيف مهفلاخو

 لخكلا نم هّينْيع حَسِمُي الو هقرفَمو هّيَدخ بيطلا قبعي الا

 م

 :بوثلا ريمشتب هفصيو ةمّصلا نب هللا دبع هاخأ يثري ةّمّصلا نب ديَرُد لاقو

 دجْنَأ َعالط تاءوّسلا نم ٌديعب 2هقاس فصن ٌجراخ رازإلا ُشيمك

 َ : : جاجحلا لوق لثم

 ينوفرعت ةماعلا عضأ ىتم اِباََتلا ٌمألطو الَج نبا انأ

 |مهدحأ :نيهجو ىلع هيف مهفالتخاو هبحسو بوثلا ريمشت يف مهانعم لمحُي دقو

 بوثلا ريمشتل نوكي نأ هبشي يناثلا هجولاو .ضعب حبقتسي ام مهضعب نسحتسَي نأ

 :بركيدعم نب ورمع لاق امك عضوم هبحسلو عضوم

 ("اسباوع ديدحلا يف انارت ًامويو اهّرجت روزُخلا يف انارت ًامْويف

 (" [سباي كعكلا رِسْكَن انارت ًامويو هّسودَن ديرثلا يف انارت ًامويو

 : بركيدعم نب ورمعل ركب ىشعأ لاقو

 . ىثوملا :بعكملا (9)
 .راوزألا هيف تبثت .صيمقلا بيج يف طاخي قيزلا يهو :ةقينبلا عمج : قئانبلا (م)
 . ةمعنملا ,ءاسنلا نم ةقينفلاو , لحفلا : لبالا نم قينفلا (س)

 . لبجلا يف قيرطلا يهو «ةينث عمج : ايانثلا (:)

 . مسيربإو فوص نم جسدي ام وهو :زخلا عمج :زوزخلا (م)

 .رملا دبز وأ ءزبخلا نم درثي ام :ديرثلا (+)



 0) اهلازن ةاركلا ىثخي ٌةموملم ٌةمهوركم ٌةبيتك ةىحت اذإو

 اهاطبأ اَلعُم برضت فيسلاب ةّبَج سبال ريغ َمالقملا تنك

 :وهو هلك اذه فالخ ديزم نب ديزي يف ديلولا نب ملسم لاقو

 لجَع ىلع ىعْدُي نأ ّرهدلا نمأي ال

 ؛نيتيبلا هدشنأف . ىبثعألا لاق امك تلق الأ :هل لاق ديزم نب ديزي هدشنأ املو

 . مزحلاب كتفصو انأو «قرخلاب هفصو هنإ ؛هلوق نم نسحأ يلّوق :لاقف

 تْحدُم ءيش نسحأ ام :يدسألا فنحألا نب مايسأل ناورم نب كلملا دبع لاقو

 ش :رعاشلا لوق :لاق ؟ هب

 ةفعاضُم عرد يف نَمألا يف هارت

 هناكمب ًامَخ ال مكاذ ٌملْيَسَأ

 اًورَتعا اذإ نيذلا ميشلا رّمْنلا نم

 هَقْرَق كسملا نم ىوحألا رقذإلا الج

 اولواح َنوناملا ٌدوّسسلا رفثلا اذإ

 عّمست نذأل وأ يّجرَت نِيعل

 (9 اوعَّقْعَف بابلا ةقلَح لاجر باهو

 ا" عزنأ وهف هَنَأر ًانهد بّنطو

 اوعّسوأو اوُقدأ هيدرب لوح هل

 :تلسألا نب سيبق لوق اذه نم نسحأ :كلملا دبع لاقف

 اف يسأر ةضيبلا تّصح دق

 كلام ينب لج ىلع ىعسأ

 : مهضعب لاقو
 اولّمحت نيذلا نيبحملا تلأس

 ليزي بح ًبحلا ةافش :اولاقف

 0: عاجهت 7 ريغ امون معطأ

 0 رهدلا فلاس يف ّبحلا اذه خيرابت

 رجمهلا ىلع يداتلل لوطو .ىرخأل

 . ةضيبلاو عردلاب هسفن رتس يذلا سرافلا :ماكلا عمج :ةاكلا 10(

 . كرحتلا وأ كيرحتلا دنع ًاتوص ثدحا :عقعق (؟)

 نم قرفلا عضوم :قرفلاو . داوسلا ىلا برضي يذلا : ىوحألاو .حيرلا يكذلا :رفذإلا .فشك :الج (؟)

 . ةهبجلا يبناج نع هسأر رعش مدقم رسمنا يذلا :عزفألاو . سأرلا

 . ةذوخلا : ةضيبلاو . هرعش تبهذأ :تّتصح (1)

 . هجهوت :قوشلا حيرابت (6)



 :هلوق وهو ءهدض يف ىنعملا اذه نم نسحأ وه ام ينودمحلا لاقو

 اقاقأو هبيبح نع الس ٌبحلاب لغاشت نم نأ اومَعَز

 اقاّشُع ىرأ اهف اونوكي مل  نكلو انولب اًذك ام ءاوبذك

 اقايتشا كيلإ يل نثدحُي تاذ دلو كنع ةَّدلب ولْسأ فيك

 "اقارتحا كيلع ىبلق تداز ةق ْرُملا بهذت َةوُلَس تمر املك

 :ةّرع رشثك لاقو

 .!ليبس لكب يلْيل يللّثت امنأكف اهّركذ ىسنأل ديرأ

 ىنب نونج لاق [مك لاق الأ ؟ اهركذ ىسني اذاملف اهبحي ناك نإ : سانلا ضعب لاقو

 :رماع

 يبلق اهبح نع نمحرلا عطق الو ىوملا نم يب ام ُنحرلا فّيخ الف
 برغ ىلإ قرش نيب ام يل نأ ولو 2ىوهملا نم لْخ ينأ فرس اف

 : هيف اولاقو «هبيبح نع بحملا ٍلسُي دهعلا دعُب نأ مهرثكأ بهذو

 يلايللا ددع هنود رفكأف |ًابيبح ولست نأ تكش ام اذإ

 :فنحألا نب سابعلا لاقو

 "7 قالت لوط كِيفشَي الو ءانت هّبحُت نمع كيسي ال تنك اذإ

 قارفب تتنذآ سفن ةجُيلا ًةشاغُح ٌريعتسم الإ تنأ (ف

 :ةزع رشك لاقو

 (9 دّلجتلاب ال كنع ولست سأيلابف ىوهلا عدت وأ ُسفنلا كنع لْسَت نإف

 :راشب لوق هلثمو

 !اهاعنيف عان اهتدلب وحن نم يّيقالُي نأ ىصطمتأ اهّبُح نم

 . تبلط :تمر 000

 . ربصلا : دّلجتلا (م) . دعبلا : يئانتلا (+)

١9 



 اهالست مث ًاسأي سفتلا رمضُتو هل ةءاقل ال قارف :لوقأ اهك

 :بدنج نب هللا دبع لاقو
 ٌرتاو ٌمويلا هل مكنم لهف اليتق معوخأ اذه .هللا دابع اي الأ

 "وهاس فزّطلاو نيعلا نْفَج ةضيرم 2 ةديرخ لك تم نإ يمدب اوذخ

 : اذه دض يف يناوغلا عيرص لاقو
 ا" ِلْخَد يتلتاق دنع نم ابلطت الو لبق ابرشت ال حاَّرلا لع اريدأ

 ىلع لدي نأ دارأ امنإ هنأل ؛ىنعملا اذه يف نسحأ بدنُج نب هللا دبع لوقو

 . هل رأث ال هنألو ؛رأثلاب بلطلا درُي ملو .هلتاق مساو هرأث عضوم

 . بحلا ليتق اذه : اقّشع "فندم لجر ىلإ رظنو ؛سابع نب هللا دبع لاق دقو
 . "دوق الو لقع ال

 ءافج ىلإ جرخف ءعبطلا ةقر هتاؤت مف بدنج نبا بهذم دارأو قدزرفلا لاقو

 :لاقف هحبقو لوقلا

 يمد اوبلط نإ ّيَب كيلع ىثخأ يننإ ةماس نب ةّيجان تخأ اب

 مّلّسب ءامسلا ىلإ تيقترا ولو ٌمُهاِبأ تلتق دقو كوكرتي نل

 :ليذُه هتلتقو هلاخ يثري ًارش طبأت تخأ نبا لاقو

 ©" اظو ٌدْرِبَف ىَرْعَشلا تّكَذ ام اذإ ىتحّرقلا يف ُسماش

 لحي ثيح ُمزحلا لح لح ام اذإ ىتح مزحلاب نعاظ

 بقنت مل ةؤلؤللا :ةديرخلا )١(

 . دقحلاو رأثلا : لحذلا )١(

 . هضرم دتشا يذلا :فئندملا (+)

 . صاصقلا :دوقلا (1)
 . سمش وذ : سماش )0(



 :لاقف « هتجابيد نسحو هانعم لهسف يبارعأ لوألا تبيبلا ىنعم ذخأ

 لظ تنأف فيصملا لزن نإو ٌّسمش تنأف اَمشلا لزؤن ااذإ

 : بيصخم ا يف لاقف ءيناه نب نسحلا يناثلا تيبلا ىنعم ذخاو

 ريصي ثميح دوجلا ريصي نكلو هتود لح الو ٌدوج هزاج !امف

 :ةصفح يبأ نب ناورم لوق كلذ نمف . هب اوبَحرو هوّيحف لايخلا يف اولاقو

 اهلايخ يحف ةرئاز كتقرط

 :لاقو

 مالسب هّيحف لايخلا قّرط

 :لاقف «لايخلا درطف ريرج مهفلاخو ؛مهراعشأ تيب اذه ىلعو

 مالسب يعجراف ةرايزلا تقو اذ سيلو بولقلا ةدئاص كتقرط

 :لاقف ةفرط لايخلا درط نم لّوأو

 لصَو نم لبح َلصاو ينإف ءاهيلإ بلقني ةيلظنحلا لايخل لقف

 :لاقف لايخلا اجه يذلا ىعارلا لوق اذه نم بجعأو

 لولا مأ ينتراز ةرذق م مه تلقف يباحصأب ٌلايخلا فاط

 ""لوحكم رافلاب اهّرَجحَم نأك تقّرط ذإ لايقألا ةنباب ًابحرم ال

ىرت الأ .هلوقي دحاو رعش ف ًاضيأ رغاشلا ىنعم فلتخي دقو
 لاق سيقلا أرما نأ ىق

 : هرعش ف

 ) و ؟- ١ ت7 5 - 0 نإ

 '” لمست كبايث نم يبايث يلسف ةقيلخ ىنم كتةءاس دق كت نإو

 يي بيبي بيب بسس

 . اب ءرملا قلخي يتلا ةعيبطلا :ةقيلخلا (؟)

١ 



 يف قايتشالاو ةقرلا هتكردأ مث «كلاهتلا ىلع ةّوقلاو دلجلاو ربصلاب هسفن فصوف
 :هدعب يذلا ٍتببلا

 لعفي بلقلا يرّمأت اهم كنأ» يلتاق كبح َنأ ينم كرغأ
 :لوألا تيبلا يف هلوق ًاكردتسم

 لّسنت كبايث نم يبايث يلف
 ناكو .هب مؤاشتلاو بارغلا مذ ىلع نيعمج مهريغو ءارعشلا نم مدقت نَم لزي مو

 رايدلا يف حاص اذإ هنأ اومعزو ءنيبلا بارغ هومسف ,ةبرغلا نم ًاقتشم همسا
 نم قدصأو اذه نم نسحأ وه ام لاقف صيّشلا وبأ مهفلاخو ؛اهلهأ نم ''!تَوقأ
 :هلوق ,هلك كلذ

 للبالا الإ هللا د عب بابحألا قّرف ام

 ")او لهج اك نّيبلا ب ارغ نوَحْلَي سانلاو
 اولّمتحا رايدلا يف ب بارغ حابص اذإ امو

 لحرلا ىوطُت نّيبلا ب ارغغ رهظ ىلع امو
 لق وأ ةقان لإ نيبلا بارغ امو

 :لبإلا ركذو ىنعملا اذه يف رخآ لاقو

 "9ثريسكو علاظ اهنم لاز الو ىَوَللا ىلع ًانزع ّنك ذإ ىجَولا نه
 ريعبو ةقان الإ ُمْوُشلا امو 2 هقعَنو بارغلا بْعَن يف ٌمْوشلا امو

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو
 ريعب ءاغر هقّدصُي 0 نإ رئاط ْبذكأ تلقف ٌبارغلا َسَعَن

 ا روكو نه ٍسالخأ رش رش لب ىّوَللل ققحملا وه لاججلا در

 .نولذعيو نومولي :نوحلي (؟) تلخ : اهلهأ نم رادلا توقأ )١(

 . يشملا ةرثك نم فخلا وأ رفاحلا وأ مدقلا ةقر :ىجولا (")

 بتقلاو لحرلا تحت ةبادلاو ريعبلا رهظ يلو ءيش لك وهو ءسلح عمج :سالحأو .رهظلا :درلا (؛)
 . لحرلا :روكلاو . جرسلاو



 عيدبو هبئارغ يف درفنم .ءارعشلا ةقبط نع جراخ وه ام رعشلا نم يتأي دقو

 :نولوط نبا بتاك رادج نب رفعج لوقك , ههيبشت فيطلو هتعنص

 اّمب نيبو يراب نيب مك

 يقارتلا ضيبأ ٍإْشَر نم
 يئارملا ةصخر ةلْفَطو

 يلآللا نم كلو الإ

 ثالث ىلإ ىربكو ىرغص

 م لهأ تخأ اي تاهّيه
 مس ليقو اذه ناك ول

 ىَداهت تلبقأ ذإ تلق دق
8 : 7 000 
 يفحتو ةعورساب يمول

 0 اًمد ىلإ نوب نيبو

 ا""اَّمَحَأ ةَّنْع يذ ديغأ

 ىَّنسُت الو ىّلحُت تسيل

 امنأ وأ ليلاعتلا لشم

 0 امر ضرأو ٌمرب و

 (َّشْلا تقال اذإ اير

 اَمِهَل وأ برتلا يفَّرَخَل

 (0اَمُق نارفعز اينفأ دق

 اّمشو ارشاّي ام بيط نم

 امحتساو هيف اسمغناف

 ا" مدملا اهطرمالل حوفُي

 ىّنسملاو مسآلا يف تْطلَغ

 امس لوقي نم اذإ تام

 امتأ وأ ردبلا ةعلطك

 (0اَمُح .جادقلا لشم ِدْرُبلاب

 ىلع ةريبك ةيرق :اممدو .نامرك ندم نم ةنيدم :ميو .دادغب يحاون نم اذاولك لامعأ نم ةيرق :ىراب )١(

 .روتسينو ةاره نيب ةديلب :نوبلاو . دادغب برق تارفلا
 . سرافب عضوم :مر (ع) .دوسألا :محألا

 . ةواسو ناهبصأ نيب : مق

 .نارفعزلاب ىلطملا يأ :مدملاو .ناتك وأ زخ وأ فوص نم ءاسك : طرملا

 . ةأرملا عبصا ديري :ةعورسألا

0 

):( 

0) 

03) 



 ىّدفملا كهج حو نم تسلف

 ًاَقَر نانجلا هيف رشحت

 اهيبلاطل يذه لوقت
 اَنَْنأ نأب ىلْوأ ّىسفن

 اع نيعدخت م سفناي

 ىعرم ماطحلا يذ نم تّيعر

 مويل يظقيتساف كحيو
 ألا دبع نب سنوي ئرت ملأ

 افرح ُريحُي ام ةرفخ يف
 ينزرملاو هيلإ يذلا

 يئازع هل يداؤف ىفخأ

 افاخف افّوُح امنأك

 اًيازرلا نم ّمهس لبقأ

 ..اًّمع تربك دق ينكل
 ال تيؤوعرآف فّرحأب

 اَمِهَلُدُم ناك ام ضيبآو

 اًّمع راص مثاخأ ناك

 اهماَتد دق امب لْغُش
 ىّمَحمْلا كّذق نم تسلو

(00 

 ملأ نم لك هلا

 ات تبصأ ارشو ًاريخ
00 

 اَمَر هيف رانلا رشحتو

 اَّمُلَم مل يذهو ته

 اًمذتسآ ام لك اهرْمأ نم
 ءعل د هع

 ال للكاو جاد سبلب

 ('اَمَرأ نم لك هل ايحي

 اصف ًاتماص اًدغ ىلع

 سد اهقوف نم كد دق

 2 هدأ انرهد اذإ وُشْعَن

 ات هيلع يرفَز نلكل

 امصف امشااغ اردحخح وأ

 امعو :مالعأ 3 ا.

 )١( ةيحللا بناج :راذعلا .

 )١( توصلاو . ألملا :مْرلا .

 )+( غباص يأ :جاد .

 با وه :ينزملا (0)

 . ينفو لب :مرأ (1)

 . ليعامسا نب يحي نب ليعامسا مهاربا وب
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 .مده :كدكد 10

 . كالا : ىدرلا (ع)

 . هنطب ترمض يذلا :اشحلا صيمخ (ع)

 . ليللا تاعاس :ءانآلا (0)

تيبثو ىمحلا هيف تلخد يذلا : سيسر 3(
 عرسأ يأ :وطمأ 07( . ت

 لابج ارُذ انم َكَدكَو

 اهيلع نم نود انّصخو

 اَمأ نب اي توملا برق دق

 الهج كاصع نَم نأب ماعأو

 امإف ىدّرلاو ىَدْلا وه

 يلاحي ربتعاف اذنأمه

 ًانيب ُبونذلا ينتتكسأ دق

 ةاوس ال هللا ركشتف

 يليمت الو يذج سفن اي

 لُق نبا لق نع ينجبا وأ

 ًايغب حوري دبع سئبل

 يلابي ال شيعلا ةرمغ يف
 مع نيبو ذه نيب مي

 الص هءانآ عطقب

 احصُن مالكلا اذهب نإ

بنذ فلأ ْفلأ يل بر اي
 

 :لازغلا لاقو

 ابصلا يدوقم تكّلم ام ّىرمعل

3 9 0 

 امر بارتلا تحت هيبرت

 انْوَق هارست يواسسملا عم
 اَمدأ مأ رجلا ُهَدَمْحأ

 ا" امضه ىّشحلا صيخ ودغي

 0 اموص حالصلاب هرهدو

 امص بولقلا فاوي مم نإ

 اج فعآف براي فعت نإ

 ""ىّمُح سيسر هيف َنأك

 ا" رعولاو لهسلا يف تاذلل ٌَوُطمأف

 )١( ينابلا خيشلا :ّمهلا .



 هلق وهللارثؤي نمم انأ الو

 ًانهُوَم يدوهيلا باب ٌعراق الو

 ُهراصأ ىتح ناطيشلا ٌهْعتوأو

 اوركنأ برشلا اذإ اهيف ىرّسلا َدغَأ
 دمج باتك عمسأ ىلينأك

 هب اوبجعا يذلا لك نم نافك
 ام لكو تشطع نإ يبارش اهيفف

 ينناو أحل سيل لقّيو زب

 ىرتت له رمخلاو نامحّللا بحاص ايف

 ةجح نيعست ترمُع ول هللابو

 الو رهزم ىلإ يسفن تبرط الو

 ةرارم اهيف نأ ينوثّدح دقو

 2 ءلقتو هتيساق ام دع يخأ

 يتلا ةعاسلا ىوس اين اندلا يف كل لهف

 ىريالو سحي الاهنم قاس اف

 هّحور هللا جرخلا دبعل ىبوطف

 مهسوفن نأ تئّدح يننكلو

 اهمحل برتلا لكأي ال مهداسجأو

 : ًاضيأ لاقو

 يتجهم قرافي ال قوشو تبتك

 . ةكلهتلا ىلا هداق يأ :هغتوأو ()

 لاجرلا نم ديدش فاج لك :جلعلا 0
 (5) .محللا وأ .هندب محل رثك يذلا :ناحللا (؟)

١8 

 ركس يف حبصأو ركس يف يسمأف

 رمخلا ةوهش نم ماوثلا عجه دقو

 ا"'وحبلا نم لضأ رحب يف ّيغلا نم
 (”رجفلا نم يبوث جلعلا دنع ينهرو

 رجزلا نم هيف ليزنتلا يف ءاج امو
 رهنلا نم يل يقتست عام هلق

 ردقللو نيجعلل يلايع ديرُي
 ركشلو هلل دمحلا رسيثك هيلع ٠

 نم يهجو تنياع اذإ يهجوب 0

 رخل ىلإ اهيف تقتشا ام اهلعب لإ

 رمز الو دوع وحن يبلق ننحت

 ٌرملل برشلا يف ناسنإلا ةجاح امو
 رشلاو ريخلا نم ايندلا هب كيلع
 رضلا ٌرضاح وا ءارسلا اهب نوكت

 ركفلا نع ّيِمع اهنم نكي مل امو
 لمع ىلع ايندلا نم هيلإ

 ردق يفو ليلج هاج يف كلانه

 رهدلا رخا ىلا ىلبت ال كلانه

ك ذتو مكحتسم مكب يدجوو
 3 ير

 . ديدشلا قوشلا : دجولا



 ةدلبب يمسجو يبلق ةبطرقب

 ةَرث بئاحسلا نزم نم هللا ىقس

 يتلا ىلع مالسلا رقأ ىوهلا قحب

 بئاغ ريغ ىوهلاف اهنع تبغ نئل
 ةليل لوط اهبوث يف تبأ م نأك
 ةضف ناّمر هيف انصغ تقناعو
 ًايلاخ كقانعىسنأالو ىسنأأ
 اننيب رهدلا قّرف نأ ينزحاوف

 ةلض كبحب يسفن ترّرغ دقل

 يتبحص دنع اكبلا ىنغأ مف تيكب
 رركي فلأ فلأ مالس مالس

 انمالس غلب حيرلا مسن اياالأ
 يتيحت غلب سمشلا عاعشل لقو

 : ًاضيأ لاقو

 هب تفلُك فلإ ىلع مالسلا رقأ

 يرظن نعو يبرق نع دعابت يِبظ
 [هفاذغ مسج يف نيحورك انك
 فلك مرغم اذهب اذم نيفلإ
 اهب رورسلاو يلا يللا كلت هلل
 امئتلم ناك المش رهدلا قرفف

 "يرشعمو يذدو لهأ نع اهب تيأن )00 5 5 ع 2 7

 'رذؤُج لك توح يتاللا رايد
 يرشحم موي ىلإ ًاقشع أهم مها

 رطفنملا مئالا بلقب مق

 رونملا حابصلا هجو ادب نأ ىلإ

 ركّس قير هقير ًارغث تلبقو

 رهوجو رد مظن يلقنو ىّمضو

 ردكم ريغ كنم ال امو رّدكو

 "7 رّرغت مل ىوهلا ىبتُع تملع ولو
 (0»47 هع

 روحا سنإلا نم مثر ىلإ يقوشو

( 

 ررك ةلاسرلا ينع الماح ايو

 رّبخو بيرغلا ىقلي ام لك فصو
 رفعج لآ ىلع اهأرقآو كيم

 مري مل قوشلا لوطو ًاربص تمّردق
 ملالا ةدش نم ٌةطاو ٌسفنلاف

 مجسنمو ماه نم ةبحملا ءام
 اموت انم ىوهلا ف ”حاو 5

 ملح ا يف نيعلا اهترصبأ اغأك

 مثتلم ريغ المش عّمجو انم

 )١( تدعتبا :تيأن .
 . هتبص يأ :اهءام ةباحسلا ترث لاقي . ةّبصلا :ةرّثلا (؟)

 . هتيقاع : ىوحلا ىبقع (*)
 . ءاقسحلا هب هبشتو . يبظلا دلو وأ «ضايبلا صلاخلا يبظلا : مثرلا (:)

 .بصلا :فلكلا (5)



 ةعلاط ليللا موجن ىعرأ تلز ام

 كلف هب يرحي ام نسحلا نم مجن
 هل ريظن ال انسح زاح يذلا كاذ

 فرش يف سيجربلاورظانت دقو

 هتروص نسح يف ههبشي كاذف

 هتقّرفل ىقلأ ام هللا ىلإ وكشأ

 ًاذإ باضه لا مص ىلإ وكشأ تنك ول

 ًايدترُم ردغلاب لزي م ًارداغ اي

 يرظن نعو ينيع نع كمسج باغ نإ
 ةقّوطُم تحان ام كيكبأس ينإ

 يمجن نع تبغ ذإ اهب ّولسلا وجرأ
 مظنلا يف توقايلاو ردلا هنأك

 معنلا لزنم يف الع ًارون ردبلاك
 ا” موت يف ءاضيبلا ةرهزلا نراقو

 ماقلاو رعشلا

 ممذلا ظفاح قس بحم ىوكش

 ملا نم هيدبأ يذلل ترطفت
 مشتحم ريغ يل نبأ ءافولا نيأ

 مهولاو رارسألا نع بيغي اف

 ا" مثّنلا نم عرف ىلع افيلأ يكبت

 طخ ديزي اذو

 مالكلا يف زوجي ال امم رعشلا يف زوجي ام

 ,روصقملا دمو ,دودمملا رصق نم .ملكتملل ّحِبُي مل ام رعاشلل حيبأ :متاح وبأ لاق

 مل ام ةملكلا فذحو .فرصني ال ام فرصو « كرحتملا نيكستو ,نكاسلا كيرحتنو

 . مامح نم ,مَحو ؛نالف نم .لف : مهوقك . ىرخأب سبتلت

 اهلثم نم ثداوح تءاجو

 : ديلولا نب ماسم لاقو
 ٌهدحو هللا لئاس يفإ َسانلا لس

 :رخآ لاقو

 لق اهْيِو :كلثملا لاقي

 لف نعو نالف نع يهجو نئاصو

 مَح اهُبواجُت تامامح ءاعُد

 خيرملا ليقو يرتشملا وه ليق ,مجن :سيجربلا (1)
 . يسقلا هنم ذختت يلبج رجش : مشنلا 8(1)



 (07)؛ رعاشلا لوق ًاضيأ فوذحملا نمو
 )ا ىلع م ب داع 7 2

 "”اهينارأ نم زخوو يلاعثلا نم هرمتت محل نم ٌريراشأ اه

 :رعاشلا لوق هلثمو . «بلاعثلا نم » ديري

 قئاقن ةّمج يدافضلو

 . « عدافضلا » ديري

 لوبقم حصنلا نأ ول وأ اهدعو يف تقدصص اهنأول ًةلخ اهمليو

 :رعاشلا لاقو . كوبأ هلل :نوديري ,كوبأ هال :مهوق هنمو . اهمأل ليو : ديري

 بقاوعلا نم تايدبلا ف احمي ال كس مع ُنِباهال

 : ريهز لوق كلذ نمف .رعشلا يف اهيلإ اوجاتحا اذإ ًاضيأ ةدايزلا كلذكو

 ا"'ككَر ْوَأ ْدْيَق ىملس يقرشب ام مكدعوم َنِإ اولاقو اورمتسا 9

 ؛اّكَر ىمسي انهاه ءام :ليقف ككر نع ديف تابيجن تلأس :يعمصالا لاق

 . فعضف جاتحا اريهز نأ تملعف

 : يماطقلا لوق هلمو

 (4)م ..: . . 2 . ٠

 رابإلا اهذفني سيل عضاوم  نيح دعب ذفنيءرملالوقو

 . هعبتت نمل رعشلا يف ريثك اذه ريظنو . للك نم ,لاكلك :مهوق هلثمو

 . حيبق مهدنع روصقملا مو , مهراعشأ يف زئاجف دودمملا مهرصق امأو

 )١( يركشيلا لهاك وبأ وه .
 . ريثكلاب سيل ءيش :زخولاو . ديدقتلا :زيمتتلاو . ديدقلا نم ةعطقلا يهو :ةرارشإ عمج :ريراشألا (؟)
 . اهنم بيرق دجن : ديفو .أجأ اهيناثو .ءيط لبج دحأ :ىملس (*)
 . ديدح ةلسم يهو ءةربإ عمج :ربألا وأ رابإلا (4)



 :تباث نب ناسح لوق لثم , هحبق ىلع رعشلا يف داجتسُي دقو
 رذنملا نم ريخ كماو ههجو نم نسحا كؤوافمق ٠ 53 م هاش و له 2 < 5-5

 :ةديبع وبأ دشنأو

 ")ءاهللا يفو قلحلا يف ُبّشني ءاشيش نمورمت نم كلاب

 . ىونو ةاونو .ًاطقو ةاطق : اولاق امك .ةامل عمج وهو ءاهللا ّدمف

 : ةعيبر نيب ديبل لوق كلذ نمف ,كرحتملا نيكستو نكاسلا كيرحت امأو

 اهئاح سرفُتلا ضعب طيري وأ اهضرأ م اذإ ةكمأ كارت
 : سيقلا ءىرما لوق هلثمو
 ا") لغاو الو هللا نم امثإ بقحتسم ريغ ُبرشأ ٌمويلاف

 :تلصلا يبا نب ةيمأ لاقو

 ُدلْجُت  الإو َةَبَذَعُم الإ اهتقو يف مهلعْلطت اف ىّبأت

 :نكاسلا كيرحت يف مهوق نمو

 "7 سرفلا سّنْوق طْوّسلاب كَبرض اهقراط ومها كنع ْبرضَآ
 فرصُي ال نأ مهدنع حيبقلاو ءريثكف مهدنع فرصني الام فرص امأو

 : سادرم نب سابع لاق ؛ هحبق ىلع رعشلا يف داجتسي دقو ,فرصنملا

 ممجملا يف َسادْرِم ناقوقي سباح الو ٌردب ناك امو

 :هباتك يف هيوبيس هب دهشتسا دقو كرحتملا نيكست يف مهوق نمو

 ينال اتضوٌيسمش  اولاقو سانلا ببجع

 . متآلا :لغاولاو . لمتحم ريغ :بقحتسم ريغ (؟)
 . هينذا نيب ءىتان مظع ليقو .هينذأ نيب ام :سرفلا سنوق (؟)

 م.



 9 نالُجلُحب ططلخ دق دلق يرش امغإ

 . تاكرح سمح عمتجا «طلخ » كّرح ولو

 ءارعشلا ىلع كردأ ام باب

 سيقلا ءىرما ىلع رعشلاب العلا تكردأ :ةبيتق نب ماسم نب هللادبع دم وبأ لاق

 : هلوق

 ٍلعفَي َبلقلا يمت اهَم كنأب يلتاق كبح نأ ينم كّرغأ
 يذلا تيبلا ضقاني تيبلا اذه يف هانعمو ؟ّرغي يذلا (ف اذه ّرغي مل اذإ :اولاقو

 :لوقي ثيح هلبق
 لست كبايث نم يبايث يلف َةَقيِلَخ ينم كتءاس دق تنك نإو

 : هلوقب ربصلا ةوقو دلجتلل الضف تيبلا اذه يف ىعدآ هنأل

 ٍلّسنت كبايث نم يبايث يلسف

 : هلوقب كلاّلا ىلع ةوق الو ربصلل هيف لّمحت ال هنأ يناثلا تيبلا يف معزو

 لعفَي ّبلقلا يرمأت امهم كنأو
 : هّلوق يدنع اذه نم ٌحبقأو

3 0 1 7 9 0 0 () 
 لتفملا سقمدلا بادهك محشو اهمحلب نيتري ىراذعلا لظف

 : عدافضلا يف هلوق ريهز ىلع كردا اممو

 0 سل 2 5. 4 ب - -

 اقرغلاو ّمغلا نمْحَي عوذجلا ىلع لحط اهؤام تابرش نم نِجَرْخَي

 مسمسلا وه ليقو ةربزكلا بح :نالجلجلاو . دمج اذا ركسلا بصق ةراصع : دنقلا )10(

 | 0 .ريرحلا :سقمدلا (؟)

 نم هيف بصي امم رضخأ دق :لحطو .ءام ءىلتمم دحاو قش نم لخنلا لوصأ يف فحت ضايح :تابرشلا 0

 . ردك : لحط : ليقو .ءاملا



 يف نتبي نهنال كلذ امنِإو ,قرغلاو مغلا ةفاخم ءاملا نم عدافضلا جورخ سيل :اولاقو

 . طوطشلا

 :روثلا فصي هلوق ةغبانلا ىلع كردأ اممو
 ١ امّرحلا لمحت يداوغلا امإلا لثم هُلفاسأدوس نّتسأ نع ٌدِيِحَي

 نمنال ؛ّودغلاب ال حاورلاب عضوملا اذه لثم يف ءامإلا فصوت امنإ : يعمصالا لاق

 : يبلغتلا سنخألا لاق . نحر اذإ بطحلاب نئحي

 ""بطاوح يشعلاب نحُرَي امإ اهنأك ماهَللا دبر اب لقت
 ل < .لع

 : هلوق فيسلا فصو يف '”'هيلع ذخأو
 “اب حابحلا ران حافصلاب دقويو هّجسن فعاضملا يقولسلا عَ

 رانلا حدقيف ضرألا يف عقي مث . سرفلاو .سرافلاو ,ةفعاضملا عردلا دقي هنأ معزف

 :هلوق ةأرملا فصو يف اذه نم يدنع حبقأو . حيبقلا طارفإلا نم اذهو ؛ةراجحلا نم

 كر ك0 55 ع و 0 #2 0 51 2

 "امّرُبلا ةكم ىلعأب ٌعيبت الو 2تفرصنا اذإ ًاباقعأ دولا نم تسيل

 :هلوق هيلع ذخأ اممو

 عزاون كيلإ دّيأ اهب ٌدَمَث ةنيتم لابح يف نَجُح فيطاطخ

 ؛ هلوق نم بجعتلا رثكي يعمصألا تاكو ولدلا

00 

0) 

0 

0:0) 

0) 

 راع نم كاشخأ نأب يلع لهو هتيشخ َنايَبُذ ولب ينترتغو

 . سانلا صوخشب ههبش دعب نم هيلا رظانلا رظن اذا ءرثكيو هتبانم يف وشفي رجش :نتسألا

 . ةردكب هداوس طلتخا ام وهو ءءادبرو دبرأ عمج : دبر

 . ةغبانلا ىلا هيلع يف ريمضلا دوعي

 حدتقا ام :بحابحلا رانو . ضيربلا رجحلا :حافصلاو . نميلاب ةيرق ,قولس ىلا ةبوسنملا عردلا : يقولسلا

 . ةراجحلا مداصت نم ءاوهلا يف رانلا ررش نم

 . ةردحم ةنوصم اهنأ ديري «ساحنلا نم ردقلا يهو ء ةمرب عمج :مربلا
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 : هلوق سّملتملا ىلع كردأ امو

 (”مّدكُم ةيرعْيّصلا هيلع جانب هراضتحا دنع يلا ىّسانتأ دقو

 اذه دشني يبص وهو ةفرط هعمسو ؛لحفلل ةفص اهلعجف .«قونلا ةمس : ةيرعيصلاو

 . الثم تراصو «سانلا كحضف ! لمجلا قّونتسا :لاقف «تببلا

 :هلوق ًاضيأ هيلع ذخأ

 "امد مد سَ ال ىتح نُليازَت انؤامد طاسُنول انا ٌثراحأ

 .لاحملا بذكلا نم اذهو

 : هلوق ةفرط ىلع كردأ اممو

 رمطو 2 نوُمأ للك اوُبَّهو» اوبرش ام اذإف ليغ ُدْسُأ

 ُرْرَألا ِباَده ضرألا نوفَحْلَي مهب كسملا َقِبَع اوحار مث

 :ةرتنع لاق امك اوحص اذإ كلذ مهل طرتشي ملو ءاوركس اذإ نوطعُي مهنأ ركذف

 مكُي مل ٌرفاو يضّرعو ءيلام كلهتسُم يننإف تببرش اذإو
 يمّركتو ٍلئاش تملع امكو  ىّدن نع رصقأ اف توحص اذإو 7" ٠ 6 ٠  > 3 - 5م ا! ها ا 3

 5 01 ٠ ٠م هززإ

 :سرفلا ةفص يف هلوق ديز نب يدع ىلع كردأ اممو

 ا"! ًاعباتتُم ًاهراف ةدايجلا دبي هتارّس نع هّلُج يّرفُي فاضف

 لغبلاو نوُدرِبلل لاقيو «قيتعو داوج هل لاقي امنإو ءهراف سرفلل لاقي الو

 . هراف :رامجلاو

 :لاقف ؛ كلذب اهفصو دحأ ماعي الو .ةرضخلاب رمخلا هفصو هيلع كردأ اممو

 )١( نميلا لهأل ممو يه ليقو ءريسلا يف ضارتعا وأ .ةصاخ ةقانلا قنع يف ةمس :ةيرعبصلا .

  0نيابتلا : ليازتلاو . طلخت : طاست .

  6دعبي :دبيو .اندو لام :فاض (1:) . مركلا : ىدنلا .

 ا



 '"صيرخلا اب ًاثرمطم ٌرضخأ هب اىىلقسي يدنملا فرملاو

 ٠ : هلوق ركب ىشعأ ىلع كردأ اممو

 | "لوش لشلت لولش ّلَشم واش ينُعبتي توناحلا ىلإ ُتْوِدَغ دقو

 . دحاو ىنعم يف ةعبرالا ظافلالا هذهو

 : هلوق ديبل ىلع كردأ اممو

 لدجو يناسلو يماقمب هُجَرف قبض ماقتو
 لحّرو يماقم لثم نع َلَر هَُلاَيف وأ ليفلا موقي ول

 . متاهبلا ىوقأ ليفلا نأ امك «سانلا ىوقأ لاّبفلا نأ نظف

 :ةأرملا فصي هلوق يلهابلا رمحأ نب ورمع ىلع كردأ اممو

 ا" دّدجتم ٍسراد صوعأ ساردو اهلبق جدْنرتلا جْمَت امرْدَت مل

 سرادت مل اهنا ديري :صوعأ ساردو «جسنُي ءيش هنأ نظف . دوس دولج :جدنريلا

 هرعش يف رمحا نبا ىتا دقو . انايحا نيبتيو ًانايحأ ىفخي يذلا مالكلا صيوع سانلا
 فرعي الو .ةسومام رانلا ىمس هنأ اهنم : برعلا مالك يف فرعت مل ظافلأ ةعبرأب

 :لاق «كلذ

 ٌررشلا ةسوُمام نع حياطت امك

 :لاقف «كلذ فرعي الو .ًاسوباب ةقانلا راوُح ىمسو

 ا“'ركذلاو تنأ اَمأ كئينح اف اعّرج اهسوباب ىلإ ىصوُلق ْتَّدح

 . هيلا دوعي مث رهنلا نم

 يذلا : لوشلاو . كرحتملا : لشلشلاو . فيفخلا وهو «لبإلل قوسلا ديجلا : لشملاو . يوشي يذلا :يواشلا (؟)

 . ءايشألا لمحي

 . سراد رهظي مل امو ديدج هنم رهظي ام يأ :ددجتم (+)

 .راوحلا :ليقو .ةقانلا دلو :سوبابلا (؛4)



 :ةرقبلا هيف ركذي رخآ تيب يفو

 رصخح , دقرف اهنع سنبو ...

 :لاقو « سنبتلا فرعُي الو ءرخ يأ

 هّتنرَأ ا

 . هرعش يف الإ ةنرألا فرعت الو «سأرلا ىلع فلام ديري

 : هلوق حاّبر نب بيصن ىلع كردأ اممو

 يدعَب اهب ِمِهَي اذ نم يدبكاوف تمانإف تيبَح ام ٍدْعَدب مهأ

 . هدعب اهب يبي نم ىلع فهلت

 :ةأرملا يف هلوق ىعارلا ىلع كردأ اممو

 ا" ٍجاَرَد روفاكلا فلتْعُم بْصَق نم ٍجَرأ اذ تاَبَّللاو قرافملا وسكت

 ةباد بصق نم كسملا لعجف يعملا :بصقلاو « بصق نم هلعجف .كسملا دارأ

 . كسملا اهنع دلوتيف روفاكلا فلتعت

 : لطخالا طهر سكُودقلا يتب يف هلوق ريرج ىلع كردأ امم

 انيطق لإ مكقاس تئش اول ةفيلخ ٠ قشمد يف يمع نبا اذه
-. - 

 مت يف تدجو ام «ةرزَح ابأ :هل ليقو . ءامإلا ديبعلا :عضوملا اذه يف نيطقلا
 . ائيش مهئاجه يف تعنص ام هللاو ال ؟ ةفالخلاب ترخف ىتح مهيلع هب رخفت ائيش

 :هلوق قدزرفلا ىلع كردأ اممو

 ا"فلجُم وا ًاتحْسُم الإ لاملا نم ْعَدَي مل ناوُرَم نباي ٌنامز ضعو

 .بيطلا ةحئار هنم حوفت :جرأ وذ )١(
 . ةيقب هنم تيقب يذلا :فلجملاو . كلهملا :تحسملا (؟)
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 كلذ لثمو يضرُي ءيشب هيف اوتأي ملو تيبلا اذهل لايتحالا نويوحنلارثكأ دقو
 : هلوق

 ا"”رمخلاو فئادسلا تاطيبع نّْيصُح ٌةنْعط َمرصأ نبال تّنحأ َةادَغ

 كردي ىتح ارمخ برشي الو احل لكأي الأ فلح دق مرصأ نب نيصح ناكو
 تاطيبع ١» بصنف . فئادسلا تاطيبع :لاقف ؛هركذ يذلا مويلا اذه يف هكردأف ؛هرأت

 هنأكف ,ءبصنلا اههجو ناكو اهيلع ةفوطعم يه امئإو .«رمخلا١ عفرو «فئادسلا

 .رمخلا هل تلحأو :دارأ

 :ناورم نب كلملا دبع يف هلوق لطخألا ىلع كردأ اممو

 "7 ٍبْدَج الو ناوخلا يراعال ضيبأل مهنم ةفالخلا هللا لعّج دقو

 . ةفيلخ هب حدمُي ال امم اذهو

 ءانيق نكي ملو نيقلاب فرعي ناكو ,هحدمبي دسأ ينب نم لجر يف هلوق هيلع ذخأو

 1 : هيف لاقف

 "ارضُم اهتاريج تلتق اذإ جُرملب دسأ ينب نم َكامس ريجملاَمعن

 ررّشلا هباوثأ نع رّيط نآلاف هؤبلأو ًاسق هبسحأٌ تنك دق

 هلا 03

 : ةمرلا يذ ىلع كردا اممو

 ) ”ْبَعَت اهزرغ يف ىوتسا ام اذإ ىتح ةحراجر <لاب اهدش اذإ 607

 : يعارلا كمع لاق امك تلق الأ ! لجرلا هللاو عرص :لاقف هدشني يبارعا هعمسو

 )١( مانسلا محل وهو :فيدسلا عمج :فئادسلا .

 . هيلع لكؤي ام :ناوخلا (1)

 . دعس نب ورمع يبب دحأ .ةمرخم نب كامس وهو (؟)
 :زرغلاو . ةقصال ةلئام : ةحناجو . لحرلا اهيلع دشي نأ ديري نم ةكرح ىلا عمست اهنأك ليمت يأ :يغصت 6

 . بوكرلا دنع لجرلا هيف عضوت باكرلاك ريس

 اك



 ٌرصبأ هتبكرب يهو ب  وكرلا لبق ةرملا ٍلجعت الف
 رقْوأ وأ ةنيفسلا لثمك امهزرغ يف ماق اذإ يهو

 : هلوق ًاضيأ هيلع كردأ امو

 برا هّسفن ىَجَت داش ولو ريك هعجار ضرألا يف تَمّود اذإ ىتح

 . اهيف رادتسا اذإ ءضرألا يف ىّودو ؛رادتساو

 : هلوق ىنيقلا ناحمّطلا يبأ ىلع كردأ اممو
 امومكم ًارعان ةلّيأب ًامو» اهتبسح ُلومُحخلا تلتحت ا

 : ""لخنلا مكي امنإو .ّمكي ال وهو ,لقملا رجش :مودلا 2500 ا ع ا 1 1

 : هلوق جاجعلا ىلع ذخأ اممو

 ا"لروُراق اتلَجْوَح وأ ناتلق روفغغلا نم هينيع َنأك

 روطشلا ىلإ تيزلا ل صالص رييصتلاو جضتلاب انترّص

 . حشريو حضني جاجزلا لعج ناتروراقلا :ناتلجوحلا

 : هلوق ةبؤر ىلع كردأ اممو
 ادوُسألا ىقالو ىعفألا أطخأف ادي رْجُح يف لَخدأ نمك متنك

 فصو يف هلوق يف هيلع ذخأو .ةّرضملا يف هقوف ىهو .دوسألا نود ىعفألا لعج
 : ملظلا

 (©2 0152 محعت ف 8 *ّلا ءاخم َءةاَمَث
 ”لطخ تالعز يف هل يربت ٍلمخلا 3 ًءاجز لكو

 . اربكو ًابجع هلامأ :هذخ رعصأ )١(

 . هرتسو هاطغ :ءيشلا أ 0

 . تاطيشن : تالعزو . هل يربنت يأ :هل يربت (4) .سأرلا يف نيعلا لوخد :روثغلا (*)
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 . ةدحاو ىثنأ الإ ملظلل سيلو ؛رامحلل نوكي امك «ثانإ ةّدع ميلظلل لعجف

 : يعارلا فصي هلوق هيلع ذخأو

 أ!قْعَت الو سطاع نم يوتلَي ال

 :هلوق هيلع كردأو ؛ يمارلا فصي امنإو قاغّتلاو قيغنلا وه امنإ

 أ""ثراربلا ٌقّرُبلاو اهلهأ نم ٌثعانعلاو ءانْعولا ترفقأ

 :هلوق هيلع كردأو . ةنيللا ضرالا ىهو «ثرَب عمج ثاربلا يه امنإ

 هّمّسلا يرج ّرهدلاو انتُيل اي

 :هلوق هيلع ذخأو لطابلا يف يأ :ىّهَّمَّسلا :لاقي امنا

 تيربك بهذ وأ ٌةضف وأ

 : ءاسنلا يف هلوق ههيبشت نم حبقتسي اممو

 امن بايثلا نيل نم نسبلَي
 :سرفلا مئاوق يف هلوق هيلع ذخأو ءريصقلا ٌورفلا : منلاو

 افقو نْعَقَيو ىَّنَش َنيوُهَي
 هل لاق . ادّيقم هتلعج ,فاحجلا ابأ اي تأطخأ :هل لاقف «ةبيتق نب ماسم هدشنأو

 . ريعبلا بنذ نم ينندأ : ةبؤر

 . ةأرملا فصو يف هلوق زجارلا ةليخُن يبأ ىلع كردأ اممو

 ا" اقّتْسُفلا لوقُبلا نم قذت مو  اقهقّرملا سبلت ل ةًّيرُم

. 
مل بارغ توص عمس نا يأ :قغن الو . ًاسطاع عمسي نأ ريطتي ال :يوتلي ال

 ًاضيأ ريطتي 
)١( 
 امبرو «لمرلا تاذ ىضارألا :قربلاو . نالو لهس ام :ثعاثعلاو . للذو ضرألا نم ءىطو ام :ءاثعولا (؟)

 ةراجح وأ نيط نم تناك .

 . بايثلا نم ققر ام ديري :ققرملا (م)



 هرخؤم بارطضا ّنأل :هنم عرسأ حاّسكلا راحف كلذك ناك اذإ :يعمصالا لاق

 : ىملسلا روعالا بأ سرف فصو يف يبارعأ لاق ام هيف هجولا امنإو ؛حيبق
 3 5-3 كا 0 ل هرمنا 50 9

 هرخا وفطيو هالوأ حبس هرظان ماس قرملا عملك ريم

 ةرفاح هنم ضرألا ّسَمَي مف

 : هلوق دورولا يف ًاضيأ هيلع ذخأو
 لْضَمَي مل اهفافخأ نع لّظلاو لوألا ليعرلا يف ىقاست تءاج

 لاق امك . دراب ناملاو " ًاسلغ دورولا ريخ امنإو ةرجاحلا يف تدرو ابنأ فصوف

 :رخآلا

 (7 قئافلا حابصلا لبق تدّروف

 : يرماعلا ةعيبر نب ديبل لوقكو

 ا"' لهتلا سيلغتل يدرو نم ْنِ
 :رخآ لاقو

 ٍناولألا نّيبت لبق َندروف
 :ةزع رّيثك لوق ىمعألا راشب دشنأو
 0 2 5 م 0 1 03

 ا" نيلَت فكألاب اهوْرِمَغ اذإ  ةنارّريخ اصع ىيل افإ الأ

 ءاهنجهل دبز اصع اهلعج ول هللاوف ,ةنارزيخ اصع اهلعج !رخص وبأ هلل :لاقف

 :تلق امك لاق الأ

 . حابصلا ءوضب تطلتخا اذا ليللا رخآ ةملظ :سلغلا )١(

 . هيلع فرشأ اذا :ءاملا درو لاقي )١(

 . ماعطلا نم لكأ امو ,لوألا برشلا : لهنلا (؟)

 . اهازه نم اهئمس فرعيل اهّسج :اهزمغ (ع)



 7 نامجلا عّطق اهثيدح َنأك َدَعَم نم رجاحملا ءاضُيبو

 ناررزيخ نم اهّماظع نأك -تنتّشت اهتجاحل تماق اذإ

 : سرفلا فصو يف هدشنأف ديشرلا ىلع ّيباتعلا لخدو

 افّرحم (ملق وا ةمداق  افّروشت اذإ هّينذَأ نأك

 :لاق هناف ؛ ديشرلا ريغ تيبلا حالصا ىلا مهنم دحا دتبي ملو ,نحل هنأ سانلا ماعف

 : لق
 افّوشت اذإ هينذأ لاخت 5 . 2 ٍِ

 ذاعم نباو قيتع يبأ نباو ريثك

 ريبزلا نع ىجحي نب دم نب دمحا ىنثدح :لاق ,طساوب ةفرع نب هللا دبع وبأ ثّدح

 ريثك يل لاق :لاق «ةزع رّيثك ةياور بئاسلا نع يدعسلا سابع نب ناهلس نع راكب نبا
 نبا دنع هاندجوف هانئجف :لاق . هدنع ثدحتن قيتع يبا نبا ىلإ انب مق :اموي ةزع

 :لاق ؟ةّرع ريثك رعش كينغأ الأ : قيتع يأ نبال لاق ًارّيثك ىأر املف .ىنعملا ذاعم

 :هانغف . معن

 5 عا 2 4 ارم كم كلا
 'نيرق نيرقلا لبح نم تبنآ امك نيبتس ملعل ىدعس ةلئئابا

 نيزح تنأ نّيبلا بارغ حاصو ةريج -قرافو لاجأ مر نأأ
 ىضرا# مير . ناس 9 : ع

 نينح نل فآلأ قر لفت اهلبق َرَث لو عمست مل كنأك
 نيد ةنامالا ناخ نمل سيلو ىتنامأ نحو يداعيم نفلخأف

 هللاو كلذ ! ةعمج يبأ نباي مهتبحص نيدللو :لاقف رّيثك ىلإ قيتع يبا نبا تفتلاف
 ءافولاب سيلو ,عانتمآلاو لخبلاب نفصوي امنإو . نهيلإ بولقلل ىعدأو نهم هبشأ

 :لوقي ثيح كنم ٌرعشأ تاّيقرلا وذ ؛ ةنامألاو

 . عطقنا :تبنا () . ؤلؤللا :نارجلا ()
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 "1 اهفّرط يف يتلاو ٌجَتَقلاو لالدإلا ذبح

 را اهرغث يف ىتلو تبّدك تئثّدح نإ ىتلاو

 جرح ةلبق يف قشاع | لجر ىلع له ينوربخ

 . اذه دنع نم انب مق :رّيثك لاقف

 طمسلا يبا نباو ةرامع

 نب هللا دبع جرخ ذإ نومأملا بابب ينا :لاق ءريرج نب لالب نب ليقع نب ةرابع

 مبو :هل تلق !رعشلا فرعي ال هلاك ىلع نينمؤملا ريما ّنأ تملع :يل لاقف .طمسلا

 ىلإ رظنف ءاليلق ناكل هيلع هكلُم ينرطاش ول ًاتيب ةعاسلا هّيعمسا :لاق ؟كلذ َتملع

 : دشنأف ؟تيبلا امو :هل تلق . 7 ىنملطصي داك ًاررش ًارظن

 ليغاشَم ايندلاب ُسانلاو ,نيّدلاب الغتشُم نومأملا ىلا ُمامِإ ىحضأ

 ايندلاب وه لغتشي مل اذإو !كليو هيلع كبدؤي مل ذإ كيلع ملح دقل هللاو :هل تلق

 :ناورم نب زيزعلا دبع يف يدج لاق [مك تلق الأ ؟ اهرمأ رّبدي نمف
 (© ةَلغاش نيّدلا نع ايندلا ّضَرَع الو هتيصن ٌعِيْضُم ايندلا يف وه الف

 . تأطخأ ىننأ تملع نآلا :لاقف

 ديلولاو ءارعشلا نم ةلمجو ثيعبلا

 اي :لاقف هيلع كلملا دبع نب ديلؤلا باحصأ نم لجر لخد :لاق يدع نب مثيهلا

 نم دحا بايب اوعمتجا مهبسحا ال ءارعشلا نم ةعامج كبابب تيأر دقل «نينمؤملا ريمأ

 « قدزرفلا مهيف ناكو «هودشنأف مه نذأف ! كودشني ىّتح مه تنذأ ولف «.ءافلخلا

 لجرلا لاقف .هل نذأي مف ثيعبلا كرتو «ةليمر نب بهشالاو ,ءلطخالاو ءريرجو

 . اهضايبو هنيع داوس دتشا يذلا وهو :جعدأو ءاجعد عمج : جعّدلا 0غ(

 . ةنيزلل اهنيب تقرف :اهئانسأ ةأرملا تجلف (؟)
 . عطقلاو ةدابالا :مالطصالا ()

 . رثك وأ لق اهعاتم :ايندلا ُضَرَع (1)



 رعشلا نم لاق امنإ ؛ءالؤهك سيل :لاقو .هل نذأي مف !ثيعبلل تنذأ ول :مهل نذأتسملا

 اي :لاق ؛هيدي نيب لثم املف .هل نذأف . رعاشل هنإ نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاق . ًاريسي

 مه لضفل ينود مهل تنذأ امنا كنأ اونظ دق كبابب نمو ءالؤه نإ .نينمؤملا ريمأ

 نم ينذشنأف :لاق .يل هللا هملع الو .هللاو ال :لاق ؟كلذ ماعت تسلوأ :لاق . ىلع

 ىلع لبقأف !هحضفي ام مهنم لجر لك رعش نم كدشنأ ىتح هللاو امأ :لاق . كرعش

 ("' مقامّقلا كلت تاموح يف تيّلدت حتامو ٌريرج ايءاشر يأب

 . لقعي ناك ول هتحت نم هيتأي امنإو لع نم هموق ىلعو هيلع ىلدَت هلعجف

 3 2 2 ما. < 00 8
 '” عطاس عقنلاو رامجلل برضاو مكنم ةقيقحلل ىمحا يموقل

 "اعمال فيَّسلا درج ام اذإ اقاحل ًةّيشع تافدرملا دنع قثوآو

 . نحضفو نحكُن دقو ًةيشع الإ هقاحلب نقثي ال هءاسن لعجف

 :لاقف ءرعشي ملو هاجهف انيق ىمسي الجر حدمو يئارصنلا اذه لاقو
 ٌررَّشلا هباوثأ نع رّبط نآلاف هٌؤَبنأو ًانيق ُةبسحأ تنك دق

 :لاقف , لتقف ىملس نب ّيعيبر نب كلام ىلإ هاخأ عفدو ةيمُر نبا لاقو

 اعطقأ ةَرمض دالوأ ىلإ يدبت 2انمولُح نم ًةلض تناكو انددم

 بلاثمل هظفح نم بجعَي ديلولا لعجف ؟ لعف ام هيخأب لعف دقو هريخ وجري نمف
 . كرعش نم يندشنأف «موقلا ءىواسم نع تفشك دق :هل لاقو ؛هبلق ةوقو موقلا
 . هل لزجأو هلصوو هلوق نسحتساف ,هدشنأف

 .رحبلا وهو ,ماقمق عمج : مقامقلاو . هرمغأو ءام رحبلا يف عضوم رثكا يهو .ةموح عمج : تاموح 10(

 . عطاسلا رابغلا :عقنلا (؟)
 . هيلا هرجيف هريغ هاريل هكرحي نأ وهو ؟راذنالل هب راشأ اذا ,هفيس عمل :لاقي ع(
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 : سابعلا ىنب , ضعب يف هلوق ءىناه نب نسحلا ىلع بيع اممو

 هرفن نم هللا ُلوسر نَم ٍلمأ نم كيندُي ال فيك

 ولو ؛هريغ ىلإ وه فاضي الو هيلإ فاضي نا « هلع هللا لوسر قح نم : اولاقف

لئاقلا لوقي نا كلذو ءنَسَح زاجم هل ناكل هزاجأف عستم عستا
 هريغل مشاه ينب نم 

 لاق امك ءاهنم نحن يتلا ةليبقلا نم هنأ ديري . مقلم هللا لوسر انم : شيرق ءانبأ نم

 :تباث نب ناسح

 ٌرخفمو مارت ال رع متاعد مشاه لآ نم مالسإلا يف لاز امو
 و 75 ع هَ و ا و

 . هرفن نم : اذه لاق | .مهنم :لاقف

 : ريعبلا يف هلوق هيلع كردأ اممو
 ا"'هُّمطخم ماظكلا لثم يف ٌسنخأ

 . ةطوبسلاب رفاشملا فصوت امنإو ؛هل بيعوهو ءرفاشملا ريصقلا : سنخالاو

 :ةرَدلا فصو يف هلوق بيؤذ يبأ ىلع كردأ امو

 ا"جومَتو اهقوف تارفلا رودي ةّيمطل نم تكئش تكشام ام ءاجف

 . حلاملا ءاملا يف نوكت امنإ تارفلا ءاملا يف نوكت ال ةرّدلاو : اولاق

 أجل نباو ريرج

 يلاو هللا دبع نب رجاهملا دنع يميتلا أجل نب رمعو يفطنخملا نب ريرج عمتجا

 )١( ريخلا تافضل عماجلا ديسلا وهو :لولهبلا عمج :ليلاهبلا .
 ريعبلا مطخ هب نومظكي لبح يهو , ةماظك عمج :ماظكلا (؟) .

. 
رجنلاو رطعلا لمحت يتلا لاجلا يهو ,ةيمطللا ىلا ةبسن : ةيمطل عر

 ةريملا ريغ 
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 ""'اهباطع ىلع دزألا ٌمطالت اهثالد ىلع اهيحلا كطصت

 :هلوق ىلإ ىهتنا ىتح

 (" هئافخ نم ّينّثلا زوجعلا رج اهئاندإ نم نوهألاب ٌّرَجَت

 امتادر يفرط ةاقفلا رج

 وهو ءاذه نم ّبجعأ تنأ تلق دقو .,زوجعلا فعض الإ تدرأ ام هللاو .لاقف

 :كلوق

 عمال فيسلا درج ام اذإ ًاقاحل ةّيشع تافدرملا دنع قثوأو

 8 0 4 7 57 سل 0
 . امهنيب رشلا عقوو . نلبحأو نحكن ىتح نقحل ام «ةيشع الإ نقحلي مل نئل هللاو

 ريثكو بيصنو صوحالاو ةعيبر يبأ نبا

 اولعجف .بيصنو صوحالا هيلإ لبقأف .ةنيدملا ةعيبر بأ نب رمع مدقو

 انلسرأ ولف :لاق . بيرق انهه وه :اولاقف «ةزع رّيثك نع رمع امهأس مث ,نوثدحتي
 هوفلأف ىهوحن اوماقف . هيلإ انب ابهذاف :لاق !كلذ نم ' اوأب دشأ وه :الاق !هيلا

 .ةعاس نوثدحتي اولعجف ؛هل عسو الو يشرقلل ماق ام هللاوف عهل ةميخ يف اسلاج

 مث ةأرملاب بّبشت كنأ الول ءرعاشل كنإ :هل لاقف .ةعيبر بأ نب رمع ىلإ تفتلاف

 () ريع نع فاوَّطلا لهأ ْلأست يرثأ يف ٌدتشت تّرطَبسآ

 ىنعي ءاذه لاق امك تلق الأ ؛اريثك ناكل كلها ةره اذهب تفصو ول هللاو

 :صوحألا

 . ضراعلا هيلع تبني ام وهو . ىحل عمج : ىحلألا )١(
 . هب هيفختف اهبوث ىلع سورعلا هسبلت ءادر :ءافخلاو . اديور ًاقوس اهقوسي يأ :لبإلا رحي نالف :لاقي (؟)

 .تعرسأ :تّرطبسا (4) . ةمظعلاو ربكلا :وأبلا (؟)
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 ٌرودأ ثيح ترد ام مكتايبأب رفعج 1 ىرأ نأ الولو ٌرودأ

 روزيس نأ دب ال ري مل نإو  ىوهلا اذ نكلو ًاراؤوز تنك امو

 ىلإ تفتلا م , ةوهز صوحالا تلخدو ةعيبر يبأ نب رمع ةوخن ترسكناف :لاق

 :كلوق نع ينربخأ :لاقف صوحالا

 ا"'يلابأ ام كلصو دعب كرججب 2يبنيبت نإو ِكْلصأ يلصت نإف

 دوسالا اذه لاق امك تلق الأ :كفنأ رسُك ولو تيلابل ًارح تنك ول هللاو امأ

 :بيصن ىلإ راشأو

 ٌبلقلا كلم اف اسيْلَمَت نإ لقو 2 ٌبكرلا َلحري نأ َلبق مملأ بنيزب

 :هل لاقف بيصن ىلإ تفتلا مث ؛ةوهز ابيصُن تلخدو صوحالا رسكناف :لاق

 :كلوق نع ينربخأ
 !يدعُب اهب مهي اذ نَم يدبكاوف 2 تُّمأ نإف تبيح ام ٍدعدب ٌميهأ

 اوموق قرفلا توتسا !ربكأ هللا :موقلا لاقف ؟كدعب اهب ٌلعفي نم كحيو كِّمهأ

 ةنيكسو ريثك

 نع ينربخأ .ةعمج يبأ نباي :هل تلاقف ,نيسحلا تنب ةنيكُس ىلع ةزع رّيثتك لخدو

 : ةزع يف كلوق

 ا""اهُرارغو اهّتاجتَج ىدتلا ّجمَي ىرثلا هبط نرّحلاب ةضور امو
 ا" اهران بطرلا لّدنملاب تدقْوَأ دقو انهوَم ةّرع نادزأ نم بِطَأب

 الإ اهران بطرلا لدنملاب دقوت «نيطبإلا ةنتنم ةيجنر ضرالا ىلع لهو !كحيو

 . يصفنتو يدعبت : ينيبت 01

 . حيرلا بيط تبن وهو ءربلا راب :رارعلاو . يعيبر لهس تابن :ثاجتجلا (؟)

 . ةحئارلا بيطلا دوعلا :لدنملاو . مكلا وهو :ندر عمج :نادرأ 0

51١14 



 : سيقلا ؤرما كمع لاق امك تلق الأ ؟ اهحير باط
 بيطت مل نإو ًابيط اهب تدجو ًاقراط ت ءج ملك ينايرت م

 ريثكو كلملا دبع

 ام ضعب يندشنأ :هل لاقف «ةزع رّيثك هدنعو ةليل تاذ ناورم نب كلملا دبع رمس

 :تيبلا اذه ىلإ هدشنأف . ةزع يف تلق

 قيقح ءايحلاب لثمو ع( ًءايح اهتبهو تباه مع ,تّمهو تمّمه

 كتمرحل اذه لبق هينتدشنأ تيب الول هللاو امأ :كلملا دبع هل لاقف

 ترثأتسا مث «ةبيهلا يف كعم اهتكرش كنأل :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ملو :لاق !كتزئاج
 , :كلوق لاق ؟ نينمؤملا ريما اي هب ينع توفع تيب يأف : : لاق . . اهنود ءايخاب

 :لوقي ثيح دسالا فصو يف هلوق ءىناه نب نسحلا لا لع كردأ اممو

 قوثخم ْنيع نفجلا ًةزررب تقفتلا اذإ هّنْيع امنأك

 :جاجعلا لاق امك ,نينيعلا روؤغب دسالا فصوي امناو

 : ديبز وبأ لاقو

 َجَح يف ناوابقن هديع نأك

 : اذه نم هب هبشأ وه ام دسالا فصو يف انلوق نمو

 روصنملا هئاولب َةدوقْعم 2تدغ دق بئاوذلا ةقفاخ َبرلو

 (9 روفظألا مقُم ريغ هافك ثبت ّرش لك قافآلا اهب يمرَي

 ريثزو هل ةمّهمَه نيب نم  ةفاخم ُبولقلا هل ريطت ْثْيل

 .ناتروراقلا :ناتلجوحلا )١(
 .نيفكلا ظيلغلا :ثبنرشلا (؟)
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 "”روقنم دلمحب نيترمج نع هفرطب كيلإ يموُي اغاكو

 ءازعشلا رابخأ نم باب

 .سلجم يف ساون وبأو صيشلا وبأو ماسمو وه عمتجا هنأ رعاشلا لبعد ثدح

 تأيلف هدعب ام مويلا اذهلو هيف انعاتجاب رهش دق اذه انسلجم نإ :ساون وبأ مهلاقف

 :لاقف صيشلا وبأ هدشنأف . هدشنيلف لاق ام نسحأب مكنم دحاو لك

 ُمدقتم الو 2 هنع ٌرْخَأتم يل سّيلف تنأ ثّيح يب ىوحلا فقو
 ُمَوللا ينْمُليف كركذل اّبح ةذيزذل كاوه يف ةمالملا دِجَأ

 مهنم يظح كنم ىَظَح ناك ذإ مُهّبحأ ترصف ىئادعأ تهّبشأ

 مم .هبجع يضقني داك ام ىتح رعشلا '"ريسح نم بجعي ساون وبأ اعجف :لاق

 :هيف لوقي يذلا هرعش نم ًاتايبأ ماسم هدشنأ

 مقاو ٌرتّسلا»و تأجاف دقو ًانيي ابّصلا ىلإ تايعادلا ىّننأ ٌمِسقأف

 ا"' ٌمماوجلا اهتلقثأ ىراسألا يديك امهروحن رات اهيديأب تكطغف

 . ةدالقلا مأب انتئج دق كب ينأكو « ىلع ابأ تاه :ساون وبأ يل لاقف :لبعد لاق

 :هتدشنأف يريغ اهب كيهابي نمو ,« يديس اي : :تلقف

 اكله مأ لصف بلطي ني 1 اكلس ةّقأو ُبابشلا نأ

 اكفس ىمَد اذإ ئبحاص اي 20(امكربص فيك يرعش تلاي

 اكرتشآ يمد يف يفرطو يبلق ًادحأ يَمالْظطب ابّلُطت ال

 ساون وبأ دشنأف ءدشنُي نأ هانلأس م

 .رخصلا : دملجلا )١(

 . قنعلا ىلا نيديلا عمجي لغلا يهو : ةعماج عمج : عماوجلا 0(

 قي



 دْعَد ىلإ بّرطت الو ًادنه كبت ال

 امبراش قّلَح يف تردحنآ اذإ ًاسأك

 ٌةؤلؤل سأكلاو ًةتوقاي رمخلاف

 اهدي نمو ًارخ اهنّيع نم كيقست

 ٌةدحاو نامدتلوناتوُشَن يل

 درولاك ةارمَح نم درولا ىلع برشآو

 دخلاو نّيعلا يف اهترمح تدجو
 ّدقلا ةقوشُمم ةيراج فك يف
 دب نم نيركس .نم كلاف ءارخ

 يدحو مهنيب نم هب تصصخ ءيش

 اثالث الو اثالث مكتملك ال ؟ ةّيمجعأ اهومتلعفا :لاقف ؛هل اودجسف مهلك اوماقف

 حالصتسا موي ضعب رجه يفو « ريثك ناوخالا رجه يف مايأ ةعست :لاق مث !اثالث الو

 بتكف , ميكح ىلع بتع اهكح نأ متملعأ :لاقف تفتلا مث . ةوفحلا ىلع ةبوقعو داسفلل

 . رجلا لمتحت نأ نم ّلقأ رمعلا مايأ نإ , يخأ اي :بتاعلا ىلإ هيلع بوتعملا

 ريبزلاو زتعملا

 هللاب زتعملا ىلع تلخد :لاق ركب يبأ نب ريبزلا ينربخأ :لاق ىنيدملا نسحلا نب دمحم

 ,ًاتايبأ هذه ىتليل يف تلق دق يفإ هللا دبع ابأ اي :لاقف ,هيلع تملسف ,نينمؤملا ريمأ

 :لوقي  امومم ناكو  يندشنأف . يندشنأ :تلق . اهضعب ةزاجا لع ايعأ دقو

 عجو نم بلقلا جالع تفرع يفإ

 اهل ترّسص ىمخلاو تحلل تعج

 :تلقف : هللا دبع وبأ لاق

 . رانيد فلأب تيبلا ىلع يل رمأف

 عَدُخلاو ّبحلا جالع تفرع امو

 يعرج نمو يربص نم بجعأل ينإ

 يعجو مكّبح نع ينّلَعْشي سيلف

 يعم ٌبيبحلا تيل ايو «بيبحلا عم

 ةيهاتعلا وبأو ماسمو ساون وبأ

 : دشنأف . اندشنأ : ةيهاتعلا يبال ليقف



 مكحلا نم نيهتشت اهف َلزنأف يمزج ام - كئيدف - يتاه يقدّيس
- 6 0. 

 رمأظلا نم ريجتسملا ماقم اذهف ينتملظ دق ام هللا قحب كافك

 يناش نم لهجلا سيل كنأشل بهذاف ينالعإو يّرس ىلع تًّشّطادق

 : دشنأف . اندشنأ :ءىناه نب نسحلل ليق من

 انيف رمخلا يرجأف م املا ههووع يف ىرج دق ع

 : اقنأف . دجلا تاهف . لزملا اذه : لبق
 "7ُنوج مئاور الإ هدهع افع نيفد لَخملا يراع ٌلَلُط نل

 ا"نوكُو نه ام ىَّسمَم تابيرغ ما تيبملا دنع تقرتفآ امك
 نيلّيف اهّسم امأو ٌرْلخف اهتافشر ىَتَج اَمأ يتلا ٌرابد

 ٌنوصمف اهّهجو امأو .يهجوب ٌرهاظف ْبوحّشلا اَنأ ءتّفصنأ امو

 . ًأدبأ هتسلج ام سلجم اذه نإ :لوقي وهو جرخو ,هليذ رحي يناوغلا غيرص ماقف

 توم ىلع ةالصلا يف نومأملاو ديشرلا

 هيلإ بتكف .ديشرلا نوراه عم ةقّرلاب انك :لاق يعازخلا كلملا دبع نب ماشه

 تقو ٍف «فئحالا نب سايعلاو ءٍيلصوملا مب مهاربإو . يئاسكلا تومب ربخلا بحاص

 لهأو هداوق هوجو. يف نومأملا جرخف . مهيلع لصف جرخا :نومأملا هنبال لاف ؛؟دحاو

 :لوقي يذلا :لاق ؟مدقي نأ ىرت نم :هِل اولاقف . هل اوفص دقو ,هتصاخ

 "0 هنجش ىلع يكببي ًاًئاه هنطو نع راّدلا ديعب اي

 ضايبلا صلاخلا يبظلا وهو : مئرلا عمج : متاورلا )١(

 . نزحلاو مهلا : نجشلا (؟) . اهضيب نضحت يتلا ريطلا نم «يهو :ةنكاوو نكاو عمج : نوكو (؟)

 قي



 ةندبب يف ُماقسالا تدز هب ًءاكبلا دج ملك

 . مهيلع مدقف !ةومدق لاقف ؛ففنحالا نب سابعلا ىلإ راشأو . اذه :هل ليق

 ريرجو ورمع وبا

 تابف كلملا دبع نب ماشه دنع نم لبقم وهو ٌريرج لزن :لاق ءالعلا نب ورمع وبأ

 بانطأ نم انجرخ (لف .هعيشأ هعم تجرخو صخش حبصأ الف ؛حبصلا ىلإ يدنع
 : هتدشنأف « حّولملا ينب نونجم لوق نم يندشنأ :لاقف ّيلإ تفتلا تويبلا

 حطابألا لهس ّمْصُعلا لحي لوقب يِتّيبساسم اذإ ىتح يتتنذأ»و

 ("7-ناوجلا نيب ترداغ ام ترداغو .ةليح يل ال نيح ينع تيفاجت ...

 ماشه اهعمس ةخرص تخرصل . خارصلا يلثم خيشب نسحَي ال هنأ الول هللاو :لاقف

 .هريرس ىلع

 نوكي نأ :نيمضتلاو هيف يذلا نيمضتلا الول ,هفطلأو هلك رعشلا قرأ نم اذهو

 . هسفنب ًامئاق ناك اذإ تيبلا دمحُي امنإو .هب الإ هانعم متي ال , يناثلا تيبلاب ًاقّلعم تيبلا

 حولملا نباو فنحالا نبا

 : هلوق وهو « نيمضت الب نونئجملا لوق ريظن فنحالا نب سابعلا لاقو

 اودقر ىوهلاب ينوظقيأ اذإ ىتح مهَتَدوَم ينوقاذأ نيذلا وكشأ

 يعمصالاو ديشرلا

 :لاقف «شرفلا يف ًاسمغنم هتدجوف .ديشرلا نوراه ىلع تلخد : ىعمصالا لاقو

 ؟ اهيلع تلكا امف :لاق .نينسؤملا ريمأ اي تمجتحا :تلق ؟ىعمصأ اي كب أطبأ ام

 . تلقو ؛معن . تلقف ؟برشتأ !اهرجحب اهتيمر :لاق . '!ةجهابطو ةجابكس :تلق .

 .ردصلا ىلي امم ةريصقلا علضلا يهو : ةحناج عمج :حئناوجلا )١(

 . محللا يلق نم برض :ةجهابطلا 0

 احلا



 ْبِرَخ دق ينيد نارْمُع ىرتو الئام ينارت ىتح ينقسآ

 . يعمصالل اهعفدا :لاق . مهرد فلأ :لاق ؟كعم ءيش يأ ,رورسم اي :لاق

 يدومو دواد نبا

 :لوقي يدوهيلا هيلإ بتكف هبحصتسي نا دارأ جحلا دارأ |ملف

 ةدرصُم 2 قيرط نأ تبن

 هّبلطتف رجا نم يف ام هللاو

 هفرعي ٌدوجلا كاذف كوبأ امأ

 ديرصتب يشيع امو ذيبنلا نع

 دواد نباي هركب ّجحأ نأ نم

1 00 

 دوجلاب هللا قّلخ هبشأ تنأو

 دوّسلا هباوثأ ف ًبصعت اذإ بمهذ نم هيدخ ىتجابيد نأك

 هلان رض يف يقيوسلا

 ةرصبلا لها نم ًاخيش تعمس :لاق ,يراوحلا دم نب ىبحي قاحسا وبأ ثدح

 رثعلا لع ّحلأو .ةقّيض نون لع تعباتت : ةبلاهملا يلوم يقيوسلا مهاربا لاق :لوقي

 رادقالا لهأو ناوخإلا هب دصقأ رعشلاب ًارهتشم تنكو ؛ديلا تاذ ُةَلقو لايعلا ةرثكو

 - ؛ًادج كلذ يب َرضاأف ؛هدصقأ تنك نم ينّلمو «قيدص لك ينافج ىتح ءمه ريغو

 لاط دق ءاذه اي : :تلاق ذإ ءدربلا ديدش موي يف يتأرما عم سلاج موي تاذ انأ انيبف

 ةرثك عم اذه ,"' ْنِمَر كنأك يتيب يف تيقب دقو ؛دهجلا انب رضأو ءرقفلا انيلع

 مهب دعقأو ةرم مهب موقأ نايبصلا ءالؤه عم ينعدو .كسفن ينفكاو ينع جرخأف ؛ دلولا

 يدجت ال ةعانص تملعت .موئشم اي :يل تلاقو .ةموصخلا يف يلع تّحلأو . ىرخأ

 . ريصبلا رهاملا :بيرألا 000(

 . ليلقتلا : ديرصتلاو . ةيهنمو هدعبم :ةدرصم (؟(

 .فيعض :نِمَر (؟)



 , حيرلاو دربلا كلذ يف يهجو ىلع تجرخو .اهلوق نمو اهنم ترجضف !ائيش كيلع

 ؛ يقنع ىلع رازا الإ ءراعش هتحت الو ءراثد هقوف سيل . "7 قلخ ٌورف الإ لع سيلو

 ةرثكو هالب نم ينع هؤازجأ تقّرفتو «يدي نع هب تبهذف .ةديدش حير تءاج من
 . هّمسر الإ هنم لع سيل '"' ناسليط يقنع ىلعو «هعاقر

 ليجأ انأ انيبف ؛بهذأ ثيح الو دصقأ نيأ يردا ال اريحتم هللاو تجرخف

 لطُم "'نشّور اهباب ىلع راد ىلع تعفدف :كرادتم رطَقِب ءامس ينتذخأ ذإ ,ةركفلا

 .رطملا نكسي نأ ىلإ نشورلاب رتتسأ :تلقف ؛دحأ هيلع سيلو فيظن ناكدو

 ؛هيلع ةظفاحلاك رادلا باب تمل دق .ةدعاق ةيراحب اذإف ءرادلا دصق تدصقف

 نمم انأ الو لئاسب تسل  كحيو  انأ :تلقف . انباب نع خيش اي كيلإ :يل تلاقف

 نم ةميخر ةمغن تعمس يسفن تنكس الف ,ناكدلا ىلع تسلجف !هتيحان فّوختت

 تعمس مث ؛باتع ىلع لدي مالكب اذإف .تيغصأف :ةأرما ةمغن ىلع ّلدت «بابلا ءارو

 تلعف تنا لب :لوقت ىرخالاو !تلعفو تلعف لوقت يهو .كلت لثم ىرخا ةمغن

 ؛ يرفغاف تأسأ تنك نإ - كادف تلعُج - انأ :|هادحإ تلاق نأ ىلإ !تلعفو

 هنع ينغلبي هناف ؟لاق امو :ىرخالا تلاقف ! يقيوسلا ميهاربا انالومل نيتيب يف يظفحاو

 :لوقت اهتدشنأف . ةفيرظ راعشا

 تأدب مكلبق نارجهلابو تأسأ يتبذعُم اي ينيبه
 تأسأ (ك تأسأ اذإ لع -يبسفن كّندف كنم لضفلا نيأف

 نم اههنأ تملع «انالوم» ركذو يركذ تعمس الف !نسحأو هللاو فرظ :تلاقف

 اي كءارو :اتحاصف . ارهيلع تمجهو بابلا تعفد نأ كلامتأ ملف ؛ ةبلاهملا ءاسن ضعب

 ال ءامكادف تلعُج . امل تلقف ؛رادلا لهأ نم يننأ امّهوتو !رتتسن ىتح انع خيش

 . اهيف ينتعش آلإ ,نكنم يتمرح قحبو « هللابف ؛ يقيوسلا ميهاربا انأ ينإف ؛ ينم امشتحت

 . يلابلا : قلخلا )١(

 . ةيرصملا ةيماعلاب «لاشلا ٠ :ناسليطلا (؟)
 . ةوكلا لمقو «فرلا :نشورلا (؟)
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 :لوقأ يذلا انأف ينم يعمساو ءاهبنذ يل تبهوو

 ليلخلا نع ليلخلا وفْعي دقف ليوطلا نْرْخلا نم يدّيب يذُخ
 ليمجلا ىّوس ليمجلا يتأي (ف يسفن كيدفت ٍلِمْجَأف تأسَأ

 ٠ كارأ يلام ,قاحسإ ابأ اي :تلاق مث ؛ ''اهتَّلز نع تحفصو تلعف دق :تلاقف

 ينْفصنُي ملو ءرهدلا لع ىّدعت .يتالوم اي :تلقف !ةقلخلا ةزبلاو .ةثرلا ةئيهلا هذهب

 ا"'تأموأو كلذ يلع رع : :تلاقف . يتعاضب تدسكو .ناوخالا ينافجو ؛نامزلا

 ءاهدعاس نم "!اجلُْد تّلسف ءاهمك ىلع اهديب تبرضف ؛ىرخألا ىلإ
 اذه ذخ .قاحسا ابأ اي :تلاقف ؛رخآ ًاجلمد اهنم تلسف ,ىرخالا ديلاب تنث من

 نكس «ةيراج اي :تلاق مث . كيتأت ىتح ةيراجلا رظتناو كناكم بابلا ىلع دعقاو
 دق ةيراجلاو الإ ترعش اف ؛يناكم تدعقو تجرخو ءاتّماقف . معن :تلاق ؟رطملا

 :يتالوم كل لوقت :تلاقو ؛مهرد فلأ اهيف ةّرصو باوثأ ةسمخ هيف ليدنمب تفاو
 تمقو كلذ تذخأف !هللا ءاش نإ كديزن ىتح انيلإ رصف تّجتحأ اذإف .هذه قفنأ

 ينترباكو. «يتانبل اذه :تلاق ,يأرما ىلإ نيجلُمدلاب تبهذ نإ :يبسفن يف تلقو

 تحاص بابلا تحتف الف ؛تلبقأو ًارانيد نيسمخب (هتعبف قوسلا تلخدف ؛ هيلع
 اهيدي نيب مهاردلاو ريناندلا تحرطف !كمؤشب ًاضيأ تئج دق :تلاقو يقأرما
 يتلا يتعاضب هنأ تمعزو هب تمءاشت يذلا نم :تلق ؟ اذه نيأ نم :تلاقف ؛ بابثلاو

 ! ةكربلا ةياغ يف مويلا يهو .مؤشلا ةياغ يف يدنع تناك دق : تلاقف !يدجُت ال

 رعسلا نم رداون

 مهجلا نباو نومأملا

 . ةروك هب كّلَوُأ ؛حدم هرخآو مذ هلوأ اتيب يندشنأ :مهجلا نب دمحم نومأملا لاق

 :هدشنأف

 .اهديب تراشأ :تأموأ (؟) . ةوفهلا : ةلزلا )١(

 . دضعلاب طيحي راوسلا : جلمدلا 2(

 نيم



 ربخملا نسحل مهرظانم انم تنسشح مهترّبخ نيحف مهّرظانم تحبق

 : :هدشنأف . يفدز :هل لامف

 ربقلا ىلع َلَد ريقلا بارت ٌبيطف هودع نع هّربق اوُفْحُيل اودارأ

 .رونيدلا هآلوف

 يبصلاو ديشرلا

 نم به هتلّمش يف يبارعأ هلوأ تيب اندشنأ : يبضلا لضفملل ديشرلا نوراه لاقو

 ريمأ اي لع تلّوه :لضفملا لاق .قيقعلا ءامب يَذُع ,قيقر يندم هرخآو «هتمْؤن
 وه :نوراه لاق ...؟ردخلا اذه سورع ضتفن رهم يأب يرعش تيلف .نينمؤملا

 : لوقي ثيح ليمج تيب
 بحلا لجرلا لبي له : مكلئاسأ اوبُه مكحُيو ُماَوْنلا اهيأ الأ

 ةباصإ يف يفيص نب مثكأ هلوأ تيب نع نينمؤملا ريمأ اي ينربخأف : لضفملا هل لاقف
 ؟وه ام :نوراه هل لاق .ءاودلاو ءادلاب هتفرعم يف بيبطلا ٌطارقب هرخآو «يأرلا

 : لوقي ثيح ءىناه نب نسحلا تيب وه :لاق

 ءادلا يه تناك يتلاب ينوادو أأرغإ َمْوَّللا َنإف يمول كنع عد

 حار مث , "!ةمضّرلا انلزنف ءجحلا نم انَقَّرصنم روصنملا عم انجرخ :عيبرلا لاق

 ؟ ىشو ةبج هيلعو ١ سمشلا هتلباق دقو رح لا ديدش موي ف هعم انحرو روصنملا

 : انلق !هذه يتبج هلف مكنم هزاجأ نمف ءرعش نم ًاتيب لوقأ ينإ :لاقو انيلإ تفتلاف

 :لاقف . نينمؤملا ريمأ لوقي

 ةنيدملا يحاون نم :ةمضرلا )١(



 "'ةاطتلا ريظ اهيَح مطتُي ينيج اف ٌتبصن ةرجاهو

 605 د معا نك 2 هسا مرنم 3 ءايالس
 0 هياظعاو رصقاو يدح ىلع يعمد ضافف صولقلااهب تكمقو

 اهتعب :لاق ؟ةبجلاب تلعف ام: :هل تلقف كلذ دعب هتيقلف « ,ةبجلا نم هل جرخف

 ! مهرد فالآ ةعبرأب

 ءارعشلاو يدهملا تنب ةشئاع

 عيرص مهيفو ءارعشلا ىلإ - ةرعاش تناكو - يدهملا تنب ةشئاع لوسر جرخ

 ةئام هلف تيبلا اذه زاجأ نم :مكل لوقتو مالسلا ينديس مكترقت :ل اقف اقف ,يلاوغلا

 :مهدشنأف . هتاه : اولاقف . رانيد

 د وقرَتلا ىسفن تغلب خآب دقف انل يدوجو الاون ,لينأ

 0 ا : عب رص لاقف

 (4)ةدقرَع تعطقنا ذإ تَيَوَه مكبُح يف ولّدلاك يفإو

 . زانيدلا ةئاملا ذخأف

 قدزرفلاو يرصبلا نسحلا

 دعابتل ؛يريس نبا ىلإ سلجي ريرجو «يرصبلا نسحلا ىلا سلجي قدزرفلا ناكو
 قدزرفلا انيبف - ةئامو رشع ةنس كلذو ىءدحاو ماع يف امبتوم ناكو - نيلجرلا نيب ام

 ثوعبلا هذه: يف نوكن انإ ,ديعس ابأ اي :لاقف لجر هءاج ذإ .نسحلا دنع سلاج

 .رجلا دادتشا دنع راهنلا فصن :ةرجاحملا )١(

 . قلخلا ةعمتجملا ةيتفلا : لبالا نم صولقلا (؟)

 . قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب ةفرشم ةمظع :ةوقرتلا (9)
 . بيلصلاك ولدلا ةهوف ىلع ناضرتعت نيتللا نيتبشنخلا ىدحا :ةوقرعلا ( غ)
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 اهقلطي نأ ريغ نم انل لختفأ ءجوز تاذ يهو ودعلا نم ةأرملا بيصْنف ءايارسلاو

 ٠ ؟ اهجوز

 :لاق ؟تلق امو :نسحلا لاق . يرعش يف اذه لثم انأ تلق دق :قدزرفلا لاق

 قلطت م اهم يسببي نمل لالح انحامر اهتحكنأ ٍليلح تاذو

 . تقدص :نسحلا لاق

 صخشلا يف كشي لجرلا يف لوقت ام ,ديعس ابا اي :لاقف ءرخآ لجر هيلإ لبقأ مم
 : قدزرفلا لاقف ؟ هنيمب يف ىرت ام :وه نوكي ال مث !نالف اذه هللاو :لوقيف هل ودبي

 :تلق :لاق ؟تلق امو : ؛نسحلا لاق . اذه لعم انأ تلق دقو

 مئازعلا تادقاع هنعت مل اذإ هلوقت لّوقب ذوخأمب تسلو

 . تقدص :نسحلا لاق

 نيجوز نيب ةبؤرو دابع

 لاقف ءاهيلع قفني ال هنأ تمعزو ءروصنم نب دابع اهجوز ىلع ةأرما تدعتسا

 تلاقف . اهنيب مكحا : ةبؤرل

 قّلطم وأ قفنُم الإ ُسانلا اف .قفنمب تسل تنك ام اذإ قّلطف

 نيرعاش نيب راسب

 قيرط نم ينودربتست امنإ :مه لاقف ؛هموق هدريتسيو «رعشلا يعدب لجر ناك

 ؛هدشنأف . يندشنأ : هل لاقف .هبلإ اوعفتراف « ٍليقعلا راشب كنيبو اننيبف ائيبق : اولاق . دسحلا

 نإ :لاق ؟كلذ امو :هل لاق !ةّوبنلا تيب لهأ نم كّدظأل نإ :راشب هل لاق غرف ملف

 .هنع اوجرخو موقلا كحضف ١ #هل يغبني امو َرْعَشلا هانمَّلَع اموإ# لوقي ىلاعت هللا

 فّلُد وبأ لاقو

 )١( ةيآلا سي ةروس 9+
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 ظيغلا نم ىعاذلا كلهُي اهباوج ةيفاقب يِدبملا فّلد وبأ ىتأ

 ظّيقلا ىلإ اهيف ىَدَمْلاو ,يمتاخو يتلحارو يِلَحَر هل اهيف داز نَم

 : :هبر دبع نبا هباجأف

 ! ظيغلا ىلع هنم تفرشأ دق سفنلاو فّلد وبأ ىحضأ نإو اهيف تدز دق

 نايلس ةرضح يف ءارعشلا ضعبل

 ذإ هلوح مه اميبف ٠ ةليل كلملا دبع .نب ناهلس دنع ريرجو ”لطخألاو قدزرفلا رمس

 ' ىتح اوموقت ال :ناهلس مهل لاقف ؛ مايقلاب اومهو !نينمؤملا ريمأ سعن : اولاقف 00

 : لطخألا لاقف . ارعش اذه يف اولوقت

 ار هباحصأ نيب ىّوَرَت عيرص ٠ هنأكف هسأر يف ىّركلا هامر

 : يفطخملا نب ريرج لاق مث !ينتلعج ناركس !كحيو :هل لاقف

 (”ارمح َةرْبنَق لّيللا داوس يف ىرَي امنأكف هسأر يف ىركلا ٌءامر

 : اذه دعب قدزرفلا لاق مث ! ىمعأ ىنتلعجأ ! كحيو :هل لاقف

 0 َرُقو هب نكرت ديمالج ّيمأ امنأكف هسأر يف ىَرَكلا امر

 . مهاطعأو مهابحف اوبلقناف مهل نذأ مث ءاجوجشم ينتلعج !كحيو هل لاق

 ةعيبر يبا نبا رعش يف

 ناكو ؛لزغلا قيقر «ّجاوَحلا ءاسنلاب اببشم الزغ يشرقلا ةعيبر يبا نب رمع ناك

 هدربتسي ريرج ناكو !هنم عبشُي ال يذلا رشقملا قتسفلا :هرعش يف لوقي يعمصالا
 :هل دشنأ املف هيف دربلا دجٌول زومت يف ذختأ ول ,.يزاجح رعش :لوقيو

 .مان :نالف قفخ (؟)

 . مونلاو .ساعنلا :ىركلا )١(

 سأرلا هب خدشي رجحلا :ميمألا (؟)

 م



 لعتلاب َلْعَنلا كَوَذَح يذلا لثمك اهب يذلا تفرع انْيقالت الف

 !رعشلا لاق ىتح يذبي لاز ام :لاق

 !ةعيبر يبا نب رمع رعشب يصع ام رعشب هللا يصع ام :ءاملعلا تلاقو

 : ءاملعلا تلاقف ؛همساب يّمسف ,باطخلا نب رمع تام موي ةعيبر يبأ نب رمع دلّوو
 قتعُي نأ هلل رذنو ,كسنتو همايا رخا يف بات هنإ مث !مضْو رش يأو عفر ريخ يأ

 ريمُث نم ىتف ىلإ رظن ذا تيبلاب فوطي وه انيبف «جح هناو ؛ هلوقي تيب لكل ةبقر هلل
 تيأر امأ «ىتف اي هل لاقف هاتأ «رارم هنم كلذ ىأر ا|ملف ؛فاوّطلا يف ةيراج ظحالي

 تيَمس دقو , يمع ٌةنبا هذه نإف ؛ لع لجعت ال باطخلا ابأ اي : ىتفلا هل لاقف ؟ عنصت

 «نالف نب نالف اناو ؛ىرت امم رثكأب اهنم رفظا الو ءاهقادص ىلع ٌردقأ تسلو يل

 (7ةيراسلا هذه دنع يخأ نبا اي دعقا :هل لاقف «رمع |مهفرعف . نالف ةنبا ةنالف هذهو

 هيلا جرخف بابلا عرقف .ىتفلا مع لزنم ىتأ ىتح هتباد بكر مث . يلوسر كّيتأي ىتح
 تضرع ٌةجاح :لاق ؟ ةعاسلا هذه لثم يف باطخلا ابا اي كب ءاج ام :لاقف .لجرلا

 :لاق ! معن :لاق ؟تناك ام ةنئاك :رمع لاق . ةيضقم يه :لاق . ةعاسلا هذه يف كّلَبق

 لزنف . كلذ تزجأ دق ينإف :لاق :نالف كيخا نبا نم ةنالف كتنبا تجّوز دق ينإف

 لسرأ مث ,ىتفلا نع اهقاسف مهرد فلأب هاتأف هراد ىلإ ًامالغ لسرأ من هتباد نع رمع

 :هل لاق ! ةليللا هذه اهب ىَنَتْبا ام الإ كيلع تمسقأ : ةيراجلا يبال لاقف .هاتأف ىتفلا ىلإ

 ىلع هسفنب ىمرف . عنص امب ًارورسم هراد ىلا رمع فرصنا ىتفلا ىلع تلخدأ لف معن
 ةليللا هذه تقرأ ,يديس اي :تلاقف «هسأر دنع هل ةديلوو ,. ''لملمتي لعجو هشارف

 :لوقي أشنأف ؟كمهد ام يردأ ال اقرأ

 انيح تّرصقأ دق تنكو َتّبرَط ينتأر ال يتديلو لوقت

 . ةمتاقلاو ,ةناوطسألا :ةيراسلا )١(

 . امه وحن وأ مغ وأ ضرم نم ًاملأتم هشارف ىلع بلقتي :لملمتي (؟)
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 اقوش تَثدَحأ دق َمويلا كارأ

 ٍءارع اذ كنأ تُمعز تنكو

 الوسر ال تيأر له كشعب

 ّبِحُم خأ لإ اكش :تلقف

 انيفَد ٌءاد ىوملا كل جاهو

 انيرقلا تقّراف تئش ام اذإ

 7 ؟ انيدَح اهل تقل مأ كقاشف

 انيملعت ذإ اننامز ضعبك
 انيسَن انك ام َضعب ٌرُكذُب

 انيقشاعلا ىَقلَي َنيح قوشم ىّرعت نإو باصملا بلقلا وذو

 نائب نب روعألاو لطخألا |

 ا دجن دق ًاتيب هلخدأف .هلزنم ىلإ رعاشلا لطخالا يبلغتلا نانَّب نب ٌروعالا اعد

 لاقف ؛لاججلاو نسحلا ةياغ يف ةّرب ىمست ةأرما هلو ؛بيجعلا ءاطولاو ةفيرشلا ُشرْفلاب

 ؟ ًآببع يتيب يف ىرت لهعف ؛مهسلاجم يف كولملا ىلع لخدت لجر كنإ .كلام ابأ :هل
 تنك ذإ ىسفن نم بجعا امنإ :هل لاقف !كريغ ًابيع كتيب يف ىرأ ام :هل لاقف
 ْ :لوقي وهو لطخالا جرخف !هللا ٌةنعل كيلع ٌجُرْخآ ! تيب كلثم لخذأ

 روعالا دنع هيو ىوجلا نم ُبيبَطلا يتيوادُي فيكو
 99 ناقّقخلا ماد ٍدوخ نطُب ىلإ ازرع حيرلا َنَتنُم ًانطب قصلُيو

 ظ رعشلا نم باب ٠ ظ

 ءاجهلاو حدملا يف هانعم جرخي

 نائب نب

 | : ارمع ىمسي روعأ طايخ يف رعاشلا لاق
 ٌئاوَس هّنّيع تيل ءابق وْرْمَع يل طاخ

 ًءاجه ّْمأ ميدَمأ ًاعيمجج َسانلا لأساف

 )١1( قيدصلا :نيدخلا . |
 ( 0قلخلا ةنسحلا ةمعانلا ةباشلا : دوخلاو . لوزهم :زرجي .

 ضرخر



 :لوقي ثيح ديمُح ينب ةيثرم يف بيبح لوق هنمو
 '"!ٌعَقَي مهتاماه ىلع الإ ناك ام اتلَّصنُم قوّيعلا نم فيس ٌرَخ ول

 ىلع هب حدُم ولو ؛هيف زاجل .هللا قلخ سحمنأ هنأ ىلع الجر اذهب اوجه ولف

 اهقوذن ام َةَّرُم ىرخأ َكّرتنو انُسوفُت اياّنملا ىلختستل انإو

 ٠ :رخآلا لوقو

 لولَسو ٌرماع ٌهتأر ابم اذإ ةّبْس َلتقلا ىرت ال سانأ حنو

 لوُطتف مهلاجآ هّمَّركَتو انل انّلاجآ توملا بح ْبَرِعُب

 "ليتَق ناك ٌثيح اَنم لط الو هشارف يف دّيس ام تام امو

 ليست فوُّسلا ريغ ىلع سيلو 2 انؤامد فويَّسلا دح ىلع ٌليسَت

 . كلذ زاجل

 :بيبخل هلثمو

 قلأتت مهسوؤر قوفف ادبأ ًاعماول فويّسلا ىرَت ثيحف رظنآ

 دحاولا ةينثت ى هولاق ام

 : دحاولا ةينثت يف قدزرفلا لاق

 ا"'هلئاجو هفيس اماسُح يدنعو [رأوص بحاص نبا ينأ اومّلعت أ ]

 :ريرج لاقو

 سيقاوتلاب ٌعرقو جاجّتدلا توص يقرأ نّيريّدلاب تركذت اَن

 . ءازوجلا لبق علطيو ءاهمدقتي ال ايرثلا ولتي نميألا ةرجملا فرط يف ءيبضم رمحأ مجن :قويعلا (1)(

 . هتيد ذخؤت ملو هب رأثي ملو همد رده : لط 0(

 . قدزرفلا ابأ ةعصعص نب بلاغ يحايرلا ليثو نب حس هيف رقاع عضوم :رأوص (*)

 اردو



 . ةكّيدلا : جاجدلاب دارأو ؛ ماشلاب فورعم .ديلولا ريد وه امنإو

 :عردلا يف ميطحلا نب سيق لاقو

 'بدانجلا ُنويُع اهيريتق َنأك 2 اهُعّير لمانألا يِبْعُي ةفعاضُم

 .اهريتق :ديري

 :رخآ لاقو

 ا" رظنَم لك نع بابلا صاصخ ّتسو ٌةتلخدت ال هيباّوبل لاقو

 "” «دينع راك لك منهج يف ايقلأف : لجو زع هللا لوق يف ريسفتلا لهأ لاقو

 :هانتف ًادحاو دارأ هنأ

 1 حور هيلإ رذتعا امل عابنز نب حورب هلكو ناك يذلا زاولجلل ةيواعم لوق كلذكو

 . ةلع ايلخ : هفطعتساو

 دحاولاو نينثالا عمج يف مهوق

 نيوخأ :دي 0000 ُدِّسلا هّمألف ٌةوخإ هل ناك نإفإ :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 : . ادعاصف

 امغإو لك «َنولقعَي ل مُهرثكا تارجخلا ءارو نم كتوداني نيذلا نإ : هلوقو

 . ميت ينب نم لجر هادان

 . ناحول يه امنإو , "7 © حاولالا ىقلأو 9 :هلوقو

 ./ بيشلا نم رهظي ام لوأ :ريتقلاو . لمانألا فارطأ ىلع اهيمك لضف :عردلا عير 01(
 . للخلا وأ ةجرفلا يهو ةصاصخ عمج :بابلا صاصخ (؟)
 +١ ةيآلا ق ةروس (؟)
 ١١ ةيبآلا ءاسنلا ةروس (4)

 غ ةبآلا تارجحلا ةروس (6)

 0٠ ةيآلا فارعألا ةروس (1)
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 يقنع مكل تلد اَمَل كاوس َقْلَخ ُهُمَلْعي سيل رمأل ءاَجَّرلا الول

 ٍنينثالاو عمجلا دارفإ يف مهلوقو

 دارفإ يف كلذكو .هانركذ يذلا اذه نم لقأ وهف عمجلا دارفإ يف مهلوق اًمأو

 , "7 4ًالْفط ْمكُجِرخُي مط :ىلاعت هللا لوق كلذ نمف ؛نينثالا

 , "7 «َنيملاعلا ّبَر لوس اَنِإ الوقف َنوَعْرف اًيتأفإ» : هلوقو
 . "7 «نيزجاح ةنع ٍدحأ نم ٍمُكْنم اف : هلوقو 0 , ع لا 1 1
 :ريرج لاقو

 !ركذلا لّمرألا اذه ةّجاحل نمق ااهتجاح َتّيضق دق لمارألا يذه

 تّلهناف هب تلحُك لفلف وأ لشرق بَح نيتبعلاب نأكو
 . اتلهناف : لقي مو

 : ديلولا نب ماسم لاقو
 ا“ لاذققلا بيش اهادب َةادَغ . يلاصو نع ٌبعاوكلا َفنأ الأ

 :ريرج لاقو

 ىميقأ هب ءاسنلل انلقو

 1/ ةيآلا رفاغ ةروس

 ١ ةبآلا ءارعشلا ةروس

 1 ةيآلا ةقاحلا ةروس

 . اهيدث دبن يتلا ةاتفلا يهو ,بعاك عمج : بعاوكلا

 فران



 ركذملا ثينأتو ثنؤملا ريكذت يف مهلوق

 :هلوأ يذلا هرعش يف يرازفلا ةجراخ نب ءامسأ نب كلام لاق

 "7 نوب لب اني اذّبَح
 ()املما ف وو ما لح : ةمثضا ان“

 0 انلزفف بفقفرقو عامسو تارطع ةوسنب انررمو

 انلعف ام انخَتم َنلأسُي َنيح ٌمهيف هللا كراِبُي ال ُمُل ام

 : هباتك يف هيوبيس هب دهشتسا دقو ءرخآ لاقو
 عر -ٍ 5 - ن2 5ع 2 ا 35 .

 اهلاقبإ لقبا ضرا الو اهقدو تقزو هميد الف

 . ضرألا ركّذف

 حصضاولا قيرطلا ىلع ورمب ًاربق امض ةةةءورملو ةحاّسلا نإ

 '”ٌرِماع اي كدْعب نم يل نم هربق ىلع هِكِبت ثماق
 ٌرصان ُهل سيل نم لذ دق ًةَيشْحو رادلا يف ىنّتكرت

 "!ةرَجُح يف رانلا نوُمكك انل هيف نآْنَقلا يمك

 هعاستاو هرعش يف هيلإ رعاشلا جايتحال «رعشلا باتك ف بايلا اذه تركذ امغاو

)00 

 ف

0 

 ع(

)0( 

 . ةفوكلا ىرق نم :انوب لت
 . اط مسا وهو ,رمخلا :فقرقلا

 . ترطق :تقدوو «ةنيلو ةديدش رطملا :قدولا

 . اهئبا وه ءرماع
 . ضغبملا :نانشلا

 انضر



 ءارعشلا ىلع هيف طلغ ام باب

 ال ةغللا باحصأ نكلو ,نسح هيجوتو زاجم هل ءارعشلا ىلع كردأ ام رثكأو

 لوق كلذ نمف ؛اهيلإ اوبهذ يتلا مهيناعم ريغ اولّوأتو مهيلع اوطلغ امبرو ,مهنوفصنُي
 أطخأو ظفللا ىلع ال ىنعملا ىلع ءىشلا بارعإ يف هباتك يف تببب دهشتساو هيوبيس

 : هيف
 "'ديدحلا الو لابجلاب انسلف مجُسَأف ٌرشب اننإ يواعُم

 يف يذلا ربخلا ىنعم ىلع هبارعإ نأ معزو .بصنلا ىلع هيوبيس هاور اذك
 نأ هرطضي ناك امف .ضوفخم هلك رعشلاو .ضفخلا ىلع رعاشلا هلاق امنإو ء« سيل »

 :رعشلا امئإو ,.ةفيعضلا ةليحلا هذهب هبارعإ ىلع لاتحيو تيبلا اذه بصني
 ديدحلا الو لايجلاب الف ٌحجْسَأف ٌرشب انتإ يواعُم

 ديصح نم وأ مثاق نم لهف اهومتدرجف انضرأ متلكأ

 ٍدولُخ نم َكل الو انل سيلو انككّله اذإ دوُلخلا يف ٌعمطتأ
 ديزي وبأو اهّريمأ ديزي ًاعايض تكلم ًةَمَأ اْبَهَ

 : ةفيفخلا نونلا باب يف هب جتحاو اضيأ هباتك يف هركذ ام تيبلا اذه ريظنو

 "7 اعّقْني ريخلا َكتأي ام ىّتم ًاثيدح ىرّثلا يف َينارْرٍبْخحلا تابت مّتَب

 ىلع ناطحق رخف يف ظحاجلا رحب نب ورمع هركذ دقو :يثاجنلل تيبلا اذهو
 :وهو ضوفخم هلك رعش يف ناندع

 عّصْمص نب ديزي يع ٍرماع ينب نَملبف تضَرَع ام ًابكار اأ
 ٍعَقْني ريخلا كأي ام ىتم ًاثيدح ىلا يف ينارربخلا تابث مت

 . مركتو وفعلا نسحأ :حجسأ (1)

 ضرألا :ىرثلا ) ١(

 او



 ىلع كردأو ةضورلا باتك يف دّربملاب فورعملا يوحنلا ديزي نب دمحم لوق هلثمو

 ٠ :هلوق ءيفاه نب نسحلا

 "'"اهبذاكو اهئاقّنَحِل الإ ٌمُْصَع لئاو نب ركبل امو

 َةَغد دارأ امنإو ,ءاقمح لجرلا يف لاقي الو ,.سيقلا َةَقَتَبَه اهئاقمحب دارأ هنأ معزف

 . قمُحلا يف لثملا برضي اهبو ءركب يف لجعو «ةيلجعلا

 هجراخمو رعشلا عطاقم نم باب

 لكل نأ تملع ,لقعلا ةجحب تعطقو «فاصنإلا نيعب ترظن ام ىتم كنأب ملعا

 ءاسأ نم امأف ؛ٌهرْخأت رخأتملا رضي الو ءهمّدقت مدقتملا عفني الو .هلضف ٍلضف يذ

 : لئاقلا لوقك . ريثكف فيلأتلا نسحي ملو مظنلا

 "'الَمَج جذحب دله تّبكر اهل ُءاوْغعَأو اهُيمْوي ّرش

 رش يف جدحب المج دنه تبكر :هانعم امنإو «لاحلا ىلع بصن ءاهيموي ّرش
 ش ش . اهيموي

 : قدزرفلا لوقكو

 ةيراقُي ُهوبأ يح هَّمأ وبأ اكّلَمُم الإ سانلا يف ُهُلْثم امو

 ةُيراقُي ُهوُبَأ يح هّمأ بأ

 ةينبلا حبقو ظفللا رّعوتب ىنعملا" سّبلو « .؛..سلا قيرطلا رغوو «بيرقلا ىنعملا دعّبف

 ش . مهفُي داكي ام ىتح

 .رمحأ وأ دوسأ ةرئاسو ضايب |مهادحا وأ هيعارذ يف ناك نم وهو :مصعأ عمج :مصُع (1)

 مسط نيب تناك برح ف تيبس مسط نم ةأرما :زنعو . جدوطلا وحن ءاسنلا بكاارم نم بكرم :جدحلا 0(

 . سيدجو

 يسرا



 : دئاقلا لوق مهفلا ىلإ هنم برقأ هنأ الإ اذه لثمو

 لَحّمضاف هيلع ُسمش تعّلط معان َليلظ لظ غيب

 :رخآلا لوق هلثمو

 "'َلِكَتي نَم ىلع ًاموي ذي ل نإ ليمتثي كيبأو َيركلا نإ

 . هيلع لكتي نم : ديري

 :لاق ثيح ىبثعألا رد هللو

 لكلا اهنوُد الإ سمشلا رت ملو 2لمج ىلع بكرت ملو اليم شمت م

 : ةغبانلا لوق هنم نيّبَأو

 ا"اَمرَبلا ةّكم ىلعأب ٌعيِبَت الو 2تَفرَصْلا اذإ ًاباقعأ دولا نم تسيل

 . لاقف ءرصعلا لهأ نم نيزّربملا ضعب ةغبانلا لوق لاثم ىلع اذح دقو

 "7 افغّرلا ةرَّخّصلا قوفب ٌعيبت الو 2 تَرَظن اذإ ًارافشأ صْنَّرلا نم تسيل

 ام :لاقو تيبلا دشنأو . ةغبانلا لوق لثم وه :لاق ؟اذه يف كانعم ام :هل ليقف

 :هلوق يف هظافلأ ةبوذعو ءيناه نب نسحلا ىنعم ةلوهس ىلإ رظناو

 :لوقي ثيح ىنعملا اذه يف ىئاطلا بيبح ظافلأ ةنوشخ ىلإو

 )١( هسفنب لمع : لجرلا لمتعا .

 . رهظي ام لوأ بنعلا ّبحو :باذملا لحكلا :مربلا (؟)

 . نيعلا قوم يف عمتجي دماج ضيبأ خسو : صمّرلا (؟)

 . نيللا ءنايل (4)

 اندوحلا



 لبجلاو لهسلا هيف كش ال تنأف ادب كاذ تأباق لب َتْنل لب َتْسرَش

 :لئاقلا لوقك «ىنعم الو هل ةدئاف ال ام رعشلا نم يتأي دقو

 !راجشألاو ٌءاملا اهيف ضرألاو راهن ٌراهنلاو ءليل ليللا

 | : ىبشعألا لاقو

 "'الثم ىَضَم ذِإرَّمّسلا يف ْنإو التت نإو الحم نإ
 .ةعشب ةيشوح ةدرفم تناك اذإ ةملكلا نوكت دق : بتاكلا ينابيشلا مهاربإ لاقو

 : ءيفاه نب نسحلا لوقك ؛تَنسُح اهتوخإ عم تَنرُقو اهعضوم يف تعضو اذإ ىتح
 لبقلا ٌرَك نم تلفَأ رصَح وذ

 يف تعضُو امل اهنأ ريغ «بيسنلاو لزغلاو قيقرلا يف اهس الو ,ةسيسخ ةملك ّركلاو
 . تنسح اهعضوم

 لثم ءاهعضوم يف عضوت مل اذإ ترفنو تحببق امر ةبذعلا ةقيقرلا ةملكلا كلذكو

 :رعاشلا لوق
 (0ةددابت مالّظلا حنُج امتاحسمب 2ةريرغ تماقف ًانوج ًاحئار تأر

 ريغ يف اهلعج نيح اهقح اهسخبو ءاهعقوم ريغ ةظفللا هذه ْفلجلا يناجلا عقوأف
 .رئارغلا حلصت ال يحاسملا نأل ؛اقح اهناكم

 نأو قرع ىلع هنم يرجت نأ الإ ءموظنملاو روثنملا نم ءيش كل حلصي ال هنأ ماعاو

 الف «كتحيرقل مالم ريغو «كتعيبطل بسانم ريغ ناك نإ امأف «ببسب هنم كسمتت
 سانلا ظافلأ كتراعتساب «هثاعبنا ىلإ كسفن بعتت الو .هساتلا يف كتّيطم ') ضن

 ةجزامم ةعانصلا نكت مل ام ,كيلع دجُم الو كل رمثم ريغ كلذ نإف ,مهمالكو

 . كعبطب ةمحتلمو .كنهذل

 )١( اهل ةبرحت ال ةباشلا :ةريرغلا (؟) . قملا :لحملا .

 )*( .كّرح :ضن

54 



 نَم بكوكب هتءاضتساو .همدقت نم مظن باصتغا ةعجرم ناك نم نأ ماعاو

 جئاتنو ,هنهذ تانب نم هل .دلوت ةادأ هعم نكت ملو ,هريغ ةلح ليذ بحسو «هقبس

 الو , 7 ريفن الو ريع يف ةعانصلا نم نكي مل «لفَحلا ىنعملاو لجل مالكلا .هركف
 ,نيمدقتملا لئاسر سردو ,نيعوبطملا ءاحصفلا مالك عامس نأ ىلع ؛ردص الو درو

 نإ .عبطلا ذحشيو ,نهذلا دحُيو ,نايبلا يوقيو ,ناسللا قتفَي امم لاح لك ىلع وه

 . ةّبح كانهو ةبقب هيف تناك

 بتك اذإف «بابللاو داسجألاب ظافلألاو حاورألاب يناعم لا تهبش ءاملعلا نأ ماعاو

 الد هحنمو .الهس اجرخم هراعاو ءانسح اظفل هاسكو .«لزجلا ىنعملا غيلبلا بتاكلا

 هقئاقش عم هفلؤي نأ هيلع يقب هنكلو ؛ ىلمأ ردصللو ,ىلحأ بلقلا يف ناك - ًاقنوم

 :روثنملا رهوجلاك .هكلس يف همظنيو .هرئاظنو ههابشأ نيبو هنيب عمجيو «هنئارقو

 ماكحأب هل رهظ .ىملاعلا يرهوجلا هفيلأت ىطاعتو .قذاحلا مظانلا همظن ىلوت اذإ يذلا

 (لك كلذكو .هل يه ةجبب هحنمو هاسكو .هيف وه انسُح ةمكحلا فيطلو ةعنصلا

 دشأو .عاممألا يف ًاجولو لهسأ ناك ,هجراخم تلهسو قارو بذعو مالكلا ىَلوّلَحأ

 ظفلب ًامجرتم عيدبلا ىنعملا ناك اذإ اهس ال ؛هاوفألا ىلع فخأو .بولقلاب الاصتا

 يبأ نبا لوقك .هكالهتساب ديقعتلا هدسفي ملو .همسيمب فلكتلا ةمسي مل ,فيرش قنوم
 : ةيرك

 اسْمّشلا ٌةهبْشُي ههفق لثم ٌةهجو يذلاو ,ةجو هافق

 ٠ هلهسو هحضوأف ءيناه نب نسحلا هذخأو ؛ظافلألا جراخم دقعتب ىنعملا نّجهف

 :لاق
 ()احانو 000 7 ٍ : دارأ نأ
 اكافق نسح هوجولا نسح زب رسب رع لازغ نم تنا يباب

 نايفس يبأ عم تلبقأ يتلا شيرق ريع : ريعلاف . « ريفنلا يف الو ريعلا يف ال نالف » :مهمل حلصي ال نمل لاقي (1)

 يف نكي مل نمف . نيملسملا يديأ نم اهذاقنتسال ةكم نم ةعيبر نب ةبتع عم جرخ نم :ريفنلاو . ماشلا نم
 . لاجرلا يف دعي مل نيعمجلا دحأ

 . هبلغو هبلسو قاف :هّرِب 0(
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 :لوقي ثيح تباث نب ناسح نم هذخأ امههالكو
 0(. ما. 2# 0 3

 رذنملا نم ريح كمأاو ةهجو نم نسحا كوامق

 هلبق ام لحي هنكلو ,حدملا نم هب ىلوأ ٌمذلا ام حدملا قيرط يف رعشلا نم يتأي دقو

 :بيبح لوق هلثمو .هدعب امو

 ٌعقي مهتاماه ىلع الإ ناك ام ًاتلصنُم قوُيَعلا نم فيس ّرخ ول

 تفصو ول ؛سحنلاو مذلا يف زوجي امنإو ,حدملا نم ءيش يف هرهاظ زوجي ال اذه

 نأل ؛هجو هيف ةعاجشلل سيلو ءاذه نم رثكأب هفصت مل ,قلخلا سحنأ هنأب الجر

 . « هسأر ىلع الإ عقي مل ءامسلا نم فيس رخ ول مهلوق

 بيبشتلا ةقر يف مهوق

 لثم «ةنابإ ريمضلا نع يدؤيو ةقر سفنلا عم يرجي يذلا عوبطملا رعشلا نمو
 :فنحألا نب سابعلا لوق

 عوجفم دْمَّسلاب اهّبحاص ٌةليل اهّلثم ام ةليلو
 ٌعوبتم قوشلا يعادو يرشن دعّوم ىلع اهانئج ةليل
 ا)عورصَم وهو اهنع رماستلا افكناو اهثارين َتَبَخ ا

 عم لفشتلا َنأ دوت  ًةبوعرم يهو ىَنَتَت تماق
 "”عوفدم فادرألاب ٌردّصلا»و ًةوّطخ تلواح ام اذإ ىتح

 ()عوجلا [هاكبأ امنإو اِهِنْنَم ىلع اهاحاشو ىكب

 عوجرم دعوملل راصو ااهلهأ نم نوداهلا ةَّبتناف

 )١( يقابيشلا نع لقنلا يهتني انه ىلا .
 . فرصنا : :هنع أفكنا (؟)

 . دارملا وهو زجعلا وأ ..بكارلا فلخ بكارلا وهو :فدرلا عمج :فادرألا (©)

 . رهلظلا :نتملا (5)



 عومسم لوقلا كنمو تلق دقل اسيلع من يذلا اذاي
 عوز . ُ و َّدَنو الإ - ٍ ًادبأ 3 خت ال

 عوطّقم كلاخْلخ نال ةسرخ اذ كلاَخْلَخ لاب ام
 عوضوم كنع يِرَمَعَل اذه يرصقأ اهّبح يف يتلذاع

 : درب نب راشبل هانعم يفو

 ()اعّرُدلا بقراو ثيدحل رتّق يف تأت ال يدنس
 اصهعطس اذإ شاو هنإ استليل بيِيَطلا قوتو

 :اضيأ هلو

 '””بولق نيقشاعلل لهو تلقف 2ىّوعرال كبلق تيزع ول نالوقي

 :ليمجل رعشو ريثك

 : هيف لوقي يذلا رمعم نب ليمج رعش دشني ًادْشنُم ةزع ريثك عمس :لاق يعمصألا

 رطُمُت مل ةباحس قْرَبك الإ -يننيدعت يذلا َدععولاو تنأ ام
 رِسْعُم هيف تسلو يرغلا اذه الجاع ىضْقت تسلو ُنويّدلا ىفقُت
 ردَقُي م ٌمُكئاقل موي ناك نإ ًةنب ةّبنملا يقلأ ينتيلاب
 (9 ريقألا نيب كادّص يادّص َمبْتَي 2 َتْمَأ نإو داؤُفلا تشع ام كاوهي

 الإ تنك امو .ليمج لوق لثم دحأ لاق ام ؛عوبطملا رعشلا هللاو اذه :ريثك لاقف
 . هيلع يذتحت الاثم ءارعشلل ىقبأ دقلو ,ليمجل ةيوار

 :ةعيبر يبأ نبال رعشو قدزرملا

 : هيف لوقي يذلا ةعيبر يبأ نب رمع رعش دشني الجر قدزرفلا عمسو

 اهلئاوأ دادوسال كلذب تيمس .ءاعرد ةدحاولا (ةرشع نامثو ةرشع عيسو ةرشع ثس ةليل : عردلا 00(

 . اهرئاس ضاضيباو

 . حورلا ديري :ىدصلا (+) . عدتراو فك :ىوعرا ع(

 دحر



 امنإ رتّتلا بناج تَّخْرأو تلاقف

 برت نم مهل يلام اهل تلقف

 : هلوق ىلإ ىهتنا ىتح
 اهب يذلا تفّرع انقفاوت ملف

 لهأ ةبقر يذ ريغ ثّدَحتف ىعم

 ٍلثم هلمحي سيل يرسم نكلو

 لغنلاب لغنلا كَوْذَح يب يذلا لثمك
 ىلع تكبو هتأطخأف هلوقت نأ ءارعشلا تدارأ يذلا هللاو اذه :قدزرفلا لاقف

 متيأر لمه اًمشع اهف ّيتيلخ

 :هبر دبع نبال

 : هيف لوقي يذلا هرعش يف اليمج رعشلا اذهب ضراع امإو . لولطلا

 لبق هلتاق بح نم ىكب آليتق

 :هركذ مدقت ام نودب سيل يذلا عوبطملا رعشلاو بيبشتلا ةقر يف انلوق نمو

 ىسألا ثعبت ةرطخ الإ ْبلقلا احص

 هتامرَع ىرُع تّلح امر ىلب
 تنَر اذإ بولقلا تاَبَح ُطقاول

 هقحت َعنْيأ ىشولا نيتم طْبرو
 اهنسبل عيبرلا راونأك ٌدورُب

 ِهُجَوَأ رون نع لّيللا ميدأ نيف

 تللكف ميعنلا اهيف ىرج هوجو

 ارَعلا نم ًاعَرد مايألل ُسَبلَأِس

 ابنصلا تب اذإ بق يلو فيكف

 نيدحب ةلوصوم ةرفز اه

 "!نيِع ْنِيعَأو مارآ فلوس
 ٍنوفج راسكناو نويُع رحسب
 ""' نوصُع راث ال رودُص راث
 نوَججُم بايث ال باصت َبايث

 "”نونُج يأ ْبابلألا اهب ّنَجُت
 نويعو ىلتجُي دودخ دروب

 نيصحب اقّللا دنع نكي مل نإو

 '"”نيفد عولضلا يف قؤشب َّبَمَأ

 . اهب ىدتهيل ةزافملا يف بصنت اهوحن وأ ةراجحلا يهو :مرآلا عمج :مارآلا 00(

 . قيقر نيل بوث لك وهو :ةةطئارلا عمج :طيرلا (؟)
 زاتجاو قش :ىرف (+)

 .راهنلاو ليللا ىوتسا اذا سمشلا قرشم نم اهبهم حير :ابّصلا (؛)
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 انكاس ناك ام لك هنم ٌجاتهَيو

 ةمايح ءاكُب نم يحايترآ نإو

 تبَواجت نيح كْيألا َماَح َنأك

 : هلوق يف يناوغلا عيرص هب تضراع اممو

 لبق ابرشت ال حاّرلا ىلع اريدأ

 ةَبابص تومأ ينأ ىنَّرَح ايف

 اهبرتل تلاقو تّدّص يتلا تيدف

 :هيور ىلع تلقف

 ينلتق يندّحجتو امظ يلتقتأ

 ٍنداش ريغ يب سيل ياَحَد بالطأ
 هتئيتأ الف يبلق ىلع رَاغأ

 اهمالس ٌدَّرِب تنض ىتلا ىسفنب

 اههجوب ءايح تدّص اهنثج اذإ
 اهمكحب يلع تراج تمكح نإو

 ىسألا هددجف يدّهج ىوهلا تمتك

 اهركذل ًابح لذَعلا اهيف تّببحأو

 ىسألا هّماض (َنُك يبلقل لوقأ
 ىوهلل تضّرعت يبأر ال كيأرب
 ادّمْفُم توملا نم الْصَن ىوملا تدجو

 . ناك ثيح رئاطلا شع وهو :نكولا عمج :نوكولا

 . فتلملا ريثكلا رجشلا يهو : ةكيالا عمج :كيألا
 . ةيبظلا دلو :نداشلا ( 4 ) .رأثلا ,دقحلا :لحذلا

 . باتعلاو موللا :لذعلا
 . نيكسلاو مهسلاو حمرلا ةديدح : لصنلا
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وكوُب ؛ تبت م مامح اعد
 ""ن

 ٍنوجشب هَتيواد نجش يذك

. )60 
 نيزحل ةمحر نم ىكب نيزخ

 ا"' يلحَد يتلناتاق دنع نم ابّلطت الو

 ٍلتق هل لحي ال نم ىلع نكلو

 ىلصو نم ُْبرقأ هنم اًيرثلا «هيعد

 ٍلدع ادهاش يل كِينيع نم ماق دقو

 ا*) يِلْخَف م هدنع اويلطاف ٌرحس هنئيعي

 ىلقع ىلع َراغأ هيف هّبلاطأ

 يلتق ال تبَهو يلتق تلأس ولو

 ٍلصولا نم ّدلأ ًارجه ٍنرُجهَتف
 لّدعلا نم ىهشأ َروجلا كاذ نكلو

 لْمُي اذو طُحَي اذه اكُبلا ءامب
 60 ها ككل ع
 "" لذعلا نم يداؤف يف ىهشأ ءيشالف
 لذلا ىلع ٌرَبصاف ّرعلا تّيبأ ام اذإ

 ٍللعف الل كلعفو يرمأ ال كرمأو

 (0) لْمصَتلا ىلع تأكتا مث 9 هتدرجف



 |دقلل ّيسفن تّضَرَع يتلا تنأف ةبير ريغ ىلع ًالوتقم تنك نإف

 عيرص رعش لضفي مل ,هعبط ةقرو هانعم عيدب عم .رعشلا اذه ةلوهس ىلإ رظن نمف

 .رعشلا اذه يف هلوق نرق اذإ اهس الو .مدقتلا لضفب الإ هدنع يناوغلا
 لذعلا نم تْحرتساف يب ام ردي مف يلذع ّبحلا نم ىقلأ يذلا تمتك

 :رعشلا اذه يف يلوقب

 ٍلّذعلا نم يداؤف يف ىهشأ ةيش الف اهركذل ًاَبَح لذعلا اهيف تبَبحأ

 : هيبشتلا نسحو بيبشتلا ةقر يف انلوق نمو

 هتانجو ىلع ًادزو ُهَراصأف هنّولب ءايحلا فطل نَسْوَس مك

 : هلثمو
 اًقيفر بولقلا عيطقتب ًاثرو اقينأ لوقعلا يبني اًوُلُؤل اب () ة . 5 ًّ 3 سالك < 7 هد 2.

 اقيقَع ءايحلا نم دوعي ًاَرُذ هلثمب تّعمَس الو تيأر نإ ام

 هل ريظن ال يذلا عيدبلاو هيبشتلا نسحو بيبشتلا ةقر يف انلوق نم اذه ريظنو

 : هيلإ قبسي مل يذلا بيرغلاو
 20( 5 8 مآ 3 .٠ و

 ١ رودقملا ىلع اهظحاول تمكح روح يف ىوحلا اهبعاد ٌءراوح
 )روفْمَيلا فلاوسب تّقلت» ةناصمثأ ةلقم لإ ترظن
 روش ْولْوْلِب كاتأ ىتح اهنوفجب ىسألا ضاغ امنأكف

 :انلوق نم اذه ريظنو

 علطَي يح لك كدنع درولو هنود علطي سيل ْنيح درولل

. 
 همأ عم ىشمو كرحتو يوق اذا ةيبظلا دلو :أشرلا

١0) 

. 
 اهتوفج تقرو اهتقدح ترادتساو اهداوسو اهنيع ضايب دتشا يتلا :ءاروحلا (؟)

. 
 ةيبظلل ءامدأ يف ةغل : ةنامدأ (ع)ز



 اهْفعَّضل كيلع يدّبك عدصنت م
 هناسل نيبُي ام ٌدرجأب يل نَم

 ٍةلْقُم ةراشإ ىوس ٌمالكلا عنم
 : هلثمو
 ركفلا ةياغ يف َمُهولا توفي لامج
 دساح َةَلُح َردبلا راعأ ٌةْجوو

 :درب نب راشب لاقو

 اهبُح نم هباه يلق حيو

 اهّبح نّسَحو اهيف ملت ال

 :هلو

 ةروش ةضور ابناك

 عدصتت اف تباذ اهنكل

 عمسي اهنعو ينملكي اهبف

 رخحّسلاب قطني ةافام اذإ فّرطو
 ردبلا ةحفص يف دوسي يذلا هنمف

 نلع ىتح هناتك نم قا 7

 ْنَسَح نيعلا هب تّرم ام لك

 مَحّسل ا رخاوأ ف ف فر

 : لزغلا ىف نودّلوملا هلاق تيب رعشأ وهو .راشبلو

 قاشعلا عراصم ىشخأو ك 2 ينيعرحس يهتشأ هللاو ان / م ةنأ 0 020 ههأ 0

 :هلو

 ارشلا 05 1 اهنأ <و

 :ساون يبألو

 دروم دخ تاذو

 نم نيعلا لًمأت

 ءاهتنا يف هضعبف

 . شغ الو لغ هبلق يف سيل يذلا :درجالا (1)
 . ىّرعت يذلا وأ ءام رمأل دج يذلا :درجتملا (؟)
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 دوعلا يف نوكي هليف تدع مملكو

 : ًاضيأ هلو

 مقُس نم ةقافإلا يف دهع ةبيرق اهنأ بسحت فرّطلا رك ةفيعض

 لوحنلا يف مهوق
 يذلا هرعش يف هنول بوحشو همسج لوحن فصي ىشرقلا ةعيبر يبأ نب رمع لاق

 : هيف لوقي
 تضراع ُسمشلا اذإ اَمأ الجر تأر

 تفذاقت ضرأ َباّوِج رفَس اخأ

 هصخش ةّيلملا رْهظ ىلع اليلق
 :لوقي رعشلا اذه يفو

 تففطأو مهنم توصلا تدقف املف

 هّبويغ وجرأ تنك ٌرْيِمُق باغو

 لا ةيشم تلبقأ توّصلا ينع ِضْقُخو
 تنفّبلتف اهثئأجاف دإ تّحف

 ينتحضف :نانبلاب تّضعو تلاقو

 فخت ملأ كيلع اَنُم ذإ كسير

 ةجاح ليجعتأ يردأ ام هللاوف

 ىوهلاو: قوشلا ينداق لباهل تلقف

 )صخر يثعلاب امأو ىحضيف
 || 7 ل

 ريع ثعشأ وهف تاولف هب

 (ا"”رّبحملا تادرلا هنع ىَفَن ام الخ

 ٌرْوُنَأو ءاشعلاب تّش حيباصم

 )رمش مونو نايغر َحّورو

 اه روزأ موقلا ةفيخ ينكرو بابح

 رهجت ةّنحتلا موتكمب ثتداكو

 رّسعأ كِرّمَأ روسُّيم ؤرما تنأو

 رَضُح كودع نم يلوحو ًابيقر

 رّذحت تنك نم مان دق مأ كب ترم

 رظنت سانلا نم ْنيع امو كيلإ

 )١( هترصاخ برضي :رصخي .
 .رابغلا هالع يذلا : ريغألاو دبلتو هرعش ريغت يذلا :تعشألا (؟)

 . قمنملاو نيزملا :ربحملا (*)

 .رمقلا ديري ءرعقلا ديعبلا : ريعقلا ( 5 )

 .رخآلا ىلع هردص يبناج دحأ فرشأ يذلا :روزألا (0)
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 سلجمو كانه ىهلم نم كل ايو

 انر اك لإ اهينيعب ونرتو

 هنأك هنع ٌرتفت اذإ قورب

 هّقأ الإ لِيللا يضقت الف

 مهنم ناح دق ّيحلا َنأب تراشأ

 ةلحرب دانم الإ ىنعار (هف

 مهنم رونت دق نم تأر الف '

 مهمتوفأ اًمإف مهيدابأ :تلقف

 حشاك لاق امل ًاقيقحتأ :تلاقف

 هربغف هنم دب ال ام ناك نإف

 ىتف ىلع انيعأ اهّيتخأل تلاقف

 اتلاق مث اتعاتراف اعلبقأف

 يقتا تنك ام نود ينجم ناكف
 يل َنْلَق ىحلا ةحاس انْزَجَأ الف

 ًارداس ّرهدلا كبأد اذهأ َنلُقو

 رصقَي كلذ لبق يليل ناك امو

 "1رشؤم بورغ وذ يشاوحلا قيقر

 ")روج ةليمخلا طْسو بربر ىلإ

 روم ناوحقأ وأ درب ىصح

 روغتت همجن يلاوت تداكو

 ا"”روُرغ كل دعْوم نكلو بوبُه

 (*)رقشأ حبّصلا نم قوتفم حال دقو
 رمأت فيك ٌرْشأ تلاق مهظاقيأو

 راعيف ًارأث فيسلا لاني امإو

 رّثْوُي ناك امل ًاقيدصتو انيلع

 رتسأو ءافخلل ىندأ رمألا نم

 رخأقم اّلعي نأ نم يلامو

 رّصحأ تنك امب ًاردص ابحّري نأو

 رّدقُي رمألل رمألاو ًارئاز ىتأ

 رّسيأ بطخلاف موللا كيلع يلقأ

 رصبي وه الو وشفي انّرس الف

 ا*”ر صعُمو نابعاك : صوخش ثالث
 رمقُم ليللاو ءادعألا قت ملأ

 ركفت مأ يوعرت مأ يحتست امأ

 )١( ةعانص وأ ةقلخ هنانسأ تزرح يذلا :رشؤملا .

 )١( يسنالاو يشحولا رقبلا نمو ءابظلا نم عيطقلا : بربرلاو . ةيشحولا ةرقبلا دلو :رذؤجلا .

 ةكم برق ناكم :روزع (؟) .

 .رهظو زرب يذلا :قوتفملا (1)

 . اهبابش تغلب يتلا ةاتفلا :رصعملاو . اهيدث دهن يتلا ةاتفلا :بعاكلاو . سرتلا :نجملا (6)
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 ضرتعا «ةنيدملا ىلإ ةبقع نب ملسم هيجوت دارأ امل ةيواعم نب ديزي نأ ىّريو
 نجم «ماشلا لهأ اخأ اي :لاقف .حيبق سرت هعم ماشلا لهأ نم لجر هب ٌرمف «سانلا

 :ةعيبر بأ نبا رمع لوق ديري ! اذه كجم نم نسحأ ناك ةعيبر يبأ نبا

 رِصعُمو نابعاك : صوخش ثالث يقّتأ تنك ام نود ينجي ناكف

 :لوحنلا يف ّيبارعأ لاقو

 "!'اهّدوع َدّوأت ام ومات دوُعب قّلعم ىنم تِيقبأ ام نأ ولو

 :رخآ لاقو

 ) 7 ا 0 6 8 .٠ ءاس

 ””ةوخأو ىوملا وبأو ىوهلا انأف ىومهلا حيرابت نع ينولأست نإ

 هونّقد هفرط بقت الول  ىمسألا هب ّرضأ لجر ىلإ رظناف

 :لوحنلا يف رماع ينب نونجم لاقو

 بهذي حيرلا هب بهذت |نيأ ىّدص كلام َّمأ اي ترداغ امنإ الأ

 :ءيلاه نب نسحللو

 ا”يلطلا رّئفَي ال اذك 2 ُْبَرَألا ىبضقني ال امك

 بتتتحُم وهو يّلقأ الإ ىو بلي مو
 بستنأ تاكرحلاب ن اويمحلا ىلإ ينأ ىوس

 :بتاكلا دلاخ وهو رخآ لاقو
 ) 40 3 - - صا ساما 0

 : ىنعملا اذه ف انلوق نمو

 0” كذا ٌمومه هرخآو ٌرارتغآ هلَرأ ٌبحلا ُليبس

 ىنثتو جّوعت :دوأت 010(

 )١( هجهوت :قوشلا حيرابت .
 . ةياغلاو دصقلا :برألا (م)

 .ركذتلا :راكذالا (5) .رفسلا نم دهجملا وأ ءلوزهملا :وضتلا (:)
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 موسَج مهل نيقشاعلا ىقلتو

 ىريي ام ىتح قَر دق

 اوراطل اوخفت ول قوشلا اهارَب

 سئتبم ةئاشُخ الإ
 سحي ام ىتح باذ لب

 :نيرخآلاو نيلّوألا ىلع ىبرأف «٠ ىنعلا اذه يف ءيفاه نب نسح لاقو

 ىبرأ ةثوعشلا يفو

 كيردرت نأ تدرأ

 ينم بلقلا دقاع اي

 اًرجتي ال هلكي

 : ةيهاتعلا يبألو

 ٍقوقو يمسج هللا ليبس يف الأ

 :هلو

 امو ليتقلا الإ ينم قْبت م

 ىنتلمأ نيعلل نانكف

 ىلحأو ىهشأ ناكف

 الك تاهيه نويعلا

 َدَخ ترّكذت آلم
 ًالقأ ل يلقلا نم

 ال نم ظفللا يف لقأ

 مقّسلاو ةينملا نيب بكرم ىلع

 يمسج ىلع حونأ ىتح دعسُم الأ

 اييقب يذلا كرتت اهبسحأ

 عيدوتلا يف مهوق
 : هل ةيراجو ديمح نبا

 ىمست يل ةيراج تعدو : ةقرلاب جارخلا لع ناكو بتاكلا ديهمحح نب ديعس لاق

 تنك نإ :تلاق !لئالق مايأ يه امنإ :اهل لوقأو ,يكبت يهو كحضأ انأو ًاعيفش
 اهيلإ تبتك مايألا يب تلصتاو رفسلا يب لاط املف !معنف عيفش لثم فلخت نأ ردقت
 : هلفسأ يفو ,ًاباتك

 انئيب ٌرْطقي عمّدلاو اهتعّدو

50١ 

 قارفب ْعَّذلُم لك كاذكو



 قانعب ٌةلوفشم اهُئيِيو اهلا عومّدلا ضييفتب تلغُش

 يف ] «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :الإ هيف سيل ريبك '''راموط يف لإ تبتكف :لاق
 يذ ىلإ باتكلا تهجوف :لاق , ضيبأ باتكلا رئاسو ,باذك اي :هرخآ يفو [ هلأ

 مسب :الإ هيف سيل «تبتك ام وحن ىلع ًاباتك اهيلإ تبتكو . لهس نب لضفلا نيتسايرلا
 :لوقأ هرخآ يفو هلوأ يف «ميحرلا نمحرلا هللا

 ايقالت ال نأب ْمَلْعَأ ملو اهيلإ ًاكحاض قّرَّقتلا موي اهّتعتوف

 ايفاصملا َبيبحلا تيكْبأو تّيكب اقللا ٌرخآ هنأ يردأ تنك ولف

 يفو ؛هلوأ يف .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :الإ هيف سيل رخآ ًاباتك لإ تبتكف :لاق

 لهس نب لضفلا نيتسايرلا يذ ىلإ هتهجوف !كلذ نوكي نأ هللاب كذيعأ :هرخآ
 . عايضلا ناويد ىلإ نرّيصو دادغب ىلإ "'ينصخشأف

 :ناتيراجو ىحي نبا

 :لاق لكوتملا ريزو ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع نع ريبزلا نع يعبّرلا ديزي نب دم

 لاهجلا ةعئار ةيراجب عتمت ءاهب هماقم لاطف "'شطيرقأ ةريزج ىلإ لكوتملا هافن امل هنإ
 ًاَّيتم كلذ لبق ناكو .اهريبدتو ةفالخلا قنور نم هيف ناك ام هتسنأف «لابكلا ةعراب

 ,روبحو رورس يف ةّيشطيرقألا عم وه ائيبف ؛اهنع السف .قارعلاب اهفلخ ةيراجب

 هيفو قارعلا نم هتيراج باتك هيلع مدق ذإ «شاع ام دلبلا قرافي ال هنأ الل فلحي

 : بوتكم

 '"'مهبو مكنع تنب ذم ينوربخ مّشنأ مولا ٌمَّنْقُذ ال يدِعَب فيك
 ا*'تنتف يدب دوُدخلا دزوو نيبِعلا ِدّرُخ نم َنوُمجلا ضارمب

 )١( ةفيحصلا :روماطلا :راموطلا .
 يب ثعب ,ينجرخأ :يصخشأ (؟) .

 . برعلا رحب يف ةريزج :شطيرقأ ()

 . متدعتبا :متنب (1)

 . هّيبحلا ءارذعلا ةاتفلا يهو :ديرخ عمج :دّرخ (0)
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 متتك ثيح مدنع قوشلا نم ء,ن اب نإو يبلق ْنِإ يآلخأ اي
 مئشعو يدحو يلع اياملاف ًاعاتجأ ُهَْلإلا ىَّيأ ام اذإف

 | | : متاح لوق نم ىنعملا اذه تذخأ

 رخأتت يذلا تنأ نكف .تومب اننيب قّرْمُي موي ىتأ ام اذإ

 . هتالاح نسحأ ىلإ هفرصو لكوتملا هنع يضر ىتح ءاهباتك دعب ةذل رشابي ماف

 :ءاجر نبال ةيراجو زتعملا

 تنك ةيراج زتعملا ةفيلخلا ينم ذخأ :لاق بتاكلا ءاجر نبا ينثدح :لاق يريبزلا

 نم حربت ملو اهدحو تيقبو ءاهلبق ركسف .ييلايللا ضعب يف ًاعم ابرشف ؛ ينبحتو اهبحأ

 ًاتوص هيلع تنغف دوعلا تذخأف ءانمايأ نم هيف انك ام تركذف..هل ًةبيه سلجملا

 :لوقت يهو حيرق بلق نم انيزح
 اموت نِتلقُملل قبيل  اموي قارفلا موي ناك ال

 اموق ةاسو ًاموق ّرَّسْف الْمش كنمو ينم تنشق

 اموَس باذعلا يف ينُموسُي بّلق دّجوب يل نم موق اب
 امول دّرأ اهك تِيكب الإ هيف ُسانلا ينمالام

 اهيدخ ىلع يرحت عومدلاو اهيلإ هسأر زتعملا عفر اتوص نم تغرف الف
 ةصقلا هتملعأف ءاهلمأ اهغلبي نأ امل فلحو ربخلا نع اهأسف هكلس عطقنا "' دنرفلاك |

 . هتصاخو هئامدن يف ينقحلأو ءاهيلإ نسحأو ِيلإ اهدرف

 :هل ةيراجو دحأ وبأ

 يولعلا ىلع مقم وهو هيلإ تبتكف «ةيراج دمتعملا برح بحاص دمحأ يبأل ناكو

 : لوقت ةرصبلاب

 . ءوضلا جومت رثأ نم هتحفص يف عملي ام : دنرفلا )١(
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 .تعجر :تلفق )١(

 ىَسألا ثَعبت مدعب تارّبع انل

 متيكب له اًندعَب يرْغش تبلالأ
 ٌريفزو ةَّمَج نزح ٌسافنأو

 ريثكف مدعب يئاكُب اًمأف

 . تاَرغ نم ''”تلفق ىتح اهريغ مه يل نكي ماف : دمحأ وبأ لاق

 :هل ةيراجو ناورم

 : ةلمرلاب اهفلخ هل ةيراج ىلإ رصم وحن مزهنم وهو دم نب ناورم بتكو

 ىرأ ام ّدّصلا ىلإ ينوعدي لاز امو

 مملعآف بلقلل هللاو (ٌماكنأو
 ع

 م 8 ١ 1

 :رغئثلاب لجرو راكب نبا

 (") يردّص يف كل يذلا ينينثيو ىأنأف

 ِرْشَع ىلع ِكنم ْتْيَسسأ دقف ًاباجح
 رْهش ىلع تصف اهيلثم تدَدزا اذإ

 رْهّدلا ّرخآ يقتلت ال ْنأب فاخأ
 رْبّصلا ةبقاع رّبّصلاب ًايلاط الو

 ناكو ,.عوضخو ةناكتساو ةلذ هيلعو رغئلاب ًالجر تيأر :لاق راكب نب ريبزلا

 هب تولخ دقو هتلأسف ؛ ىفحت هل بحلا تاكرحو . ىوكشلا ىفحيو . سفنتلا رثكي

 داشر يّرمأ يف انأ

 يداعألا ورَْي يندب

 دابعلابب ايلع اي

 :نيبلا فصي يبارعأ لاقو

 نِيَبلا ىلع ًاَّضَع اهلمانأ تَمْدَأ

 . ودعلا ضرأل مخاتملا ناكملا :رغثلا (؟)

 .فولأملا :فلإلا (:)

 .نارجهلا :دصلا (؟)

 داهجو ورغ نيب
 يداؤف وزفغي ىوهلاو
 قل هم 3 تبا

 يداقرو يفلإ َر

 نيعلا عماد ينتأرف تستنا اَن



 تقطن امو ءاميإ ىنلتعّدوو

 اذإف هفاعضأ لب كدجوك يدُجو
 يمدب يبلطآف يتومب تعمس نإو

 :رخآ لاقو

 اهّبلْغَي ٌعمّدلاو ينعدوت تلام

 ةيكاب يّهو تلاقو تّرمتسا من

 :رخآ لاقو

 سّقلا يف نأ فلإ دقاف نبأ

 ٌةَلئَمطُم ىونلاو يكبت نأ نآلا

 ىونلا تّطَش الو َحَرْبَت مل كنإف

 :رخآ لاقو

 يلع نيبلا ٌدويق تحتفنا اذإ

 الافقنا آلإ ةثاقلح تبأ

 موي لكو ءاقبلاب يل نمو

 بيرغ لكل يكبي ًابيرغ اي

 مَدلا ىلإ حارتساف نببلا ُهّرع

 ىتح رمدلا ثداوح ةتلتخ

 نينيعو اهنم ةباّسب الإ
 )١( هس ل ع هاري 7

 ينيحاو حمرلا باق تيراوت ينع

 نّيبلا ىلع يدعتسأو نيّبلاو كاوه

 ٍنّصْعلاب حيرلا يسن ليمي امك

 نكت مل َكاَّيِإ يتفرُعَم تيلاي

 1 رسفنلا جرخَم م هلم قياضت ىتح

 سّلتْخُم نيبلاب هل داؤف ىلع

 حفاس كعمدو فوهلم كبلقو

 حرابت ال نم َتْحَراب اذإ فيكف
)0 

 "خزان يداؤف نع يربص نكلو

 و - - 3 - 31 5 و

 حاقملا ٌردقلاو هللا يتأيو

 حارج يدبك يف نيبلا مهسل

 بيبح قارف اهلبق َقْدَي م

7 
 ٍبيصُم مهسب اهنم ةّندصقأ

 )١( برقلا نع هيانك :حمرلا باقو ءرادقملا : باقلا :حمرلا باق .
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 : ريمايطلا وبأ لاقو

 ُهَثْعَدَو موي هل لوقأ

 انماسجأ كنع تقح ا نئل

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو

 يمون دهع ّرخآ ناك كقارف

 لكلا نم كيلإ ًابناج تعفَر
 ْمَت ال ةباّبّصلا ةرظن ترظن

 ّصلا كاذ ريغت دقو تلو م

 :ناثع نب ديزي لاقو

 طّرل ْوُلْولْلاك ةعمت
 ملا 0 ْن لا

 فَي ام 3 المعلا

 نلا دلبلا يف بيرغلل اتشحو اي

 اوعفتنا اف هّيابحأ قراف

 هتبزُعو هيأت يف لوقي

 . ةريحل تكس يذلا : سلبملا )١(
 ٠ . بعتلاو فعضلا : ةلكلا (؟)

 . ىوتساو سلم يذلا :ليسألا («)

 مم 0 لالا 8
 '" سلبم هلئريبعب لكو

 سْفْنألا كعم ترفاس دقل

 .٠ م ع #

 داؤفلا نع عومدلاب حورا

 داهّسلاب ينيع دهع لّوأو

 داز ءوس نم هب تعجر امو

 )اليحك ًافّرط ُهتّلباق ة

 الوحي نأ اهعمَد نيبلل كل

 ""ليبألا دخلا ىلع بس
 ١ يحكلا فرط ا نم رس

 ليحرلا موي يف قش

 اعنص هسفنب اذام حزام

 اعفتنا امو هدعب نم شيعلاب

 اعّبص ام لك هللا نم ٌلْدع



 :رخآ لاقو

 مهدعب نم مّسحلا ىحضأو اوناب
 مهلوق نمو مهنم يفسأ اب

 ْمُهاَقلتأ وجو أب
 :رخآ لاقو

 يكبت مث كسييبح نع لحرتا
 : يرذعلا ةبْدُه لاقو

 تارخسم حايرلا تيل آلأ

 انتتأ اذإ َلاهشلا انّرِبخَتف

 هيف تّيسمأ يذلا ْبّْركلا ىسع
 ناع كفّيو فئاخ نمأيف

 :رخآ لاقو

 الو قارفلا يف هللا كراب ال

 امك ٌقارفلاو ٌرجهلا حبُد ول

 قرشا قارقلا سأك تيرش
 هر ع

 هلمُؤَأ يذلاو يديس اي أ

 : ىئاطلا بيبح لاقو

 ارهففل و يدنع توملا

 ونفنلا ىلع نائنواعتي

 ()اَيَق هل ٌنِبعلا ٌر صبت ام

 ايش انل ٌدقفلا كّرض ام

 ايح مّهدعب ينودجو نإ

 ؟ قارفلا ىلإ كاعد نمف .هيلع

 بوت وأ ٌركابُت انتجاحب
 ا)بوتحلا انع انلهأ َربخّتو

 ")بيرق جرف هءارو نوكي

 بيرغلا يئانلا هلمأ ّقأيو

 (ّمَّرمُأ ام رخحلا يف كراب

 ١[(( مود 8 2-5 8

 ' [همون ّيتلقُم نع راطف

 (هقوذت نأ هللا كتذشان

 قاطُي الام اهالك َق

 (0) قاّسلا اذو ماحلا اذف س

 )١( مغدأو لهسف ءزمه لاب ائيف يأ :اّيفو . اولصفناو اودعب :اوناب .

 بونجلا نم ببت يتلا حيرلا : بونجلاو ؛لامشلا ةيحان نم به يتلا حيرلا :لامشلا (؟) .

 . سفنلاب ذخأي مغلاو نزحلا :بركلا (©)

 . ةءولمم : ةعرتم (:)

 ”؟ 0 7/

 .راضتحالاو عزنلا :قابسلا (م)



 :رخآ لاقو

 قالتلا ةَلَّبق ام ناش
 توم كلتو ٌةايح يذه

 انيقشاعلا متام نييبلا فقوم

 اًمأف :نّيتحرف نّيبلا يف نإ

 انيحشاكلا 5 ةرضحب سملو ليييبقتو بحأ نمل قانتعاف

 انلامدق اذإ ةحرف يل مث

 يصق للا ىلع ّيجّشلا ْلْبِ
 اولّمحتف مُهّبحأ نيذلا ناب

 مهقارفل ةحاين َنَتعِبألف

 ةَدوُسُم ًاعرادَم َنَسَبلألو

 ًايلاخ يقوم دعب كتركذألو

 ًادهاج ةمايقلا يف كتبلطألو

 ةنجب ترص ترص نإ ةنجبف

 ريدج كاذ لكب ماهتسملاو

 :نيبلا يف انلوق نمو

 قارف وأ توم ليقام

 قارفلا ةعاس ٌةلبُقو

 قاشسعلا ةخار (هنيب

 اًنيزح لإ هيف ُنْيعلا ىرت ال
 ..انينعاظلل عادّولاب يتحرف

)0 

 !انيمداقلا ىلع مهميلستل ُس

 ٌريسي بحملا ىلع ُبحملا البو

 ٌريسع كيلع ىوبت نم قارفو

 ٌرودَصو ٌهّجوأ مطل اهيف

 ا"”ريسم كاهد ذإ لكاوتلا سْبُ
 00و 2 1

 ريكنو ركنم دنع ربقلا يف

 ا“ روشُت ٌدابعلاو قئالخلا نيب
 ريعسف اهّريعس كاوَح نكلو

 روكش هلإلاو رَقْغُي ٌبْنَّذلاو

 )١( ضغبملا ودعلا :حشاكلا .
 مدقملا ةقوقشم ةيج وأ ءفوص نم بوث يهو : ةعاردلا عمج : عرادملا (؟)( .

 )*( .ناكالم : ريكنو ركنم

 . اوثعب يأ :روشن (1)



 ملألا بوث يمسج اسك | يمقَس يعاود ْنِيِبلا جَّبَه
 )يمد َّلَح دقف ْتْدُع اذإف  ةرم ينلقأ نِيلا اهمأ

 امتي مل هققراف نم نإ ةطبغ يف مت عزل لَخ اب
 يمقّس ىواد ءاش ول نم ركذ أَمَس يبلقت باه دقلو

 ؟قالتلا ُنوكي ىتم :تدان مث 2قانتعاو ةرفزب يتعد

 (7 قاوطألاو بويجلا كلت نيب 0اهنم ٌّمِّصلا قرشأف تدصتو
 قاّشُعلا ٌعرُصَم كِبّيع نيب 2مقّس ريغ نم نوفجلا ميقس اي

 ٍقارفلا موي لبق تم يّتيل

 : هيف انلوق نمو

 ىقالأ امو تيقل ام يبسحف 2 قارفلا ىلإ ءاقللا نم تررف

 ىقاس َفكب تومأ ىنظ امو ًافّرص تّوملا سأك نّيبلا يناقّس

 قارفلا رح نم َمويلا ينرجأ يداؤف ىلإ ءاقللا درب ايف
 .رماع ينب نونج لاقو

 نئاك وهو نكي مل رْمأل ًاراذَح اكبلا نم ينيع عمد نفمل يفإو
 نئاب وهو نبي مل بيبح قارف ةليلب كاذ دعب وا ًادغ :اولاقو

 نئاح َناح ام نأ آلإ يّمكب يتّينم نوكت نأ ىثخأ تنك امو

 ىلهابلا ماشه وبأ لاقو

 عنصأ فيك ادغ يردأ ام هللاوف عدوم هيف كش اال ادغ ليلخ
 هو 6 و 0 9 -ِ عهم# 3 0

 )عدوي نميف تنك نإ افسأ ايو َةوَدَغ هعّدَوأ مل نإ ًانّرَحاوف

 )١( قارفلا :نيبلا .

 . ماحلا قوطو ةضفلاو بهذلا قوطك ءةعنص وأ ةقلخ ءيشب طاحأ ام لك وهو : قوط عمج ؛قاوطألا (؟)

 . ةادغلا :ةودغلا عر



 عرسأ توملاف تعدو نإو ًاعيرس هذعب تم ًادغ هُْعَدَوأ م نإف

 عزجأو يكبأ هللاو دغ يف انأ ًادغ هب فيكف هيكبأ مويلا انأ

 (")عقوتأ ام ناك نإ دغ َةادَغ يتبيصُم تّلجو ينّيع تنُحَس دقل

 مقدم كل له !تلَبقأ ال ُدَغ ايو 2؟َسِبْحم كلله !َترَبدَأ ال موي ايف

 : درب نب راشب لاقو

 ٌراصق اهنع اهنوفج ّنأك ىتح ضيمغتلا نع ينيع تبن
 راهن مدعب ليلل امأ ًالوط دادرت يىنليلو لوقأ

 : هل ةيراج ركذو رصم لخد امل مصتعملا لاقو

 امقّسلاو مهلا يساقتي رصم ىرُف يف بيرغ

 امرفلاب هنم َرصقأ ن ادي ملاب ناك كلت

 :رخآ لاقو

 )يذلا داقتفأ لثم كّدقفو | عيبرلا عادو لثم كعادو

 مرك نم مو كنم هاندقف ىّدت نم مكف ممالس كيلع

 مامحلا يف مهرق

 : اصل ناكو , "' ىلكُعلا ردحج لاق : شفخالا نسحلا وبأ لاق
 نابّواجَت نيتماح هءاكُب ًاقوش تددزاف ىنجاه ًامذقو

 (7نابو برغ نم نيدوع ىلع يمجعأ نخلب اتتبواجت

 ناد ٌريغ بارتغآ برغلا يفو ىميلُس تناب نأ نابلا ناكف

 :رخآ لاقو

 رقت مل :ينيع تنخس )١(

 . نوكس يف هنامز لوطي رطملا يهو : ةميدلا عمج : مّدلا (؟)

 . لكع اهل لاقي ةمأ ىلا ةبسن : ىلكعلا )١(

 . ةموعنو ءاوتسا يف ليوط «ءايبوللا نورقك رمت هل رجش :نابلاو . ضيبلا حادقلا هنم ذختت رجش :برغلا (:)
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 ٌناريجلا قّرفتي نا دب ال

 !ناسنإلا ٌربصيو « عيمجلا دعب

 هّنأل عيمجلا دعب اوقرفتو

 تقرفت ٌدايجلا ٌلبإلا ٌربصت ال

 :رخآ لاقو

 ٌبيجن ْنحَي نأ وأ اهفلإ ىلإ 0غ ةبيجن نحت نأ يف ةبير لهف

 [ك نوقرافملا هل جاتب, توص نسحأ كلذ ناك نينحلا لبإلا تعجر اذإو

 . مامحلا حونل نوجاتبي

 : مّلَحُم نب فوع لاقو
 ؟حونت يفف ٌداَيَم َكئصْعو د ٌرضاح َكفلإ ِكّيَألا َمَِح اي الأ

 ؛كلذ هبشأ امو ناشّرولاو يرمّقلاو يِسْبُدلاك ,ةماجح برعلا دنع ةقّوطم لكو

 الو ؛ ىثنالاو ركذلل ةطب :لاقي امك «ىثنالاو ركذلل ,ةماح :لاقرو .مامح اهعمجو

 ؛ مرتتو رقرقتو عجستو درغتو حونتو ينغتو يكبت ةماحلاو .عمجلا يف آلإ مامح لاقي

 . ءانغ رورسملا هلعجيو ؛ءاكب نيزحلا هلعجيف مهفُت ال عيجس تاوصأ امل امنإو

 :روث نب ديمح لاق

 ةمامح الا قوشلا اذه جاه امو

 عدت مف ٌءاشع نصُع ىلع َتّنغت

 اهلثم توص هقاش يلثم رأ مف

 ْ :رماع ينب نونج لاقو

 انرتو ةحرَت رح قاس تعد

 ا""(منأف ٌعيبرلا حازنآو ُفيَتملا اند

 اجُعأ توص هقاش ًايبرع الو

 ةودغ َندُع ىوللا تامامح اي الأ نيزح نكتاوصا ىلا ينإف

 )١( اهريخ :لبالا نم بيجنلا .

 )١( فتلملا ريثكلا رجشلا يهو : ةكيألا عمج :كيألا .

 علقأ ءرطملا مجنأو . داوس اهترضخ طلاخي يتلا :ءابطخلا (ع) .
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 : ىنعملا يف بيبح لاقو

 ةفايع تّرَّسك نإف مالا نّه
 :لاقو

 ىوللاب ةايظ دهع ىسني داك اك

 امئاه سيل نم بلق يف ىوملا َنْئَعَب
 تلع نإف ًاعوُمُد تّسيل معن اه

 مامحلا يف انلوق نمو

 ابّصلا تَّبه اذإ ٌبلق يلو ,فيكف
 انكاس ناك ام لك هنم ّجاتهَيو

 ةمامح ءاكب نم يجحايترأ ناكو
 تتواجت امل كيألا مامح نأك

 : ىنعملا يف انلوق نمو

 يَقََأ كْيألا نوصغ يف حئانو
 ةليازي ام باضخب قّوطُم

 هب تيرد ام وجشب وكشَي تاب دق

 : هيف انلوق نمو

 تّنعَت مأ ىوللا تامامح تّحانأ

 اهريغ يش الو تناك يتلا تّيَدف

 : انلوق نمو

 !نويع نه ْفرْذَت لو َنْيكَب

 "''ماح َنِهَنإف نهئاح نم

 مئامحلا ىلع ةلمأ نكلو

 ماه وهو ٌهَنعر يداؤف يف لقف

 ل اوسلا ٌعومّدلا يضمَت ال ُثيح تضم

 نوجشب هتيواد نجش يذك

 ٍنيزحل ةمحر نم ىكب نيزح

 هيقارت ىدحإ هقرافت ىتح

 هيردَي سيل وُجشب وكشأ تبو

 تَنَجأ ام هبلق ىعاود تّدبأف

 هملول ام امل ضقت ول ةنلا ىنم

 ()يصلا مئاها ىلع تجاه ىَسأ يأف ةمامح لُيل حنج يف تعجّس دقل

 )١( سدحلاو نظلا :ةفايعلا .

 ليست يتلا :مجاوسلا عومدلا (؟) .
 .راهنلاو ليللا ىوتسا اذا سمشلا قرشم نم اهبهم حير :ابّصلا (")
 . قاتشملا :بّصلا (:)



 "برك الب ًابرَكوىوكش الب ىوكشو 2ىوج الب ًاوجش تجيه مم ليولا كل

 بكّسلاب عمادملا كنم تقرقر امو ِدِّهسُم ٍنوفج نم اعمد تبكسأو

 : ةمرلا وذ لاقو

 "رت قرو اه تبنُي ل بضقلا نم ةناب قوف ًابعان ًابارُغ تأ
 رجرلاو ٌةفايعلا اذه ىونلا نيبل ةنابو با غال ٌباَرْغ 3006

( 

 ثيدحلا بيط يف مهوق

 : ديز نب يدع لاق

 (9 اَغُم ٍيذام لثم ثيدحو هل ٌعيشلا ُنْذأَي عام يف

 : يماطقلا لاقو

 ا*"يِداّصلا ةلغلا يذ نم ءاملا مقاوم هب َنبِصُي لوق نم َنذبني َّنهف

 : دوعلا نارج لاقو

 فطقت مّرك ٌراكبأ وأ لْخَّلا ىتج ةنأك ثيدح نم ًاطاقس انلنف

 :رخآ لاقو

 "”فراطملا يشوك يشو هل ثيدح يقتنأن نيح اشيب يرجتبل انإو

 :راشب لاقو
 )اسمر َّنيسُك ضايرلا عطق اههثيدحح ّرشت نأكو

 : هلو

 قشغعأ ظحللاب كش ال ًاذإ يبلقف ٌهّنعمس ًامالك ينذأ تقشع نشل

 )١( نزح وأ قشع نم دجولا دادتشا :ىوجلا .
 ( اتاصغأ تطسبو تلاط ةرجش لك :بضقلا .

 ( ديجلا لسعلا :يذاملا .

 ):( هشطع دتشا يذلا : يداصلا .

 ) مالعأ وذ عبرم رخ نم بوث وأ ءادر وهو :فرطم عمج :فراطملا .

 ( ةبيطلا حيرلا :رشنلا .
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 : ًاضيأ راشب لاقو

 ٍعيبرلا راونك ركبو

 :رخآ لاقو

 ناعجر لسع امنأك

 م

 اهُئيدح

 :رخآ لاقو

 هناك ثيدحو ورلا رهز

 قلعم طرق تيّرع ولو ينذَأب

 )قف : : ع
 ماوقو حضاو هجوب قوري

 قفز ا 0 مم

 السعلا هبشي مالك عجر ناك نإ

 ءارمحلاو ءارفّصلا هيفو ض

 ضايرلا يف مهوق

 : يئاطلا ٍلعملل رادج نب دمحأ دشنأ

 ىدنلاب نفرْذي ضْوَرلا َنويع َنأك
 :يرتحبلا لاقو

 ٍدَّضنُم ناوحقالاك ؤلْؤل نمو
 : ًاضيأ لاقو

 ىجّدلا ٍسَلْغ يف زورْبنلا هّبن دقو

 هنأكف ىدتلا ُدرِب ِهَقتفُي
 هسابل ٌعيِبَرلا َةَر رجش نمو

 :ركب ىثعأ لاقو

 ةبشعُم نسحلا ضاير نم ةضور ام

 . ىدصلا :عجرلا (؟) .رهّزلا :راوثلا

 رذغ ىلع َعومدلا نّلِسارُي نويع

 قفز عيت 8 0 32 و

 دئارخلا دودخ يف يباصتلا عومد
 )( ع .٠ نيس كا م

 دئارفلاك هرعصم تكن لع

 امّون سمالاب نك درو لئاوأ

 *”اًمتكُم لبق ناك ًاثيدح ّثَبَي

 |نمْنم ايشو ترشن اك اهيلع

 ٌلْطَه ّلِبْسُم اهيلع َداج ءارضخ 7-00 2 ني ل -

 . ءايحلا رثأ هيف رهظو اهتوص نال يلا يهو :ةديرخ عمج :دئارخلا

 . اقستم ضعب ىلا هضعب مخ يذلا : دضنملا

 . هثببف هبحاص هيلع ربصي ال يذلا نزحلا دشأ :ثبلاو . هرهظأ :ثيدحلا ثب

 . لطاحلا رطملا : لبسملا



 قرش ٌبكوك اهيف سمشلا كحاضُي
 ةحئار َرشن اهنم َبّيطأب اموي ...
 :هسفنل رهاطلا يبأ نبا دشنأو

 ةيد اهنم ْضْوَّرلا بويج َتَقَتف

 ٌرظاون نويعلاك َنويع اهو

 ْ : لطخالا لاقو

 هيشو نم ىرَثلا ىلع ٌعيِبَرلا علخ
 ىدنلا هيف ابصلا ترم اذإ رون

 لَخُك نوع ًاروَط اهنأكف
 : ساون وبأ لاقو

 هميعن ٌبتتسأو رصاقت موي

 ةضؤر يف تمت حالا اذإو

 لصالا اند ذإ اهنم نسحأب الو

 لوبقو ًابص اهيلاوغ تّلح

 0( ميحك و ةَرمأ اهلمف ف ودبت

 لبتختُي ىرثلا اب لقفَي الل
 "7لضصَفُي ديرفلاب دجربْرلا تلخ

 لّمُم نوع ًارّوط اهنأكو

 اًرضخأ قئادحلا فتلُم لظ يف

 : لوقي يقشمدلا ةعرز يبأ نبال رهسُم نبا دشناو

 اهّيلُخ ضايرلا ٌرهز تسّبل دقو
 ٌرهوجو ٌرُمو نايقعو ْنْيِجَل

 : هسفنل يرتحبلا دشنأو

 ضؤورو باحسلا نم تارطق

 ضغلا َناوحقألا ناذوحلا ناكو

 : ىلعملل رادج نبا دشنأو

 امنأك الاجم هيف ىدنلل ىرت
 :هسفنل ىثراحلا نبا دشنأو

 ١( ةربغ هطلاخت يذلا ضايبلا :هحرملا .

 فراخرلاب اضفلا ضرألا تللُجو

 (07 هاا عع ءللما .
 '”ٌديرفو ْؤولْول :ناظن

 ادّدبتف ًاولؤل هيلع ترثن

 . تجرخأو تطقسا يأ :تَرَم (؟
:0 

) 
 . ةراجحلاو لامرلا نم هب طلتخي امم صلاخ ءهمحانم يف فتاكتم بهذ :نايقعلاو . ةضفلا : نيجللا عر

 . ةرودم هتقروو «ةرّمص اهلصأ يف ءارمح ةرهز هل « عارذلا ردق عفتري تبن :ناذوحلا 0(
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 ًةَيدَسأ ةَيولع ًةضور امو

 ىجلا نم نم حنجا بقع ي يف ىدنلا اهاقس

 دعولا عم حاجنلاب ىفؤأف رحل

 دج ىرَت تاذ  ُءارهز ةمتمنُم

 عسا بكوكلاب ّرَشِم اهُراَوْنف

 : لوقي ,بهو نب نسحلل رابع نب دم دشناو

 ترشتبف ضايرلا ىلع عيبرلا علطط

 ىرثلا وج اللكم ُباحّسلا ادغو

 اهباَبر دحأ ةامسلا ىرتف

 تحوانت ٌحايرلا اذإ نوصغعلا ىرتو
 : يئاطلا سوأ نب بيبح لاقو

 ٍحبطصُمو ٍقوبْعُم نيب ام ضّورلا

 تقفط ةضور يف تفكو اذإ ٍفُّطو

 قشمد يف يرتحبلا دشنأو

 دلب نم َنّيعلا تألم تذرأ اذإ

 ًاقرف اهلابجأ ىلع ُباحسلا يِسمُي
 الضَح ًافكاو الإ رصبت تسلف
 هتئيج دعب ىلو ظْيَقلا امنأك

 : عجشأل رهاطلا يبأ نبا دشنأو

 ٌدرطُم حاورالاو سئانكلا نم

 .دوسأ :محسأ )١( رهزلا :راونلا )١(

 . قاثيملاو دهعلا : بابرلا (+)

 . ءاملاب ةلقثملا ةباحسلا يهو ,حولد عمج :حلد (1)

 .تلاس :تفكوو . حسلا ةمئاد :فطو (ه)

 . لمهتملا رطملا :فكاولا (1)

 بابشو ةدجب ضايرلا رون

 ”بابلجلا كلاح ّمَحسأ َلايذأ

 "بار حادج تفَحَتلا امنأكف

 غ2( ا ىرثلا يف تالفنكم قير نم

 ا*' حّرفلا نم يكبت اهراون ٌنويع

 ادلبلا هبشُي نامزو ٍنسحتسم

 ادب اهئارْخص يف َتْبَللا حبصُيو
 ” درع ًارئاط وأ ًارضخ ًاعناي وأ
 ادُّمَب ام دعب نم اند ٌعيبرلا وأ

 1" رصبلاو فزطلا هيف بعلي نيعل

 بوث هيلع ىقليو نابضق لحرلا يف وأ لمحملا يف زرغي ,جدوه هبش يهو .ةسينك عمج :سئانكلا (07)
 . بكارلا هب لظتسي
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 اهرَمعي ضرالا عاقر نم ةعقر يف
 , ىلع دشنأو

 ةركسَد لالظ ف ةضورو

 رولم ةضور يف نقلت
 دكا

 :بتاكلا سابعلا نب ميهاربا لاقو
 كيلع تّظأ ةامس لّمأت

 ورعلاب اهُلباقت ًاضرأو

 عيبرلا ًةادغ رون َبَحْنَسو
 ٌرفصأ هقئاقش لالخ

 درطم ءامللو

 نيفس ىقّرَمو شوحو لاح
 ِكْلُم زعاايو ايند نسُح ايو

 : هناتسب يف ةنيبع يبا نبا لاقو

 يتثشنأف ًاروط سؤودرفلا ينركذُي
 ةبرثو ىراذعلا راكبأك ٍسرغب

 هلوح نرظني ضرالا روصق َنأك

 :هيف لاقو

 اف نانجلا تقاف ةنج اي

 بف مجاعألل تويب هلوح رصقلا ءانب : ةركسد 10

 . نميلا ءامسأ نم ةنميلا ()

 : ليلخلا نب ىّلعل مهجلا نب

 "اهبناوج ف عاملا لوادج

 اهبراشم ف ٌرِبطلا درغُي

)2 

 ٌرهَرزت اهُحيباصم اهيف

 رقعج اهئيب جرملاو س
 ربنعلاو كسملا هّسافنأ

 0 أ هرفص | فاعضأو

 رضخالا هرحب بناج نمو

 ورِظنم ايو وهل فَرَع ايف
 ٌبكالا ُسئاسلا (ًهُسوسي و

 (47كتفلاو فّْصَقلا ىلإ ىيتاوُي ًاروطو

 كم ىلع درو ءام اهارث َنأك

 كلما ربنم ىلع ىفوأ كلم ىلإ
 يكبت ةقرطم يهو اهنم كحضتيو

 نحن الو ةميق اهغْلبت

 . يهالملاو بارشلا اهيف

 . بورضو عاونأ هلو دوس طقنب عقبم رهزلا رمحأ تابن وهو ؛نامعنلا قئاقش : ىراقشلا : قئاقشلا ()

 . نيتاسبلا يف نوكي ام لكل عماجلا ناتسبلا :سودرفلا (:)
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 ًانطو اهتذختاف اهّتفلأ

 اهب بابيضلا امناتيح جوز

 ٍةلبقُم ماعنلاك نفس نم
 : دمحأ نب ليلخلا لاقو

 :ينودمحلا ميهاربا نب ليعامسا لاقو

 اه عيبرلا يديأ تغّبص ةضورب

 ةلبسُم ُتِيعلا اياطم اهيلع تجاع

 اهكحضُيو اهيكبُي ْنْبِبلا امنأك

 ٌرضخ اهّباوثأ ًارفُص تدلوف

 تمتتكا اهردخ يف ةدجسع لك نم

 : ظحاجلا رحب نب ورمع دشنأو

 ءارلا ىلع انئاوخإ نبأ
 ؤت ٌةسبلم ُضرألاو انورّواج

 ٍديدج ناوُحقأب موي لك

 نطو ايهلعأل يبلق نأل

 وس اذو تك هذهف

 نفل ٌركفمل بيرالا نإ

 يداب وأ تكش نإ رضاح لزنمب

 ندع اهيشو اهتّسكو اهدورب

 ”نُتُم ٌمُمدأ تاكحتف يف نه
 ا" كتي هدعب نم هب اهاّبح لْصو

 نطو ىدنلا اشحال نممؤاشحأ

 نمتكُم توقايلا اهنطب يف ةارذع

 (0 ءانْمَّدلاو بابقلا لهأ نيأ

 (07 ءاونألاب ٌداجت ىحاقالا َر

 ءامسلا ءاكب نم ضرألا كحضت

 )١( خألا وأ نبالا ةأرما :هنكلاو .اهيخأو اهيباك ةأرملا لبق نم ناك نم لك :نتخلا .

 شرح صضيرع بنذ هلو 0 هنشخ مسجلا ظيلغ «فحاوزلا سنج نم ناويح : بصضلاو .توحلا :نونلا (؟(

 . لبألا قوسي يذلا :يداحلاو . دقعأ

 .رطملا ريثكلا وهو :نوتهلا عمج :َنّدلا ()
 . ةقرفلا :نيبلا ()

 . ةالفلا :ءانهدلا (6)

 . اهيلا بهذي ةيحانلاو ءدعبلا : ىونلا عمج :ءاونألا 3(



 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 :انلوق هلثمو

 ىدنلا امل كاح فرخلاب ةضور امو

 اهليمُيو ءاهقانعأ ىجّدلا قي

 نّيعأب يكبت ُسمشلا اهتكحاض اذإ
 اهتاّرو ءامسلا نول اهضرأ تّكح

 يتلا هقئالخ نم ًارشن بيطأب ...

 جيوزعب احجيوؤزتو رونب ارون
 0غ( 9 2 3
 وتنمو اهيداوغ نم جئانو

 جوسنم ريغ عادرو اهروت نم
 5-2 .ء م تر

 جيبايدلا طامأب اهَنلَلَجو

 ارينعو اكسم .حاورالا ٍقرغم ىلع

 () ارك ٠ ا م
 ّ ارفصأ ٍنوللا عقاف نم اهتمحلو

 ارهؤج نملك توقابلا نم صوصف

 قئاقّشلا رْمُح يشوملا نم ًادورُب
 قراش لك يف نَتسملا ىحضلا عاش
 (:) تلامحلا رْمُص نافجالا ةلاَّكُم

 قفاوخلا موجنلا لاثمأك موجن

 قئالخلا ٌرِهز نْسُلا يف تعضخ ال

 واج راج دج

 )١( ةودغ رطمتف أشنت ةباحسلا : ةيداغلا عمج : يداوغلا .

 .ريرح هتمحلو هادس بايثلا نم برض :جابيدلا عمج :جيبايدلا (2)

 . ةمحللا فالخ بوثلا نم يهو :ةادس عمج :ىدسلا :ةوادسلا (©)

 . اهتافجأ نطاب نم لحكلا هدوسي ام نيعلا نم وهو :قالجح عمج :قلاحلا (:)
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 م ياثلا | عوج ابان 4

 “4 فاَوَّصلا لع شل اَعْأِف
 هعطاقمو رعشلا لئاضف يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دمع نب دمحأ رمع وبأ لاق

 . هجراخمو

 ,هفاحز نم حبقيو نسحي امو .هللعو هضيراعأ يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو

 لقت مل يتلاو برعلا اهيلع تلاق يتلا يتلا روطشلا نم سمخلا رئاودلا نم كفني امو

 رعشلا نم موظنمو .مهفلا نم هانعم برقي مالكلا نم روثنمب كلذ عيمج صيخلتو

 وه يذلا  باتكلا هذه يف ضورعلا هذه عيمج تلمكأف «ةاورلا ىلع هظفح لهسي

 شرفلل ترصتخاف ؛ًارسفم ًانّيبم ًارعم - لاثملل ءزجو شرفلل ءزجف .ناءزج

 ,فاحزلا نم رعشلا وشح يف زوحيو ضورعلا لخدي ام لك اهيف تعججو ,ةزوجرأ
 كفو .ءازجألا ىلع ةدايزلاو .ةورخلاو ,بقارتلاو بقاعتلاو ,داتوألاو بابسألا تنّيبو

 ةعطق نيتسو ثالث يف يناثلا ءزجلا يف لاثملا ترصتخاو ؛ءزجلا اذمي يف - رئاودلا

 لهسيل «ةلزغ ةقيقر تاعطقملا تلعجو «ضورعلا بورض نم ًابرض نيتسو ةثالث ىلع

 اهب ًالصتم ًايدق ًاتيب اهنم ةعطقم لك رخآ يف تنّمضو ؛ةاورلا ةنسلأ ىلع اهظفح

 ةجحلا هب موقتل ,هضورع يف ليلخلا اهب دهشتسا ياا تايبألا نم اهانعم يف ًالخادو

 . اهب جتحاو تاعطقملا هذه ىور نمل

 شرفلا رصتخم

 :كرحتملاو نكاسلا

 نكاسلا ٌةفرعم هب ءيدتبي نأ ضورّعلا بحاصل ىغبني ام لَوأ نأ ماعآ

 الا



 . ًاكّرحتم وأ ًانكاس نوكي نأ ودعي ال هلك مالكلا َنِإف ؛كّرحتملاو

 ناتبثيو ناسللا ىلع نارهظي ال نيتفيفخ مالو فلأ وأ ,ةفيفخ فلأ لك َنأ ماعآو

 وأ «كنبآ لاق ١ فلأ وحن :رعشلا عيطقت يفو ضورعلا يف ناطقسي اههنإف .ةباتكلا يف

 . ناسللا ىلع رهظ ام ضورعلا يف دعي امنإو « لجرلا لاق » وحن مالو فلأ

 يفاثلاو ,نكاس امهوأ :نيفرح ضورعلا يف دعي هنإف دّدشم فرح لك َنأ ماعآو

 . مالس مالو ءدّمم ميم وحن :كّرحتم

 . ةملكلا لصأ نم تسيل ةنكاس ًانون ضورعلا يف دعي هلك نيونتلا نأ ماعآو

 داتوألاو بابسألا باب

 : يهو «ءازجأ ةينامث ىلع ضورعلا لصاوفو رعشلا رادم نأ ماعآ

 . تالوعفم , نلعافتم ,نتَّلَعافُم ,نلعفتسم ,نتالعاف ,نليعافم ,نلوعفم ,نلعاف

 . داتوألاو بابسألا نم ءازجألا هذه تفّلأ امناو

 «نكاسو .كرحتم :نافرح فيفخلا ببسلاف :ليقثو ,فيفخ :ناببس ببسلاف

 ,كلو كب :لثم ,ناكّرحتم نافرح ليقثلا ببسلاو ؛ امههبشأ امو ءنعو .نم :لثم
 . اهههبشأ امو

 ناكّرحتم :فرحأ ةثالث عومجملا دتولاف ؛عومججو .قورفم :نادتو دتولاو

 نيب نكاس :فرحأ ةثالث قورفملا دتولاو ؛ امههبشأ امو ءىّلإو .ىّلع :لثم ,نكاسو

 «برطضي هنأل ؛ببس ببسلل ليق امنإو ؛ اههبشأ امو ,فّيكو ءَنْيُأ : لثم ,نيكرحتم
 . لوزي الف تبثي هنأل ؛دتو دتولل ليق امنإو ؛ىرخأ طقسيو ةرم تبثيف

 فاحزلا باب

 نكسي فاحزو ,فيفخلا ببسلا يناث طقسي فاحزف :نافاحز فاحزلا نأ ملعآ

 . هطقسأ امبرو « ليقثلا ببسلا يناث

 ؟ا/



 امنإو ؛ةصاخ بابسألا يف لخدي امنإو .داتوألا نم ءيش يف فاحزلا لخدي الو

 عضوم فرعت نأ تدرأ نإف ؛هعباسو .هسماخو .هعبارو .ءزجلا يناث يف لخدي

 تيأر نإف ؛كل َتيَّمس يتلا ةيناثلا ءازجألا نم ءزج ىلإ رظناف .ءزجلا نم فاحزلا
 .ءزجلا رخآ يف دتولا ناك نإو ؛هعباسو هسماخ فحزي امنإف .ءزجلا لوأ يف دتولا

 . هعباسو هيناث فحزي امنإف .ءزجلا طسو يف دتولا ناك نإو ؛هعبارو هيناث فحزي امنإف

 ء«صقولاو ءرامضإلاو ,نبخلا :ءامسأ ةثالث ءزجلا يناث يف لخدي يذلا فاحزللف

 بهذ ام ؛صوقوملاو ,كّرحتملا هيناث نكس ام :رمضملاو ؛هيناث بهذ ام :نوبخلاف

 . كّرحتملا هيناث

 . لقعلاو .بصعلاو ؛ ضبقلا : ءاممأ ةثالث اهنم سماخلا يف لخدي يذلا فاحزللو

 «كّرحتملا هسماخ نكس ام :بوصعملاو «نكاسلا هسماخ بهذ ام :ضوبقملاف

 . كّرحتملا هسماخ بهذ ام :لوقعملاو

 بهذ ام وه ,فوفكملاف ,فكلا :دحاو مسا عباسلا [ لخدي يذلا فاحزللو ]

 . نكاسلا هعباس

 جودزملا فاحزلا باب

 . نانكاسلا هعبارو هيناث بهذ ام وه :لوبخملا

 . نكاسلا هعبار بهذو هيناث نكس ام وه :لوزخملاو

 . نكاسلا هعباس بهذو هسماخ نكس ام وه : صوقنملاو
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 بورضلاو ضيراعألا للع

 . فيفخ ببس ءزجلا رخآ نم بهذ ام وه :فوذحملا

 . يقب ام رخآ نكسو فيفخ ببس ءزجلا رخآ نم بهذ ام وه :فوطقملاو

 هرخآ يف يذلا ءزجلا نم هتاكرحتم رخآ نكسو هنكاوس رخآ بهذ ام :روصقملاو

 يف يذلا ءزجلا نم هتاكرحتم رخآ نكسو هنكاوس رخاوأ بهذ ام :عوطقملاو
 . دتو هرخآ

 ناوعف يف ْمَقَو نتالعاف نم لعاف ناكف .عطق مم فذ ام :رتبألاو

 . عومجم دتو ءزجلا رخآ نم بهذ ام :ذَحألاو

 . قورفم دتو ءزجلا رخآ نم بهذ ام : ماصألاو

 . كّرحتملا هعباس نكس ام : فوقوملاو

 . كّرحتملا هعباس بهذ ام :فوشكملاو

 . ءزج زجعلا رخآ نمو ءزج ردصلا رخآ نم بهذ ام :ءوزجملاو

 . هرطش بهذ ام :روطشملاو

 ءازجألا ىلع تادايزلا

 فرح هئزج لادتعا ىلع داز ام وهو .لاذملا :ءايشأ ةثالث ءازجألا ىلع ةدايزلاو

 . دتو هرخآ يف نوكي امم نكاس

 . ببس هرخآ يف نوكي امم نكاس فرح هلادتعا ىلع داز ام : غبسملاو

 . دتو هرخآ يف نوكي امم .نكاسو كرحتم :نافرح هلادتعا ىلع داز ام :لفرملاو

 وأ فاحزب هوشح ءازجأل ًافلاخم نوكي ضورعلا ءازجأ نم ءزج لك نأ ماعاو

 نإو ؛ ةياغو ؛ لصفو :غادتبا : ءايشأ ةثالث وه امنإف ًالتعم ناك امو ؛لتعملا وهف ةمالس

 "ا



 نسحلا يف اهفلاخ امنإو ءاهلك وشحلا ءارجأل فلاخم ريغ ُهنأل ؛ةلع سيل داعالا

 نم ؛ ًاريثك رعشلا يف داتعالا دجن نحنو .ةلع حبقلاو نسحلا فالتخا سيلو حبقلاو

 :ليلخلا هب ءاج يذلا تيبلا كلذ

 ()”اسوةرلا نيرغاص اوُميقت الإو عرودُص انع نامعثلا ينب اوميقأ

 : سيقلا ءيرما لوق هنمو

 ضيب خيراشش يف اًيبَح ّيِضَي ضيمو - ٌةارأ - قرب ىلع ينعأ

 (7صضيفملا دنع َرْفلا ىَقلَت ْفُحأ اهنأك ٌتاعبال هنم ٌجّرخيو

 ملو ةمالس وأ فاحزب هوشح ءازجأل ًافلاخم ناك ام لتعملا نأ ليلخلا معز امنإَو

 هيف فكلاو ءنسح ليوطلا يف نليعافم يف ضبقلا نأ ىرت رأ ؛حبق وأ نسحب لقي
 براقتملا يف داتعالاو ؛نسح هيف فكلاو «حيبق جزهلا يف نليعافم يف ضبقلاو ؛حيبق

 ؟ حيبق هيف ضبقلاو ,نسح هيف - ملاسلا ليوطلا يف وه ام دض ىلع -

 , الصف ىمس ضورعلا وهو هطسو لتعا اذإو ؛ءادتبا ىمس تيبلا لوأ لتعا اذإف

 الو هطسو الو هلوأ لتعي مل اذإو ؛ةياغ يمس - ةيفاقلا يف وهو - فرطلا لتعا اذإو

 . هلك اوشح يمس هرخآ

 رخآلا نم وشحلا ةلزنمب هنم ءزج رخاو هترئادل ايفوتسم فاصنألا نم ناك امو

 نم ناك امو ؛ءوزجم وهف صاقتنالا هب بهذي مل فاصنألا نم ناك امو ؛ماتلا وهف

 مل اذإف ؛روطشم وهف كلذك اهلك ةملكلا تناك نإف ؛عَّرصم وهف ىفقم فاصنألا

 نم ًازيح تناكو تطلتخاو يفاوقلا تفلتخا اذإو ,كوهنملا وهف نآزج الإ هنم قبي

 مث ةدحاو ةيفاق اهعمجي فاوق ىلع فاصنأ تناك اذإو ؛سَّمخملا وهف ةدحاو ةملك

 . طّمسملا وهف ,ةديصقلا يضقنت ىتح كلذ لثمل داعت

 قفا

 )١( ةعضلاو لذلاب يضر يذلا :رغاصلا .

 يف تبني صخرلا قيقدلا نصغلاو ,بنع هيلع دوقنعلاو ءرسب هيلع لاكثعلا :خارمشلا عمج :خيرامشلا (؟)
 . ظيلغلا نصغلا ىلعأ

 .رامقلا دنع حادقلا ليجي يذلا :ضيقملا (")
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 مرخلا باب

 «نلوعف :ءازجأ ةثالث كلذو .دتو هلوأ ءزج لك يف الإ لخدي ال مرخلا نأ ماعا

 يف لخدي نأ هعنم امنإو ؛ءزجلا لوأ نم ةكرح طوقس وهو ؛نليعافم ,نتلعافم

 . ادبأ نكاسب أدبي الو ,.نكاس ىقب ًةكرح ببسلا نم تطقسأ ول كنأ ءببسلا

 اذإف ؛ ملثأ هل ليق «نلوعف ١ مرخلا لخدأ اذإف .تيبلا لوأ يف الإ مرخلا لخدي الو
 اذإف ؛بضعأ هل ليق نتلعافم مرخلا لخد اذإف ؛مرثأ هل ليق مرخلا عم ضبقلا لخد

 اذإف ؛مرخأ هل ليق نليعافم مرخلا لخد اذإف ؛ مصقأ هل ليق مرخلا عم بصعلا هلخد

 لكو ؛رتشأ هل ليق مرخلا عم ضبقلا هلخد اذإف ؛برخأ هل ليق مرخلا عم فكلا هلخد

 .روفوملا وهف مرخلا هلخدي مل ام

 بقرتلاو بقاعتلا باب

 الو ءاناك (ثيح رعشلا وشح يف نيلباقتملا نيببسلا نيب لخدي بقاعتلا نأ ملعا
 .فيفخلاو «لمرلاو .ديدملا يف :راطشأ ةعبرأ يف الإ ضورعلا عيمج عم نانوكي

 ام هبقاع امو .ردص وهف هلبق ام هبقاع |مف ؛هعضوم يف كلذ عيمج انيب دقو ؛ثتجملاو

 ام الو هلبق ام هبقاعي ملامو ,نافرط وهف هدعب امو هلبق ام هبقاع امو ىزجع وهف هدعب

 . ءيرب وهف هدعب

 عيمج نم بقارتلا لخدي الو ؛ةدحاو ةلصاف نم نيلباقتملا نيببسلا نيب بقارتلاو

 . كلانه هانرّسف دقو ؛بضتقملاو ءعراضملا يف الإ ضورعلا

 ىلع اهظفح لهسيل .ةزوجرأ يف باوبألا هذه نم هانركذ ام عيمج انمظن دقو

 رئاودلا لك اهيف انركذ دقو ؛روثنملا ظفح نم لهسأ موظنملا ظفح ناك ذإ ؛ماعتملا

 لقت مل يتلاو برعلا اهيلع تلاق يتلا روطشلا ددع نم ةرئاد لك نم كفني امو سمخلا

 . اهنم فاحزلا عضومو اهيلع

 ضيم



 : يهو نيّيسامح عم نييعابس : ءازجأ ةعبرأ نم ةملؤم ىلوألا ةرئادلا نأ ماعاو

 . نليعافم ,نلوعف ,نليعافم . نلوعف
 : ىهو , ةيعابس ءازجأ ةثالث نم ةيناثلا ةرئادلاو

 ْ . نتلعافم , نتلعافم . نتلعافم
 : ىهو «ةيعابس ءازجأ ةثالث نم ةفلؤم ةثلاثلا ةرئادلاو

 1 . نليعافم , نليعافم . نليعافم
 : ىهو .ةيعابس ءازجأ ةثالث نم ةفلؤم ةعبارلا ةرئادلاو

 . نلعفتسم ,تالوعفم , نلعفتسم

 : يهو ةيسامخ ءازجأ ةعبرأ نم ةفلؤم ةسماخلا ةرئادلاو
 . نلوعف «نلوعف ,نلوعف ,نلوعف

 اهيف دتو لكو ببس لك سأر نم كفني رئاودلا هذه نم ةرئاد لك نأ ماعاو

 . اهنع ٌكفنت يتلا روطشلا ءامسأو «رئاودلا يف كلذ عيمج انّيب دقو ؛رطش
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 : ضورعلا ةزوجرأ هذهو
 ُمالكلا ٌمَسفُي هممابو مانا هبو ادبت هللاب
 "'جاجفلا هنوُد نم ترثك دق جاهنملا وه ماعلا بلاط اي

 نوِيُع ُهلف يف لكو نوم ُهلف ملع لكو
 ! نايبلا ٌعماوج اهلْوأ
 لوقُعلا يوذ ٌريطاسأ تلض >ليوأتلاو زاجملا يف نإف

 ةينبألا كلت تفّرع اذإ ىتح
 م ٍ | نم 3 ع ام 7 , |

 ضورعلاو بارعإلاب وادف

 ةينثتلاو اهعمجو اهدحاو

 ()ضيرَقلاو ءالْمإلا يف كتاد

 . ديعبلا عساولا قيرطلا : جفلا عمج : جاجفلا 00

 .رعشلا مظن : ضيرقلا (؟)

"1/5 



 رعشلا ءادل بط هالك

 سونيلاج ٌسيِلْطِبلا فسلف ام
 ٍسمرهب ةنوعدي يذلا الو

 ضورقعلا يف ليلخلا ةفسلف

 ترصتخاف هيف ُتْرظن دقو

 عيدب رصتخم صخلم

 رسكو هب نحل نم ظفللاو

 سوميلطَب
 ٍسديلقألاو دنكزألا بحاصو

 نوناقلا ٌبحاصو

 سضسرلاد رشا عيحص فو

 عيمجلا نع يفكي دق أ ضعباو

 شرفلا راصتخا

 يلاقَم نم شرَفلا ٌراصتخا اذه

 نيعتسأ َهّللاو هل وأ

 ناسللا ىلع وْدِبي ام لك نم

 ءَقّتلا قف فيعضتلا رهظيو

 اكّبحُي ةهذعتيو ًانكسُم

 لانثملا يف لوقأ ٌهَدعبو

 ٌنوكسلاو كيرحتلا فرعي نأ
 ناديلا ةُطخت ام لك ال

 ليصفتلا يف نيفرح ُهّدعت

 اكّرَس ءاركو اَنُك نونك

 داتوألاو بابسألا باب
 ٌداتوألاو ُبابسألا اذ دعّبو

 دعي ذإ فيفخلا ببسلاف

 نيببتلا يف ليقثلا ببسلاو

 عومبجلملاو قورفملا ٌدنولاو

 ءارجألا نم لتعأ امغإو

 نمهفاف اهنم عومجملا ٌدتولاف

 ٍنيذه نم قورفملا دتولاو
 ُبابسألاو ٌداتوألا هذهف

 هَيفاق لك ْضورَع امنإو

 ةروصم ةنيب اهّكاهو
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 داع انلوقل اهنإف
 ودعي ال نكاسو كّرحُم

 نيونت يذ ريغ ناتكرح

 عونتمم هوشح يف [هالك
 ءادتبالاو يئاغلاو لصفلا يف

 نكس د دق فرح لق ناتكرح

 بام اهو تاب اه

 ةيناثلا هئازجأ ىلع راج
 هرَّسْفُم ءاهتياع نم لكل



 لصاوفلا
 :تالوعفم . نلعافتم , نتلعافم ,نليعافم ,.نتالعاف , نلعفتسم «نلوعف ,نلعاف

 دشنملا لوقي اهب يتلا يذه
 اهيلإ يِرَتعَي ضورَع لك
 ءاجحلا يف ناّيسإخ اهنم
 فاحْرلاب ناصقَنلا اهلْخدي
 بابسألا يف لخدي اعإو

 دّصقُي وأ همجري ام لك يف
 ااهيلع هّرالم امنإو

 ءانبلا عببسم امهّريغوو

 يفاوقلاو ضورعلاو وشحلا يف

 بارطضاب فّرعُت امنأل

 فاحزلا باب
 يناثلا هنم لاز عرج لكف

 ُنوكّسلا هنأش ًافرح ناكو

 اصوقتملا يناثلا تدجو نإو

 انكّسف اكّرحم نكي نإو
 َلوزي ذإ نكاسلا ٌعبارلاو

 نكسملا هساخ نري نإو
 لوزي يذلا اذه نكي نإو

 هتنكس ًاكّرحم نبكي نإو

 فورحلا ٌمباس تلزأ نإو

 ٍناسللا ىلع ودبي ام لك نم
 نوح همسا يدنع هنإف

 اصوقوملا هتيمس اكّرحُم

 لوحتي ال ّيوُطَْلا كلذف

 نّسحَي وهف ضوبقملا كلذف
 لوقحعملا هنإف ًاكّرحت

 هتيمس نإ بوصغملا همّسف

 فوفكملاب كاذ ذإ هتيمس

 فاحزلا باب

 ءزجلا نم نيعضوم يف نوكي يذلا

 نيفرح يف ناك ففاحز لك

 ءازجألاب فحجُي هنإف
 نيعضومب ءزجلا نم لح
 ءاممألا حبقأ ىّكمسي وهو

 ناسللا يف عبارلا طقسأو



 حّبقي ومو لوزخملا كلذف

 يناثلاو هغبار لَو نإو

 لوبخملا هّمسا يدنع هنإف

 كّردُي باتكلا يف ءزج لكو
 نكسي وهو عباسلا طقسأو..

 اذإ هيناثو هزجلا عباسو

 فاحزلا حبقأب اطقسأف

 عمساف هاوس ال ُفاحرلا اذه

 نانكاس ءزجلا يف اذو اذو

 لوطي يذلا ةزجلا ٌرّصقي

 .. كّرحملا سماخلا هنم نكسَي

 نّسحَي سيل ٌصوقنملا كلذف
 اذو كاذ ًانكاس َّدَعُي ناك

 فالتخا الب ًالوكشم َّيَمُس
 عنتمي مل ءازجألا يف َقَلْطُي

 للعلا باب
 عمجأ زوجت يتلا للعلاو

 ءادتبالاب ىعْدُت .ةثالث ..

 اهلكش نإ نع جراخ داّتعالاو

 ةقمازتلا اوكرت دق مبنأل

 وشحلا يف زئاج كاذ ّلثمو

 ليلا هراجأ هغإو

 ًالتعا ام اذإ تيبلا لّوأف

 ةياغ ىّمست برصغلا ةياغو

 ٍضورعلا ف لخدي ام لكو

 اكاذ دنع لصفلا ىمست يهف

 مرخلا باب
 فرعت
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 .. عضوم نه وشحلا يف سيلو

 ءازجألا يف ةياغلاو لصفلاو

 اهلعفل ٌفلاخم هلعفو

 ةمالّسلاو ضبقلا هيف زاجو
 وحنلا كاذ ريغ اذه ٌوحنف

 زجارألاو ديصقلاو وشحلا يف

 ُلِسَتلا هناخ ذإ ًافزاجُم
 مال
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 ءاطخملا نم وسصعم

 3 عادذتبالاب هتّمس

 ةياكح الو شحلا يف سيلو

 تافّصلاو ءاممألاب



 ددَعلا لئاوأ نم فرح ناصَقُن
 روطُشلا نم راطشأ ةسخ

 رئاودلا َلَوُأ ليوطلا اهنم

 املثأ ىعْدُيف ُمْرخلا هلَخدَي
 هّيناثلا ٌرادَم يذلا رفاولاو

 ءادتبالا يف ٌمرخلا هّلخدَي

 ام لكو .ًابصعأ ىمسُي وهو

 لقعُي مث بّصْعَأ نكي نإو
 راوشسلا وه يذلا جزهلاو

 امّرخأ ىَعدُيف َمْرَخلا هلخدي
 مّرْخلا دعب فك ام اذإ ىتح

 اضورَعلا نجهملا ٌرتشألاو

 ٌعراضملا ةعبارلا يفو اذه

 ْجَرهلا رطش يف لخدَي ام لثمك
 ةدذجو هيف مرخا زوحي الو

 روكذملا بقارتلا ةّلعل

 رخآلا يف يذلا براقتم او

 اليوطلا لخدي ام هلخدَي
 ةاوس ال مرخلا عيمج اذه

 راعشألا لئاوأ يف لخدي

 رطش رك كلَوأ يف نأل

 دانوأ يف ُكنفني امنإو
 اهئازجأ ف داتوألا ةوقل

 فاحرلا عمجأ نم ةملاس

 5م

 :رودّسملا لَوُأ اهنم مّرخُي
 رعاشلا دنع ءانبلا لوطأو
 امرثأ يمس ضبقلا هالت نإف

 ةيعاو ّنْذَأ هيعت دق هيلع
 ءازسجألا نم هىزجلا لّوأ ف

 (ّصقأ يمس ْبصَعلا هيلإ م َض

 لهجُي سيل مجألا كلذف

 ٌرادملا ةفئلاشلل هيلع

 هاو نمّلعاف حببق وهو

 يمس ذإ برخأ هتيّمس
 اضوبقم رخآ هنم ناك ام

 عفادُي ال مرخلا هيف لخدتي

 جرح الب همساب ىَّمسي وهو

 ٌهدعب فكب وأ ٍضبقب الإ

 روطشلا عمجأ نم هب َصخ
 رئئاودلا ةسماخ هب ولحت

 اليحتسُم سيلو همرخ نم

 راطشألا ةسمخلا يذ يف ليق ام

 رذتملا ءادعبا يف نيتكرح
 دابكلا يف مرخلا امْرِضَي ملف
 اهئاودأ نم أَرْبَت امنأو
 يفاو للكو وزجم لك يف



 ِمَّمسُي دق ٌروفوملا هنإف . امْرَخ هيفَّرَث ملام ةرجلاو

 بورضضلاو ضيراعألا لدع باب

 يتاللا تايّمسملا للعلاو

 ٍضورعلا يفو برضلا يف لخدت
 فوذحملاب فّرعُي يذلا اهنم
 برضلا يف يذلا ءزجلا رخآ يف

 فوطقملاب فورعملا هلثمو

 نئاك بورضلا يف ءزج لكو
 هيقاب نم ّرخآلا نكَسو
 ففّصوي نيح ٌروصقملا كلذف

 ببس ال نيح نوكي ٍدّنو نم

 عطقُي مم فذحُي ام لكو
 دتو ءزجلا رخآ نم لري نإو

 مصألا كاذف اقورفم ناك وأ

 فورخلا عباس نكسُي نإو

 ابهذأف اكرحُم نكي نإو
 فيفخلا يف ثيعشتلا هدعبو
 و

 طتوملا دتولا هنم عطقي

 تاياغلاو لوصفلاب فرعت

 ٍضيرقلا نم وشحلا يف سيلو

 فيفخلا ببسلا طوقس وهو

 بذك لوق ريغ ضورعلا يف وأ

 فورحلا رخآ نوكسب ول

 نكاوّتلا ٌرخآ هنم طقسأ
 هيف فاحلا نوزيجُي ام

 ..ففحزي ال هّرخآ نكي نإو

 بستني نيح ٌعوطقملا كلذف
 ٌمَنْشأ وهو ٌرتبألا كلذف

 ّدحألا كلذف اعومج ناك نإ

 ُمْيص ًاَقح ءزجلل (هالك

 فوقوملاب فرعُي هنإف
 ابَجوُم ًاقح فوشكملا كلذف

 فوذصملا ال ملاسلا هبرض يف

 طقس ال هدعب ءيش لكو

 بقارتلاو بقاعتلا باب

 نيةزجلا بقاعت اذ ذعبو

 رعشلا يف ةلمج ناطقسي ال

 تابت يأ ناّبتيو

 ةلازإ ا(هضعي لني نإو
 ةهلبق ام هبقاع ام لكف

 ١م58

 نيلباقتملا نيببسلا يف
 رسكلا دشأ نم كاذ َّنإف

 تايبألا ةمالس نم كاذو

 هلاحم ال رخآلا هّبقاع

 هلصأ َنمّهفاف ًاردص يمس



 ُهدعب ام هبقاع ام لكو

 ابقاعُم اذو اذه نكي نإو

 يفيفخلاو ديديملا يف لخدي

 ةعمجأ ًاضيأ ثتجملا لخدتو
 بقاعتلا نم ولخي ذإ ءزجْلاَو

 ٌبقاعتلا هتسق نإ اذكهو

 نيةءزج نم تأي مل هنال
 دجحاو وزجب اج هنكل

 ٍنيفوحزم ريغ نابّبسلاو

 هناكم اذ ناك اذه لاز نا

 فوصوملا ٌبِقارتلا اذكهف

 ْببسلا عراضملا َلوأ لخدي

 َُ 01 7 م 3 وهف

 او نيفرط ىمسي وهف
 فوز

 : وذحملاو ءوزجملا لمّرلاو

 هعبرالا يذ ىوس يف نوكي الو

 بذاكلا لوق ريغ *يرب وهف

 بسفقارتلا كلذ لشم سيلو

 00 ب ٍنيرواجتملا نييبسلا يف

 : اصقلا نم ردصلا لوأ ف

 ايب نمهفآو يلاقم عمساف

 فورعم هرطش ىف هلكو

 0 .َ 2 و 2

 بضتقملا ردص لخدي هدعبو

 ءازجالا ىلع تادايزلا
 زنجالا ىلع تادايزلا من ءا؟ 2

 تاسياغلا 35 نوكت امناو

 دوجوم هرطش ف اهّلكو

 ةلادتعا ىلع ءزجلا يف نيفرح ..

 31 زلا زوجي ال اهف كاذو فس خلا

 لاذملا ل خد ًاضيأ هيفو

 كاس افرح ديزي يذلا وهو انكاس افرح 2 .
0 : | 3 

 للعلا يذه نم .غبسملا هلثمو

 تايبالا رخاوأ يف ٌداَزَت

 ...ديزي يذلا ٌلَفرملا اهنم

 اياح يًانكاسب اك
 فضلا هيلإ ىّرعُي الو هيف
 لاقي ام لك يف ادم

 انيابم هُئرُج لادتعآ ىلع

 لَمَرلا رطش ىلع هّديرت فرح

 ءازجالا ناصقن باب
 اعّمساف فاو وهف صاقتنآلاب



 ٌناصقَتلا ُهَهْدأ نكي نإو
 نيفصتلا يف ٌءوزجملا كلذف. .

 ةهرطش هنم تصقن نإ تْبِلاو

 رطشلا دعب ةنم تصقن نإو

 . .ٌنايبلا كل يلوق يفف مهفآف

 نِيَءْرُج امهنم تنمّقتنا اذإ

 ةرمأ مهفاف روطشملا كلذف

 . . ردصلا ريخأ نم ًاحيحص ًاءزُج

 يم ريغ كوُهنملا كلذف

 رئاودلا ةفص

 رئاودلا ٌةفص يذهف ْمَمْساَف

 قذحلا نهذ ىلع ايعت ٌرئاود
 ةتئابلا طوطخلا نم اهل (ف

 تافوجتملا تاقّلحلاو

 طوطخلا ىلع يتلا طقنلاو

 طقنت اهيلع يتلا قّلحلاو

 قّلحلا فاوجأب يلا طقنلاو

 اهءامسأ اهتحت نم دحت ٌرظناف

 بقاعتلا ٌعضوم ناّتطقّتلاو
 هدحاو لك ةروص هذهو

 ليوضلا ةرئاد اهلوأ
 عابرأ ىلع رطشلا مَّقُم

 ةعبرأ دعب نورشع هفورح

 ُهَدَعَب ٌديدملاو ليوطلا اهنم

 )١( ريبخلا :رباخلا .

 اننا

 '"'ر باخ ضورعلاب ملع فصو
 قّلحلاو طوطخلا َنهيلع ُسمَخ

 ةنكاّسلا فورحلا ىلع ٌلئالد
 تاكّرحتملل

 طوقّسلل دعت ةمالع

 طّقست ًانيحو ًانايحأ ُنُكسَت

 قرَتخُي اهنم روطشلا
 اهتءازإ تَعضٌو دق ةبوتكم

 ٌةمالع

 بّارتلا عضوم كاذ لثمو

 ةدح لع اهرسف ىنعمو اهنم

 ليصفتلا يوذل نامث يهو

 يعابس ىلإ يباح نيب
 هعضوم لكلا اونّيب دق

 ٌريدقتلاو ٌليعفتلا اهُلصْفِي

 هدرس نومكحُي ٌطيببلا م



 (")اوبكتو امهنع اوٌدص نانثاو ٌبرعلا اهيلع تلاق ٌةثالث

 ارَّسْفُم اَنّنبَم اهّركذو ىرت 53 اهتروص هذهو

 فلتخملا ةرئاد : لوألا

 تارم ينامث نليعافم نلوعف ىلع ينبم : ليوطلا 1

 تارم تس «نلعاف نتالعاف ىلع ىنبم : ديدملا

0 

 , ا 6006©

 ها هأ

 ةصوقنملو ليقثلا ببسلا ةصوّصخملا ٌةيناثلا هذهو

 هعَبرأ اهولعجُي نأ اوهرك دق ةعّبسم ٌةنَلتم اهؤاّرجأ

 مهراعشأ نم ٍنوزوملا ةلمج يف مهرادقم نع ٌجرخت اهنال

 دِئاز ْنم اهب ام فورحلا نم دحاو دعب َنيرشع ىلع يْبف
 لهاجلا هيف راح دق ٌثلاثو لماكو رفاو اهنم ٌكَفني

 )١( لزتعاو هنع لام :هنع بكن .
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 فلتؤملا ةرئاد :ةيناثلا

 . هضورعو هبرض اوعطقف « "7 تارم تس .نتلعافم ىلع ينبم :رفاولا
 , ")7 تارم تس «نلعافتم ىلع ىنبم : لماكلا

6060 

 "كل

60200 0١ 

 تضم يتلا ةيناشلا اهردق يف تكح يتلا ٌةئلاثلا ةرئادلاو

 فيفخلاو ليقثلا يف سيلو 2 فورحلاو ءازجألا ةدع يف

 لّمر وأ زجر وأ ٍجْرَه نم 2ٍللُح يف اهجابيد نم لقرت
 ا)ةنيزُم اهيشوو اهيلحب ةهتّيبم اهتروُص هذهو

 )١( ءازجأ ديري :تارم .

 ءازجأ ينعي : تارم (؟( .

 نول لك نم نوكيو .بوثلا شقن :يشولا (؟) .
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 بدتجملا ةرئاد :ةثئلاثلا

 , "7تارم عبرأ «فذحلا دعب . نليعافم ىلع ينبم : جزهلا

 . )7 تارم تس . نلعفتسم ىلع يبس :رجرلا

 ةدودعم ٌةئالث اهئازجأ أ ةةورشملا رئاودلا عبارو

 فرحو اهدَع ًافرَح نورشع ْفصولا اهيف راح دق ٌةببجع

 اهلكشل فلاخُم اهّلكشثو اهلْبق نم تمدقت يتلا ّلثم

 اهروطش يف قورفملا دّتولب اهريبدت َمكْحأ ةعيدب

5-7 

 هروبخم اهلهأل ةفورعم هروطشملا ةتسلا يذمه لكو

 حضو مث ةدعب فيفخلا م حرسنملا م عيرملا امنَوأ

 برعلا ٍلوق ف ناءوزجم نارطش بضتقُمو ٌعراضُم ةدعبو

 رعشلا لْهأل (ءوُرِجَم ُدَجوُي رطش ىلحأ ٌثدحملا اهدعبو

 .ءازجا ينعي :تارم )١(

 ملا



 هبتسل | ةرئاد : ةعبارلا

 . تارم تس .«تالوعفم نعلفتسم ىلع ينبم : عيرسلا

 . تارم تس «نلعفتسم تالوعفم ناعفتسم ىلع ينبم :حرسلا
 . تارم تس .«نتالعاف نلعفتسم نتالعاف ىلع ينبم :فيفخلا

 راصف نيأزج هنم اوفذحف ؛تارم تس نتالعاف نليعافم ىلع ينبم :عراضملا

 . اعبرم
 . مدقت امك هوعبرف «ءتارم تس نلعفتسم نلعفتسم تالوعفم ىلع ينبم :بضتقملا

 مدقت امك هوعبرف . تارم تس . نتالعاف نتالعاف ىلع ينبم :ثتجملا

 مخآلا ف يذلا براقتملل رئاودلا ًةسَماخ اهدعبو

 ٌرْكَذلا هنم راعشالا يف تأي ل ٌرطشو ُهْرُطَش اهنم كفنَي
 ريدقتلا يف نورشع هفورح  روطشلاو ءازجالا رصقا نم

 7" م8ا/



 لصاوف ىلع رطشلا فّلؤم

 ُبرجملا هبرج يذلا اذه

 اولاق دق ام ريغ لوقن الو

 تايبالا يف زنج ول هنأو

 تايبالا يف زاجأ دقو

 هانعم يف ضقان هنال

 هّلصأ ميدقلا لوقلا لعج ذإ

 ريرحنلا ملاعلا لزَي دقو

حو جيسن هيف هنكل
 هد

 كولملا هل ْتَلَد اكلم اي

 برعلا هيلع تلاق ام لك نم

 َلاَحُم انلوق نم هنال

 تافغغألا يف زاجل هفالخ

 تافغألا يف زاجل هفالخ

 "'ٌءام هيفو وُبْنَي دق فيسلاو

 هلنم سيلو اذ زازجأ 9

 نوما هثوخي دق ربخلاو

 رومالا نم ٍيتأي ام لك ف

 ٌةدعبو هلبق نم هلثم ام

 ا”ة الا ىلعو ًاريثك ًادج

 كيرش هكْلُم يف هل سيل

 ةتيعر لع لضفلاب ةفطعأو

سسسااا
تس -شسسس

 

 .بصُي مل :فيسلا ابن (1)

 . هملع يف قذاحلا ملاعلا :ريرحنلا )١(

 . ةمعنلا : ىلإلا عمج :ءالآلا («)
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 قفنملا ةرئاد :ةسماخلا

 , "7 تارم ينام .نلوعف ىلع ينبم : براقتملا

 |0هه

60| 

606١! 

 . ءازجأ ةينامث ديري : تارم يفامث 00(
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 4 كان و
 برضو ءملاس برض :بورض ةثالثو .ضوبقم دحاو ضورع هل ليوطلا

 . دمتعم فوذحم برضو 2« ضوبقم

 ملاسلا برضلاو ضوبقملا ضورعلا

 ا" ضحملا بهّذلاو ماسلا نولبتلحَت ضغلا نّسوسلاب فخ درو ةضورو

 ضرألا ىلع يني طق ًاردب رأ ملو 2 ًايشام ضرألا ىلع ًارذب اهب تيأر

 ا"! ضعبلا ل وُبْصِيِضعبلاهنمداك دقف  ًايباص تنك نإ ٌبْصَتّلف هلثم ىلإ

 ضع ىلع ضعو صم ىلع ّصَم هردذص َناَّمرَو هيدخ درو لكو

 : ضغُبلاب ةبحملا يرجي هنأ ىلع هّبُجي داؤفلا ىتفأ يذلل لو

 « ضعتب نم ْنوهأ ٌرشلا ضعب َكِيَئانح انّضعب قبتساف تينفأ رذنُم ابأ و

 : هعيطقت

 نليعافم ,نلوعف ,نليعافم .نلوعف 2نلعافم .نلوعف ,نليعافم «نلوعف

 ضوبقم لا برفلا
 دروم  نولب ىعست ةَدَّروم ديلا ةحار ىلع اًحار ةلماحو

 . ءيش لك نم ثيدحلا يرطلا :ضغلا (؟)
 . قوشتو نح :هيلا ابص ()
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 ٍسجرنو نيجللاك نيمساي ىلع
 4 لك كلل هلاف يذهو كلتي

 الهاج تنك ام مايالا كل يدبتس »

 "7 دِجْرِبَر بيضق يف َرُد طارقأك
 دغ نع سانلا لأست ال لسف اهنعو

 (دَوَرَت مل نَم رابخالاب كيتأيو

 نلعافم ؛نلوعف نليعافم .نلوعف نلعافم .نلوعف .نليعافم نلوعف
 دمتعملا فوذحملا برشلا

 يبيبط تنأو يئاد يلتقيأ

 ٍنئاخ ريغ يننإ يدهع تنخ نئل
 امنأك لوُيُدلا لضف ةّبحاسو

 ىحاص لاق اهرذح نم ْتدَب ام اذإ

 ةحِصن كيتؤمب بَل يذ لك اموو

 بيرقب ىَرُي ال َنَم لهو تيرق

 بيبح ٌدهع ناخ َبِحم ّيأو

 ")بينك قوف ناحل ص بيضق

 بيصنب اهلصو نم ذخو ينعطأ

 (« بيبلب ُهَحْصْن تؤم لك امو

1 - 

 نلوعف «لوعف .نليعافم .نلوعف نلعافم « نلوعف . نليعافم .نلوعف

 ؛ حيبق هيف فكلاو ,نسح هيف ضيقلاف «فكلاو ضبقلا ليوطلا وشح يف زوحي

 . مرثأ :هل ليق مرخلا عم ضبقلا هلخد .اذإف ؛ ملثأ :هل لاقيف .ءادتبالا يف مرخلا هلخديو

 بهذ ام ضبقلاو ؛دتو يف الإ نوكي الو «تيبلا لوأ نم ةكرح طوقس مرخلاو
 طوقس [ ليوطلا يف ] داتعالاو «نكاسلا هعباس بهذ ام فكلاو «نكاسلا هسماخ

 ىلع الإ ةمالسلا هيف رجت ملو «ضبقف هب دمتعا ,ةيفاقلا لبق يتلا نلوعف نم سماخلا

 )١( ةضفلا : نيجللا .

 بدودحملا ليطتسملا لمرلا : بيثكلا (؟) .

/ 

 . درمزلا هبشي مرك رجح : دجربزلاو



 لبق يذلا ءزجلا ةمالس :براقتملا يف داتعالاو ؛اليلق اذاش الا رعشلا يف تأب ملو .حبق

 . فيفخ ببس هرخآ نم بهذ ام فوذحملاو ؛ ةيفاقلا

 هلك ءوزجت وهو :ديدملا رطش

 ؛ هلثم برض هلو ءوزجم اهنم لوالا ضورعلاف .بورض ةتسو ضيراعأ ةثالث هل

 روصقم برض :يفاثلا ةمزال بورض ةثالث هل .يفاثلا مزال فوذحم يناثلا ضورعلاو

 ثلاثلا ضورعلاو ؛ يناثلا مزال رتبأ برضو « يناثلا مزال فوذحم برضو .يناثلا مزال

 . يناثلا مزال رتبأ برضو .هلثم برض :نابرض هلو نوبخم فوذحم

 ءوزجملا برضلاو ءوزجملا ضورعلا

 ٍلغش لك نع كب يلاغتشاو 2يلصو سنت ال رجهلا َليوط اي
 ا” لمر صعد ةتحت ًاببضقو لازغ ديج قوف الاله اي

 «لقعب كيف ملكي ًامالك كنم عيام قمو»

 نتالعف .,نلعف .ءنتالعف «نستالعف .,نلعف .نتالعف

 نااثلا مزاللا فوذحملا ضورعلا

 نااثلا مزاللا روصقملا برضلاو

 مالسلا كيلع لب اهيلع ال مامغلا نيب قرلا ضيمو اي
 . ُمالظلا رتس كتبي اهّهجو ةّروصقم جادحالا يف نإ

 )١( ةيبظلا دلو :نداشلا (؟) .ةريدتسم لمرلا نم ةعطق : صعّدلا .
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 ال ًالالح رثحلا بسصحت

 ىضم دقام كّركذ امنإ»

 مارح اهيلع لصولا ىرتو

 ماقتلا دعب تش بعشلو
 (مانملا ثيدح لشم هَلْ

 : هعيطقت

 نالعاف .نلعف («نتالعاف نلعاف .نلعف «نتالعاف

 ياثلا مزاللا فوذحملا برشلا

 هقوشعم بح نع بتي نم
 بلاغ ٌرّدق يل ىوحملاف
 هّلح نمو رصقلا نكاس

 ًاظفاح مكل يفأ اوملعا»

 ابلاط ادَغ بولطم بر

 ابلاغلا ٌرَدقلا ىصعأ فيك

 ابهاذ مكب ُيدقلا حبصأ

 «ابئاغ وأ تشع ام ًادهاش

 : هعبطقت

 ناققزو حاقت يأ

 ادب دخ قوف درو يأ

0. - 

 هتوقاي ءافندلا امغإ 0

 )١( معانلا نصغلا : طوخلا .
 )( رحألا رحبلا يف رثكيو ,ةميركلا راجحألا نم دعي رمحأ ,ةيرحب تاناويح سنج :ناجرملا .

 )( .فنألا ةريغصلا ةأرملا :ءافلذلا ٠

 نلعاف «نلعاف « نتاللعاف

 ("” ناحير طوخ نم ىنتجي

 نا سسوس نيب اريثتسم
 "7 ناجرَمو رك نم ّغيص

 ا"'!يناَرلا ىلع دحلا ري م
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 ا“,ناقمد سيك نم تجرخأ

 . رجاتلا :ناقهدلا ( :)

 اندلالا



 : هعيطقت

 نلعف .نلعاف .«نتالعاف نلعاف .نلعاف .نتالعاف

 فوذحملا ءوزجملا ضورعلا

 رمق ىلإ ىوكحشلا ٌعْفرَي

 ُهَنهْبَج سمشلا نّرَقل نم
 0 همم اي ىلقع لخ

 هبرض نوبخملاو

 ةهةمدو همحل ىفثشالتو

 (همدق هقاس ىدهت ثيح

 :4 هطققت

 يناثلا مزاللا رتبالا برضلا

 ارارضأ كول فقاز
 اشر ىوه نم يبلق راط

 اقَرَغ تأ ال يقكب ذُخ

 يدبك ىوحهلا ران تجضتأ
 ثيم ع 8 #0 2 3 5

 اهقمراأ تب ران برو

 اراصضنأ بحلا يف يل نإ

 ()اراط ام بلقلل اند ول

 ارف دق تحلارحَب نإ

 ارانلا ىفطُت يعومدو

 ا''«اراغلاو ّيدنحلا ٌمِضَتَن

 )١( همأ عم ىشمو كرحتو يوق اذا ةيبظلا دلو :أشرلا .

 نييزتلل حلصي ةرضخلا ماد «ةيلحاسلا لابجلاو روغلاو ماشلا لحاوس يف ًايرب تبني رجش :راغلا (؟) .

56+ 



 :هعبطقت

 نلعف .نلعاف ,نتالعاف نلعف ءنلعاف .نتالعاف

 وع راع الج

 . نكاسلا هيناث بهذ ام :نويخم لاف ؛ لكشلاو «فكلاو «نيخلا :ديدملا وشح يف زوحي

 «نانكاسلا هعباسو هيناث بهذ ام : لوكشملاو . نكاسلا هعباس بهذ ام :فوفكملاو

 نم فلالاو «نتالعاف» نم نونلا نيب نيلباقتملا نيبيسلا يف بقاعتلا هلخديو

 ام هبقاع امو ءردص وهف هلبق ام هبقاع |مف ؛ناتبثي دقو ,ًاعيمج ناطقسي ال (نلعاف

 وهف ءيش هبقاعي مل امو ,نافرط وهف هدعب امو هلبق امو هبقاع امو رجع وهف هدعب

 . عطق مم فذُح ام

 طيسبلا رطش
 :برضأ ةتسو ضيراعأ ةثالث هل طيسبلا

 . يناثلا مزال عوطقم برضو ءهلثم برض :نابرض هلو «مات نوبخم لّوالا ضورعلاف

 عونمم عوطقم برضو . ءوزجم برضو لا ذم برض : برضأ ةثالثدل « ءوزجم يناثلا ضورعلاو

 . ىطلا نم

 . هلثم برض هل ؛ّيطلا نم عونمم عوطقم ثلاثلا ضورعلاو

 نوبخم لا برضلاو نوبخملا ضورعلا

 كرتشم هجولاو قس هل يبلق ُكَلَف هلام ردب ةّلهالا نب

 كقهتنيف هينيعل يبلق َلَذو هنلساحم ىنيع تبهتنآ ادب اذإ

 كَردلا عجري نم ىلعف ,ينناخف هتدوم ايندلاو نيدلاب تعتبأ
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 رس هلك يداؤفل اهلكف مكر ظاحلا ثراح ىنب اوك

 «كِلَم الو لبق ٌةقوُس اهَّقلَي ل ةيهادب مكنم ْنْيَمرَأ أل راح ايو

 : ةعيطقت

 نلعف .نلعفت نلعاف .نلعفت نسلعف 0 «نلعاف «نلعفت

 يناثلا مزاللا عوطقملا برضلا

 ريناندلا اهيهاضت ًاهوجو الإ ٌرون اهئاْلَظ يف سيل ًةليلاب

 "''روحلا نيعألا كلت هيتس اذام اهُيعأ توملا سأكب يننقس ٌروُح
 روثنم ظفللا ٌردف نقّطن نإو مظتنم رغثلا ٌرّدف نسب اذإ

 ريفكت لاعالا ةمتاخ ْنإف المع ىهنلاب مخآو كنع ابّصلا َلَخ

 ا"'(ُروذحم رشلاو عّبتم ٌريخلاف ٍِنَرَق يف نانورقم ٌرشلاو ٌريخلاو )

 : هعيطقت

 نلف «نلعفتسم «نلعف .نلعفتسم نلف نلعفتسم ,نلعاف : نلعفتسم

 لاذم لا برضلاو ءوزجملا ضورعلا

 لاؤسلا لذ ْفَحَي مل الئاسو لاني الام ىوملا يف ًابلاط اب

 لايللا كلت تعجر اهمنأ ول ٌةدومم اّصلا يلايل تلو

 (“الاذقلا بْيش تأر اَك رجهاب اهّتلصاو يتلا اهتبقعأو

 لاتُي الام ًابلاط نكت الو ٍِفلْخُم نم َةلضو ْسمتلت ال

 « لاصولا نسُح نم َكيْنَمت تناك ام كامسأ تفلخأ دق حاص ايو

 )١( ضايبلا صلاخلا يبظلا :مرلا .
 اهداوس داوس ةدشو نيعلا ضايب ةدش :روخلا (؟( .

 ناسنألا نم سأرلا رخؤم عامج :لاذقلا (ع) .ناريعبلا هب نرقي لبحلا :نرقلا (ع) .

555 



 : هعبطقت

 . 0 «نلعاف 00 ا

 ءوزجم لا برشضلا

 يملظت ال ىوهلا يف يتملاظ

 ىنئتبقاع الطاب اذكمهأ

 الو ينيع تكب اذه لشل
 افع مسر ىلع يفوقُو اذامو

 مرصي مل نم لبح يمرصَتو
 محوري مل نم هللا ٌمَحرَي ال
 مدلا كفس نم ٌمظعأب بنذ

 00 5 مر
 2 م جعتسم ٍسراد قلولخم

 : هعيطقت

 :٠ لعفتسم .ءنلعاف 3 '“لعفتسم :كلعفتسم .نلعاف 3 ':لعفتسم

 يطلا نم عونمملا عوطقملا برفلا
 يئاجر نم سأيلا بَرقأ ام

 يحناوج يف رانلا يكذُم اب

 اهدعو يف ةفلخمب يل نَم
 هَقت مف ةجاح اهّبلأم

 ٌبجت مل لف يبيجتسآ تلقو

 يئاكب نم ّربصلا َدعبأو
 )00 ءاو تنأ ءاوو سزأ
 يناد بباو يناود تبن

 ءاجرلاب َسأيلا يل طلخت
 ءالب الو ىتشنب اهيف
 يئادر ىلع يعومُد تلاس

 : هعيطقت

 نلوعف .نلعاف .نلعفتسم نلعفتسم ,.نلعاف . نلعفتسم

 يطلا نم عونمملا عوطقم لا ضورعلا
 هلثم هبرض

 يباتك يف َلُّدلا ٌةبآك

 ؟ ةا/

 )١( ردصلا يلب امم ةريصقلا علضلا :ةحناج عمج :حناوجلا (؟) .يلابلا : قلولخملا .



 باذعلا نم وجنت فيكف سفن ريغب اسفل تنلتق

 بارت نم سانلا قلخ ذإ بسيط دطو ةجبب + نم تقلخ لح

 بابشلا ىلع يسْفن فْوَلف  ينع بابشلا اَّيَمُح تلو
 ('72باضنخلا ىلإ ًاثيثح وعدي ينالغ دق ُبّيشلاو تحّبص (

 : هعيطقت

 .ديدملا ف هانركذ ام ندخلاف ؛ لبخلاو . ىطلاو .نيخلا :طيسبلا وشح ف زوحي

 . « نلعفتسم » يف ئطلاو نيخلا

 . حيبق هيف لبخلاو ,حلاص هيف يطلاو ,نسح هيف نبخلاو
 داز ام لاذملاو ؛دتولا نم هتاكرحتم رخآ نكسو هنكاوس رخآ بهذ ام عوطقملاو

 . نك اس فرح هلادتعا ىلع

 [ ىلوألا ةرئادلا تمت ش

 رفاولا رطش

 ؛هلثم برض هل .فوطقم لوألا ضورعلاف :برضأ ةثالثو ناضورع هل

 . بوصعم برضو ءملاس برض :نابرض هل « لقعلا نم عونمم ءوزجم يناثلا ضورعلاو

 فوطقم لا برضلا :فوطقملا ضورعلا

 ٌعومّدلا اهوفجي سيل نكلو ينوفُج نع كَدعَب ٌمونلا ىفاحت
 عيبرلا كروت يل يكحّيو يحاقألا كَمّْسَبَت ينّركَذي

 ٌعولضلا هكرتت سيل نكلو 2 يداؤف قوش نم كيلإ ريطي

 . هوحنو ءانح نم هب بضخي ام : باضخلا 10(



 ٌعانتمآ كرّكَذَت نع يلإف
 هْعدف ًائيش عطست مل اذإ ١

 ٌعولط اينذدلا ىلع ال سيلف

 عينملا نصحلا كئاقل نودو

 (اعيطتست ام ىلإ هزواجو

 : هعيطقت

 نلوعف .نةلعافم .نتلعافم نلوعف .نتلعافم ,نتلعافم

 ملاسلا برضلا . لقعلا نم عونمملا ءوزجملا ضورعلا
 روحلا هتلاز لازغ

 ًاهجو ادب اذإ كيري
 رون نم هللا هارب

 للص ال مهلا كاذف

 ىوقأ لؤنم كجامأو

 د ملا هفرط دعاسو

 : هعطقت
 نتلعا . .نتلع .

 بوصعملا برشلا

 هتلضف تبقسأ اذإ

 ا'0قيراهملا لاشمأ َك الفألا اهب ةلزنل»

 )١( اهداوس داوس دادتشاو نيعلا ضايب ضايب دادتشا :روحلا .

 )١( ةراجحلاو لامرلا نم هب طلتخي امم صلاخلا ,همجانم يف فثئاكتملا بهذلا :نايقعلا .

 )١( اهيف بتكي ءاضيبلا ةفيحصلا :قرهم عمج :قيراهملا .
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 : هعيطقت

 . حيبق هيف لقعلاو .حلاص هيف

 « صقعأ :هل ليق مرخلا نم صقنلا هلخد اذإف ءمصقأ :هل ليق مرخلا عم بصعلا هلخد

 . مجأ :هل ليق مرخلا عم لقعلا هلخد اذإف

 بهذو كرحتملا هسماخ نكس ام صوقنملاو «كرحتملا هسماخ نكس ام بوصعملاو

 الو ؛ ىقب ام رخآ نكسو فيفخ ببس هرخآ نم بهذ ام فوطقملاو «نكاسلا ةهعباس

 .رفاولا مامث نم برضلاو ضورعلا يف الإ فطقلا لخدي

 لماكلا رطش

 :بورض ةثالث هل ,مات لوألا ضرعلاف .بورض ةعستو ضيراعأ ةثالث هل لماكلا

 ذحأ برضو «هرامضإو يناثلا ةمالس نم الإ عونمم عوطقم برضو ءهلثم مات برض

 . رمضم

 . رمضم برضو هلثم برض :نابرض هل ّذحأ يناثلا ضورعلاو

 برضو «لاذم برضو «لفرم برض : بورض ةعبرأ هل ءوزج ثلاثلا ضورعلاو

 . هرامضإو يناثلا ةمالس نم الإ عونمم عوطقم برضو ؛ءوزجي

 ماتلا برضلا : ماتلا ضورعلا

 مد الب تكفَس ًالظ مد نم م ملاظ ةلقّمو ٍرذَتْعُم ةجو اي

 مّرحُم ريغ هيف يلتق تدذجور 2 امّرحُم باتكلا يف لصو تذجوأ
 مّستو ٍةَذل يف اهّكفتُم اهالظ تنكس دق كل ةنج ع



 اللعت ٍنويعلا رمخ نم تبرشو
 م م2 ىف م يب 8 .

 ىدن نع رصقا انف توحض ادإو »

 ("'مزّرملا دوج ٌدوْجأ تْيشتنا اذإف

 «يمّركتو يلئاش تملع اك
 ': ل 8 وه

 نلعافتم ؛نلعافتم «نلعافتم نلعافتم «نلعافتم ,نلعافتم
 ةمالسلاو رامضإلا نم الإ عونمملا عوطقملا برشلا

 الامآلا لَّدِبفف ُنامزلا لاح

 امبرو كنع يحلا ٍناوَغ تّينغ

 امّرَحُم َنُهْئالح كيلع ىحْضأ
 ايواط كتنيأر نإ بعاوكلا َنِإ
 هنإف نهمع كتنوعد اداو »

 ()الاذقو ًاقرافم بيشملا اسكو

 الاجحو َةَّلكأ كيلإ تَعَلَط

 الالح َنُهُمارَح ُنوكي دقلو
 (؟7الاصو كنع نيوَط بابشلا لّصو

 «الابخ نهدنع كّديزي بسن

 : هعيطقت

 نتالعق ,نلعافتم .نلعافتم نلعافتم «نلعافتم «نلعافتم

 رمضملا ذخألا برشلا

 ٌرَهش هلوطل بحملا موي
 اهّدخ يف ًةداغ ىمأو يبأب

 ىَحضلا ْسمش اهنأ بسحت ّسمشلا
 تأن نإو ,كّبحي اهنع ىوملا لّسف
 لقاعف نّيتمارب ٌرايدلا نما

 ٌرمهد هنأ ُبّسحُي ٌرهشلاو

 ردبلا اهنأ بسحي ردبلاو

 اراؤقلا كُبيجُي رافقلا لسف
 (6)مرطقلا اهيآ رّبغو تسرد

 هعبطقت

 نلعف .نلعافتم .نلعافتم تنلعافتم ,.نلعافتم .نلعافتم

 .رطملا موجن نم نامجت |مهو ,نيمزرملا دحأ :مزرملا (
 ناسنالا نم سأرلا رخؤم عامج :لاذقلا (؟)

 . اهيدث دهن يتلا ةاتفلا يهو :بعاك عمج :بعاوكلا (

 . الك الو سان الو ءام ال ضرألا نم ءالخلا :رفقلا (

 . راد نب نابا ينبل عضوم :لفاعلاو ؛مراد ينبل عضوم :ناتمار (

 لا



 هلثم هبرض ذحألا ضورعلا ٍ

 بجي يذلا اوضقَي ملو اوناب اوِبَهذ ام َدَقَف طبخلا اَمأ

 بجعلا ٌمهيفو كيف راد اي دي مشوك مهدعب ٌرادلاف

 بقذ اهب تّييش ةّنفف نم اهئسام تفيص يتلا نسيأ

 اوبدت الو اولاق ام لثم ال2 هّبُِدْلأ تلتف بابشلا ىَلو

 وف

 «برت حرابو َشَجَأ لطم اهملاعم احّمو تفَع نيمدو»

 | : هعيطقت

 رمضم ا ذحألا برضلا

 بحلا ةعول هاّنحَبَأو يبلق امتبررغ فيك يع

 يبحت اهرجب تّيضق ًاران يدبك ىلع تكذأ ًةرظن اب

 يبسح يوجلا ٌةدباكُم يبسح .هدباكأ ىللق ىوج اوُّلَخ

 بالا كرابَم حاحصلا يدْعت دقو كيلع ينجي نم كيناج

 لفرملا ءوزجملا برضلاو ءوزجملا ضورعلا

 ريئارسلا ىلبت هب فرط ٌرئامفلا نع باجحلا كنه

 ا"”"رظان بلقلا يف هنأك ب ونقلا نحَتمف وُنْرِي

 رحاس سانلا يف هلبق فر ْعَأ تنك ام ًارحاس اب

 رئاط بلقلاف يتتّيننأ امدعب نم ىّتيصُقأ

 (رمات فيصلاب نبال كس نأ تمعزو ىتتررغوو

 مم
 )١( فرط نوكس يف رظنلا مدي :ونري .



 : هعيطقت

 7 *دنملا رمقلا ةقشو رس هيرغلاإّْرلا ةلقُّم اي

 روتّسلا»و ةلكألا نيب يل كانّيع تقّنر ام
 ريطي نأ ةنفخخت يلق ىلع يدي تعضو الإ
 :ريذنلا لوق عمتساو هل كم مإح ضعبك ينبه

 ( ريبكلا الو َريغصلا ال هل ّكمب مظت ال بأ

 : هعيطقت

 ءوزجملا برشفلا

 لصوأ كلابح عطقاو لَعفاو كن ادب أم لق

 لزم مركأب لزناو هّحف عيبرلا اذه

 لّدِف تمهرك اذذإف لصاو وُه يذلا لصو

 ")لوحتف نكسم وأ ٌلرنم كب ابن اذإو

 اع لّمجتو ًاعشختم نكت الف ترّقتفا اذإوو

 : هعيطقت

 هرامغإو يناثلا ةمالس نم الإ عونمملا عوطقملا برشلا

 ىتاوُم ريغ تنأو يفص 1 يلام ٌرهد اي

 )١( همأ عم ىشمو كرحتو يوق اذا ةببظلا دلو :أشرلا .

 لمحتو ربصت :لمجت (؟) دعب :ابن (؟) .

 م.



 تايافلل دجملا يف اوُقباست َنيذلا نيأ

 تاومألا يف ٌدهرثة ايلا حور مهب ٌموق

 , «تانمحلا اورثكأ 2 اسالا اوُركذ اومه اذإو و

 : هعيضقت

 نبتالعف ,نلعافتم نلعافتم .نلعافتم

 .نسح هيف رامضإلاف «لزخلاو صقولاو رامضإلا :فاحزلا نم لماكلا يف زوجي

 . حيبق هيف لزخلاو ,.حلاص هيف صقولاو
 . كرحتملا هيناث نكس ام رمضملاف

 . كرحتملا هيناث بهذ ام صوقوملاو

 . نكاسلا هعبار بهذو كرحتملا هيناث نكس ام لوزخملاو

 نم بهذ ام ذحألاو .هركذ مدقت ام عوطقملاف ,ذّدحلاو عطقلا للعلا نم هلخديو

 . عومج دتو ءزجلا رخآ

 [ ةيناثلا ةرئادلا تمت ]

 جزا رطش

 برضو ءملاس برض :نابرضو « ضبقلا نم عونمم ءوزجم دحاو ضورع هل جزملا

 .فوذحم

 هلثم هبرض ضبقلا نم عونمملا ءوزجملا ضورعلا

 يبلق ىوج ملي مو بحلا يف مال نم ابيأ

 بلقلا نم ىوغأ الو هيوغُي بصلا مالم

 ّثحلا قداصص احم دله يف تّملىتلأآف

 ناك



 بر كغ الو ال قرشب ُةيبش اهلم دنهو

 ( ىبصي اهلثم دنهو  ىبلق ابص دس ىلإ»

 : هعيطقت

 نليعافم .نليعافم نليعافم .نليعافم

 فوذحملا ءوزجملا برعفلا

 لسيوطلا نزحلا ىوس هنم يل سيل ٌلارغ

 ليمجلا ريصلا نسم ينالخأ هجولا ٌليمج
 لولنع وأ ووسَح نم هيف َمّْيَضلا تْلمَح

 "', لوُلَّذلا رهظلاب ميلا يغابل يرهظ امود

 : هعيطقت

 نلوعف «.نليعافم نليعافم .نليعافم

 هيف ضبقلاو ,.نسح هيف فكلاف ؛فكلاو ,« ضبقلا : فاحزلا نم جزحلا يف زوجي

 ءءادتبالا يف مرخلا هلخديو ؛ًاضيأ ليوطلا يف فوفكملاو ضوبقملا انرسف دقو ؛حيبق

 عم ضبقلا هلخد اذإف ,برخأ :هل ليق مرخلا عم فكلا هلخد اذإف ءمرخأ نوكيف

 . حيبق هلك مرخلاو رتشأ :هل ليق مرخلا

 رجرلا رطش

 :بورض ةسمخو ضيراعأ ةعبرأ هل زجرلا

 عونمم عوطقم برضو .هضورع لثم مات برض :نابرض هل .مات لوألا ضورعلاف
 . يطلا نم

 ')١( امهوحنو لالذإلا وأ ماظلا :مّيضلا .



 . ءوزج هلثم برض هل .ءوزجم يناثلا ضورعلاو

 برض هل . كوهنم عبارلا ضورعلاو ؛ هلثم برض هل .روطشم ثلاثلا ضورعلاو

 ماتلا برضلا . ماتلا ضورعلا

 رمق مأ يل تقرشأ ٍرهظ ْسمش مأ رشب مأ يفابّس ينج ردأ م

 ميلا يف هنم تول نأك ىتح ٌهفرط ايانملا يدهُي ٌرظان م

 "اروحلاب تشير فزَّطلا ماهس الإ لئاق نم هل ام البتق يبس

 رقي امن ينتركدُأ دقن ىنح ًارئاد ىحضأ لولا مسر لاب ام

 "!هٌرُبْرلا لثم اهنايآ ىرت ٌرفق ٌةراج ىَمِيلُس ذإ ىملسل ٌراد»

 : هعيطقت

 .٠ اع: 0 2 لعفت 6 ('لعفت 0 ٠ اع 6 ع. لعفت 0 ع. لعفت 0

 يطلا نم عونمملا عوطقملا برغفلا

 ا"'دوقفم ٌرضاح ِتِئَمَك يح  ٌدومعم ىوملا تاعّولب ّبلق

 دوجوم ىوهلل اود ال ذإ ىوهلا ءاد نم بلقلا يوادُي اذ نَم

 ُدودرَم هلام ااضق الإ اهّبح ام ةداغ وُّلسأ فيك مأ

 دوهحجي دهاج ينم بلقلاو لاس حيرتسم اهنم ٌبلقلا»

 : هعيطقت

 اعفتسم «نلعفتسم :لعفت .لعفتسم ؛ ”لعفتسم عفت

 )١( بوتكملا يأ «روبزملا باتكلا وهو :روبز عمج :ربزلا .

 )«( .رمحألاو دوسألا نيب هنول ناك ام :تيمكلا



 ءوزجملا برضلا . ءوزجملا ضورعلا 1

 الردع ول هتمكح اللَس ام هتيطعأ

 الف ام هب يردأ |(ف يحوز هتبهو

 التق م ةه شع هدي يف هّلسأ
 الْغشلا كاذ لَم ال لفثش يف هب يلق

 (المج عار ديق امك بحلا ل تق»

 : هعيطقت

 ٠ اهتفم ٠ ٠ فم 7

 روطمشملا برضلا .روطسملا ضورعلا

 برتقي الام بيرقت يف تنأ م بهعتلا بحلاب فوغغما اهيأي

 ٌبتَع ًاموي هتْبتاع اذإ نمو ٌبِضغ اذإ يوَعَرَي ال نَم دو عد

 (ْبَنعلا كوشلا نم ينجت ال كنإ ؛
 : هعصضقت

 «لعفت ه .٠لعفت ه ع« ٠«لعتفم

 هات مترا (مف هَسَقَر مف دق بيش ضايب

 عمطو سأي نيب ام همَقنا ضيبلا ىأر اذإ

 عذجج اهيف ينتيلاي عفضنتلا ٌماِيأ لل
 عضأو اهيف بح

 : هعيطقت

 :لعتفم ؛ :لعْفَتم

 هيف ّيطلاو .نسح هيف نبخلاف ؛لبخلاو ,يطلاو .نبخلا :زجرلا وشح يف زوجيو
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 . طيسبلا يف لبخلاو نبخلاو يطلا ريسفت ىضم دقو ؛حيبق هيف لبخلاو ,حلاص

 نم بهذ ام ءوزجملاو «ًاءوزجم نوكيو «هانركذ دقو ,عطقلا للعلا نم هلخديو

 ؛هرطش بهذ ام روطشملاو ؛ًاروطشم يقأيو ؛ءزج زجعلا رخآ نمو ءزج ردصلا رخآ

 . ءزج ىلع ىقبو نازج هرطش نم بهذ ام كوهنملاو ,اكوينم قأيو

 لمرلا رطش
 هل نبخلا هيف زئاج فوذحم لوألا ضورعلاف ؛بورض ةتسو ناضورع هل لمرلا

 لثم فوذحم برضو «نبخلا هيف زئاج روصقم برضو : مّمتم برض : بورض :ةثالث

 لثم ءوزجم برضو «ْغّبسم برض :بورض ةثالث هل ءوزجم يناثلا ضورعلاو ؛ هضورع

 . نبخلا هيف .زئاج فوذحم برضو .نبخلا هيف زئاجلا هضورع

 ممتملا برضل نبخلا هيف زئاجلا فوذحملا ضورعلا

 ""'راروملا يذ يْبَظ بح يف ٌمئاه راذعلا ٌعولخع تاذدّلا يف انأ

 راهبو درو ةضوَر تعمج هدخ ف ةرمح ف ٌةرفص

 روسو لْجَح نيب ىششت تتلبقأ سآ ةقاط يبأب

 يراذح يبلق نمو يفرط نم فيك ىوهلل يبلقو فرط ينداق
 «يراصتتعا ءاملب نابضَعلاك تنك قرش يقّلح ءاملا ريغب ولو

 1 طَقت

 ليحكلا فرّطملاب رّخّسلا ليجُمو ليسألا دخلا يف غدَّملا َريِدُم اي

 . حتسي ملو يغلا يف كمبنا اذا :هراذع نالف علخ :لاقي 10(

58 



 ىسرف اوُدر ءادملا ىنب ايو

 : هعضقت

 ْبَّرَطلا َلاْنَأ بَحْنَي ناش

 هذهع يدخن عمدلا بتك

 ايهاذ هارر ام ىلهجل ام

 اهتئج اَل اسنخلا تلاقو

 ليلغلا رح اهُّدرَب يفشي كنم

 ليلقلاب يدنع كلثم نم سيل

 ليوطلا ليللا رّصق وانغب
 «ليلّدلاب اذه ُلعْمُي امنإ

 تالالعاف , نتالعف 2 نتالعاف

 "7 2ْبهَتْشاو اذه ُسأر يدعب باش

 : هعيطفت

 نلعاف .نتالعاف « نتالعاف نلعاف «نتالعاف « نتالعاف

 عيسملا برضضلا . ءوزجملاا ضورعلا

 .ةينتت يف ايضقو ُهِنَحَت يف الالهاي

 ةلنتكأ ىنكلو هيّكسأ تسدد يذلاو

 هيلالت نم ةارت نس شعلا ردقت ام نداش

 «هيمدي داك هيلع َر ذلا ىّشم ول ىتح نآلو

 : هعيضقت

 «نتالعاف

 )١( ةيبظلا دلو :نداشلا .

 باش :سأرلا بهتشا (؟)

 ُناَتالعاف



 ءوزجملا برضلا

 ريمأ لك ًاريهاق |ةاوه ًاريمأو

 ريضنلا درولا ةرْمُح اراعتسأ  كْيَدخل ام

 ()روقُد بوث اهتسبللنأ دق لصولا موسرو
 ءروبزلا تاي لثم تاسراد تارفقُم»

 : هعبطقت

 نتالعاف .نتالعاف نتالعاف .نتالعاف

 نبخلا هيف زئاجلا فوذحملا ءوزجملا برضلا

 "0ةدمك نماآعّيم ُهدَيَنم اليتقاي
 ةهدِك يف هثيع اران قؤشلل تحدق
 هدسَح وذ ٌةحر هيلع يكبَي ماه
 هدغ نم ديعتسم هيف وه موي لك

 ا”"ءهدسج نضع نئاب اًيرثلا دنع هّلقو

 : هعضقت

 نلعف .,نتالعاف  نتالعاف .نتالعاف

 وع راع لج

 . ًاديدش ًانرح نزح يذلا وأ ,نزحلا مَتُك : دمكلا (0(

 . ديعبلا :نئابلا ()
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 فكلاو نسح هيف نيخلاف ؛ لكشلاو « فكلاو .نخلا :فاحزلا نم لمرلا ف زوحي

 .نوبخملاو فوفكحملا انرسف دقو ( حيبق هيف لكشلاو .حلاص هيف

 . نانكاسلا هعباسو هيناث بهذ ام وهف لوكشملا امأف

 نم هلخديو ؛ ديدملا يف لخدي ام بسح ىلع نيلباقتملا نيببسلا يف بقاعتلا هلخ ديو

 غبسملا امأو .روصقملاو فوذحملا انرسف دقو ؛ غابسإلاو ءرصقلاو «فذحلا :للعلا

 كلذو «فيفخ ببس هرخآ يف نوكي امم نكاس فرح هئرج لادتعا ىلع داز ام وهف

 . «(ناتالعاف ١» نوكيف نكاس فرح اهيلع دازي « نتالعاف »

 . [ ةثلاثلا ةرئادلا تمت ]

 . برضأ ةعبسو ضيراعأ ةعبرأ هل عيرسلا

 فوقوم برض :بورض ةثالث هل ؛ يناثلا مزال يوطم فوشكم لوآلا ضورعلاف

 ملصأ برضو هضورع لثم يناثلا مزال يوطم فوشكم برضو :يناثلا مزال يوطم
 ٠ . ماس

 ماصأ برضو «هضورع لثم برض :نابرض هل ,فوشكم لوبخم يناثلا ضورعلاو

 . ملاس

 . هلثم هبرض .ّيطلا نم عونمم فوقوم روطشم ثلاثلا ضورعلاو

 . هلثم هبرض ّيطلا نم عونمم فوشكم روطشم عبارلا ضورعلاو
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 يناثلا مزاللا يوطملا فوسكملا ضورعلا

 يناثلا مزاللا يوطملا فوقوملا برضلا
 ()صولقلا قوف جدولا اولمح ذإ َةرْبَع ْعَدأ ل ىتح تِكب

 . ةقانلا : صرأقلا ) ( ١

 يففسوي ىلع بوقعي ةاكُب

 ىضم ام ىلع ّرهدلا فسأت ال

 هظح نم ةىطُبملا كردُي دقو

 صيحَم نم هنود ام يذلا قلآو

 « صيرحلا دهج قبسُي دق ٌريخلاو

 : هعيطقت

 تاالعاف . نلعتفم , نلعفتسم نلعاف .نلعتفم 2. نلعفتسم

 يااثلا مزاللا ىوطللا فوشكملا برضلا

 لهفتي ام نيبلا ر د هلل

 ةليل يف هاوُضَأ نمب اوناب

 ىوهلاب ىّلتبملا ليل لوط اي
 اهمسر ينَرَكذ دق ٌرادلاف

 ىضغلا تاذب مسر ىوهلا جاهد

 لعتقُي الو ةاش نم لقي
 لوألا اهرخأ لع در

 لوطأ هليل نم هّحبصو

 لّمذأ هراكذت نم تدك ام
 «لوحم مجعتسُم قلوّلخُم

 : هعيطقت

 نلعاف 2 نلعفتسم . نلعفتسم نلعاف . نلعفتسم 2 «"لعفتسم

 ماسلا مصالا برضلا

 يعالضأ نيب نيهر يبلق

 ىوهملا يعاد هوعدي (ثيح نم

 ٌدئاع هلام يقسل ْنَم
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 . برهملا :صيحملا (؟)

 عاطإو سائإ نيب نم
 يعاد نم ِكَِْبل هّباجأ

 يعان هل سيل تيبمو

 قرف]



 يعاو اهعّْمَس نم يلناكو تأرام يىتلذاع تأر ال

 "'«يعامسأ تْهلَبَأ دقل الهَم انّخلا لْيقل دصقت مو تلاق»

 : هعيطقت

 فوسكملا لوبخملا ضورعلا

 هلثم هبرض

 ''مدق ُناكم اهيف اف ٍلْبَح تَّمَّرَص ذم ْضرالا لع تقاض

 مئص تيب لوح ىراصنلا فوط اهب فوت ٌرامقاو ٌسمش

 (مْنَع فكذلا فارطأو رين اند هوجولاو كسم ٌرشنلا »

 : هعيطقت

 نسلعف «نلعفتسم .نلعفتسم نلعف «نلعفتسم .نلعفتسم

 مّكحَت نأ تبحأ امب مكحاف عا هسفقن يف اب تنأ

 ماكي ال ُبحلاو ةصوتكم تكتم دق ّبحلا يف هظاحل

 مرقم اه يلق ناب ام اه تلقف تلت تلاق

 ا"',معت ام ريغ هيف تلق دق رَمُع ىلع يرازلا اهيأ ايو

 . مالكلا يف شحفلا :انخلا )١(

لبحلا مرصو .عطق :مرص 0
 . رجه .

 . بيعملاو بتاعلا : يرازلا (<)

 نددت



 : هعيطقت

 يطلا نم عونمملا فوقوملا روطشملا ضورعلا

 هلثم هبرض

 لالغالا يف ًادِقُم اد ّمصم لاخلا تاذ يدي يف ىلق تَِّلخ

 «لاخ عبر نم كجاه ام حاص ايو لالطالا موس يكابلل تلق دق

 : هعيطقت

 نالوعفم « نلعفتسم . نلعفتسم

 يطلا نم عونمملا فوسكملا روطشملا ضورعلا

 هلثم هبرض

 "'لْصَتلا لثم ّرتهي نداشب 2لقع نم هل ام البتق يحيو
 لفثش يف يننإ ينالذعت ال لك نم هّسم ام لّخكم

 لير لَذَع ًالقأ لحَر ىبحاص ايو

 : هعيطقت

 نلوعفم . نلعفتسم « نلعفتسم

 وع داع دلع

 يطلاو «نسح هيف نيخلاف ؛ لبخلاو  يطلاو . نبخلا : فاحزلا نم عيرسلا يف زوحي

 . حيبق هيف لبخلاو ءحلاص

 )١( موللا : لذعلا (؟) . ةيبظلا دلو :نداشلا .
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 هعباس بهذ ام فوشكملاف ؛ماصلاو ,فقولاو ,فشكلا :للعلا نم هلخديو
 ؛قورفم دتو هرخآ نم بهذ ام ملصالاو .هعباس نكس ام فوقوملاو .كّرحتملا

 .هرطش بهذ ام روطشملاو

 حرسنم لا رطش

 هل «لبخلا نم عونمم لّوالا ضورعلاف ؛بورض ةثالثو ضيراعأ ةثالث هل حرسنملا

 ؛ هلثم برض هل .«يطلا نم عونمم فوقوم كرهنم يناثلا ضورعلاو ؛يوطم برض
 . هلثم برض هل « يطلا نم عونم فوشكم كوهنم ثلاثلا ضورعلاو

 لبخلا نم عونمم لا ضورعلا

(00) 

 الذنج ًابعان تاب امنأك

 ٍلمأ نم ّذلأ يش يأو

 ةردخم ىوه نم َتمَأ ينعد

 امّرَه تمي ةطْبِع تمّي مل نم ١

 اهقطارق اهدهت نع دقني

 اهقئاعُي نَم دلخلا ةنج يف
 اهقشاعو ةقوشعم هتلان

 | ةئالع اهم يسفن 5 00

 7, اهقئاذ كرملاو ٌسأك توملا
 : هعيطقت

 نلعتفم تالوعفم .نلعفتسم 2نلعتفم «تالعفم ,نلعفتس

 يطلا نم عونمملا فوقوملا كوهنملا ضورعلا
 هلثم هبرض

 رادلا ىئان نداش نع اصقإلا ضعب ترصقأ

 )١( ءابقلا وهو .قطرقلا سبلت :ةقطرقم .

 ١( ةلع هبصت مل ًالس ًاباش تام :ةطبع تام .
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 قلل 02 0 0 5 0

 «رادلا دبع ينب ًارّبص رابعتساب يل لاقوو

 : هعضقت
0. 

 تالوعفم , نلعفتسم

 يطلا نم عونمم لا فوسكملا كوهنم لا ضورعلا

 هلثم هبرض
 0( . ِ . ه0

 5 ل 0 ع 0 هع

 ادهج ىقلأو ىكبأ اوكف ىنثأر لل

 ءادعس ةههعس ميو ار تديأو تلاقرد

 : هعيطقت

 وع رج

 يطلاو .نسح هيف نبخلاف ؛ لبخلاو  يطلاو , نيخلا :فاحزلا نم حرسنملا يف زوحي

 . حيبق لبخلاو .حلاص هيف

 . عيرسلا ف امههانرسف دقو ؛فشكلاو « فقولا : للعلا نم هلخديو

 .رطشلا دعب ءزج هنم بهذ مث هرطش بهذ ام كوهنملاو

 فيفخلا رطش

 :بورض ةسّحو ضيراعا ةثالث هل فيفخلا

 )١( ربصلا ديدشلا :رابصلا .
 )+( هنم بهذ ام لدب هايا هاطعأ : اذكب هضاع .
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 . نيخلا هيف زوحي

 . هلثم برض هلو . نبخلا هيف زئاج يناثلا ضورعلاو

 روصقم ءوزجم برضو «ءوزجم هلثم برض :نابرض هل .ءوزجم ثلاثلا ضورعلاو

 . نوبحم

 مالا برضلا .ّماتلا ضورعلا

 ثيعشتلا هيف زئاجلا

 يئاود كيدي يفو يئاد تنأ
 يمسأ ال نَم ٌبحُي يبلق ّنِإ
 ٍشيعب َّذَلَأ ْنأ فيك ال فيك
 مكيلع اذام نوملاللا اهيا

 ٍتيمب حارتساف تام نم سيل »

 يئالبو ىوجلا نم يئافش اي

 يئانع نمهب مظعأ وانغ يف
 يئازع تامو هب يربص تام

 يئادب تومأ نأو اوشيعت نأ
 «ءايحألا تّ تملا امغإ

 نتالعف 2 نلعفتم 5 «نتالعاف
 نلوعفم 2, نلفعتم « نتالعاف

 نبخلا هيف زوجي فوذحملا برفلا
 قلق اهحاشو َلَد تاذ
 اهابحو ءاهرون سمشلا تْرَب

 ًءايح ُبوذَي امدَخ ّبمَد
 ادجو نيبحملا ةتيم تمأ نإ

 )5س
 ر اهلجحو رومض نم فرش

 (7قرَخ ٌنداش هينيع 35

 قرو هلك كاذ ىّوسو

 قرح ىوحلا نم يداؤفو

 .رهاظ يأ :قرشو . لاخلخلا :لجحلاو . برطضم :قلق )١(
 . ةيبظلا دلو :نداشلا (؟)
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 : هعيقت
 ه6

 نلعف «نلعفتم «نتالعاف

 نيخلا هيف زئاجلا فوذحملا برغلا

 هلئم هبرض

 يدبك يف رانلاك اليلغ اي

 ىأر ةاوه يفش نم تبل

 اهتّلح حزان ةداغ

 فذق اهنود نم قرخ برو

 يدبك ىلع ىوحلا تارفز
 دّمَكلا ةعولب ىنتلكو 00

 «دحأ نم نجلا ريغ هب ام

 : هعيطقت

 نلعف : « نلعفتسم «نتالعاف

 ءوزجملا برضلاو ءوزجملا ضورعلا

 ةمالم انتقَمرأ

 اهركذ نع انولسف

 ىرت اذام يرعش بيلو

 اننريغ دو انّدعب

 انرذع حاضيإ دعب

 انركذ نع ْتََلستو

 انرجهب تّهتساو

 ؛انرمأ ينورمع ٌّمأ

 )١( ديدشلا نزحلا :دمكلا .

 نيل



 : هعيطقت

 نلعفتسم «نتالعف  نلعفتسس .,.نتالعاف

 نوبخملاروصقملا ءوزجملا برفلا

 نش  مالظ يف رودي يف تقرشأ
 6م

 ٌريسأ ناع ّرهددلا اهب انأ ًارودُب اي
 ريقح ييومف تا وممأ نأب ميضر نإ 5-5

 (ريسي متبع ولن وكت ملنإ بطخ لكو»

 « نسحب هيف نبخلاف 2 اكشل و «فكلاو .نيخلا : فاحزلا نم فيفخل | ف روحي

 . حيبق هيف لكشلاو ,حلاص هيف فكلاو

 ًاعم ناطقسي ال :نتالعافو نلعفتسم نم نيلباقتملا نيببسلا نيب بقاعتلا هلخديو

 يف قورفم هلك ,ثتجملاو فيفخلا يف «نل عفت سم » دتو نأ كلذو ؛ناتبثي دقو

 .روصقملاو فوذحملا انيب دقو ؛رصقلاو .فذحلاو « ثيعشتلا . للعلا نم هلخديو

 ا نم لوألا برضلا نم ىتلا «نتالعاف » نم دتولا يف عطقلا لوخد وهف ثيعشتلا امأو

 . ( نلوعفم » دوعيف .فيفخلا



 عراضملا رطش

 '”نم عونمم ءوزجم برضو 2ضبقلا نم عونمم ءوزجم دحاو ضورع هل عراضملا

 :وهو « هضورع لثم ضبقلا

 اعاتجا ريبكذي الو اعادَو ابّصلل ىرأ
 اعاضأ يذلا ظفحب ًاريدج نكي مل نأك

 اعإس اسلي ملو ًارورس اسببصُي ىلو

 لك 7 - مه

 ةاعاب هنم كبَرقُي اريش هنم ندت نإوو

 : هعيطقت

 وع رنج

 ناعمتحي الو . نليعافم ف .«فكلاو , ضبقلا :فاحزلا نم عراضملا وشح يف زوحي

 . بقاعتلا عم بقارتلا انرسف دقو ؛ امهنم دحاو نم ولخي الو ,بقارتلا ةلعل هيف

 ؛ عراضملا يف نتال عاف دتو هنم عونمم وهف ضبقلا امأف ؛فكلا نتالعاف يف هلخديو

 ءايلا يف « نليعافم » يف نيببسلا نيب عراضملا يف بقارتلاو ؛«عاف» وهو قورفم هنال

 نم واولاو ءافلا نيب بضتقملا يف وهو ؛ًاعم ناطقسي الو ًاعم ناتبثي ال ؛نونلاو

 .( تالوعفم »

 بضتقللا رطش

 :وهو .هضورع لثم برضو . يوطم ءوزجم دحاو ضورع هل بضتقملا

 ا"'ٍجرَف نم كيدل له جعدلا ةحيلم اب

 .اهضايبو اهداوس دتشاو اهنيع تعستا يتلا : جعّدلا (١10
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 جلفلاو لالدلاب يتلتاق كارث مأ

 جيمسلا كلعف ءوس نم كهجو نسحل نم
 "'جَجُن يف تقرغ دق امكُبسح ّيِنا :
 ( جرح نم توه نإ اكحيو ىلع لهو

 : هعيطقت

 نلعتفم تالعاف نلعتفم تالعف

 وع < +

 يف هانركذ ام بسح ىلع .نيلباقتملا نيببسلا يف ,تيبلا لوأ يف بقارتلا لخدي

 . عراضملا
 ثتجملا رطش

 هلثم هبرض . ءوزجم دحاو ضورع هل

 لامجلااب بسسمعُم لالد يذ ندالغعو

 يلايخ مم ةلايخ يماس يف رقتلي وأ

 لايتخا لك لاتخي -(-صقد قوف امن نصُع

 ( لالهلا لشم ةجولاو صيخ اهنم نطبلا 0

 : هعيطقت
 نتالعاف .نلعفتسس نتالعاف .نلعفتسم

 وج # دع

 «نّسح هيف نيخلاف ؛لكشلاو .فكلاو ,نبخلا :فاحزلا نم ثتجملا يف زوحي
 . حيبق هيف لكشلاو ,حلاص هيف فكلاو

 )١( هجاومأ ددرتو رحبلا مظعم يهو .ةجللا عمج :ججللا .
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 ام بسح ىلع . نتالعافو . نلعفتسم نم نيلباقتملا نيببسلا نيب بقاعتلا هلخديو

 فيفخلا يف وه اك قورفم ثتجملا يف نل عفتسم دتو نال كلذو ؛فيفخلا لخدي
 6( عفت ١ كلذو قورفم

 . [ ةعبارلا ةرئادلا تمت ]

 براقتم لا رطشس

 . برضأ ةسمححو ناضورع هل براقتملا

 مات برض :بورض ةعبرأ هل .رصقلاو فذحلا يف زوجي مات اهنم لوالا ضورعلاف

 . رتبأ برضو ,دمتعم فوذحم برضو « روصقم برضو «. هضورع لثم

 . دمتعم هلثم برض هل , دمتعم فوذحم ءوزم يناثلا ضورعلاو

 رصقلاو فذحلا هيف زئاجلا ماتلا ضورعلا

 ماتلا برفلا

 ًالزف هنع ٌةَّبحألا لازو الاحأ ال دهعلا نع لاحل

 ا"'هلامشلا هيلع ُبونجلا يكحتو ٌُباَحَتلا اهاَرُع ٌلحَت لحم

 الاحتلا ٌطّحف بيبحلا ُمْيرو ٌبحملا ٌماقُم حاص ايف

 الاؤُّسلا ٌميطتسأ اف ْتْسِرَخ ينإف هينكاس نع َعْبَيلا لس

 «الاقُم ماقم لكل نإف كيلملا كاده ينّلعَجت الوو

 : هعيطقت

 نلوعف .نلوعف .لوعف .لوعف نلوعف ,نلوعف «نلوعف «نلوعف

 . لامشلا ةهج نم بيت يتلا حيرلا «لامشلا «بونجلا ةهج نم بت يتلا حيرلا :بونجلا 0

 اني



 روصقم ا برفلا

 تيبس ٍيلقعو ِتِيَمَر يداؤف

 تددص ام اذإ يرابطصآ ٌّدصُي

 ٍجاشولا ىرجمب كيلع تمَّرع

 ردص ٍناّمرو دخ حافتو

 هُمُسر افع ًالصو ددجت

 تمقو رافق راد مهر لع »

 َتِيَعَن يمونو َتْيَرَم يعمدو

 تييأن ام اذإ يئازَع ىأنيو

 تنك ام كلذ تحت امو

 تَِج ؛ين ٌرِبَخ (هانجَتو

 «تّيكب بيبحلا دهع ركذ نمو

 : هعيقت

 لوعف ء«لوعف «نلوعف نلوعف لوعف ؛نلوعف ,نلوعف «نلوعف

 دمتعملا فوذحملا برفلا

 اهمآ ليوو يسفن حيوايأ

 يم تلق يتا تيد
 تدب ام اذإ َنوُفُحلا ّضْعَأ

 َبِيَقَرلا ىثخأو َنويعلا يرادأ

 رحنو دخلو ديجب ىنتَبس»

 اهّمه ىَّوِج نم تقل (مل
 اههمد ف هللا قَتت مو

 مس يف ليق اذإ ينكأو

 اهمّيق ةلفَغ ملا

 ىتتمر ةادغ ؛ءاهمّهْسأب

 : هعيطقت

 لعف .لوعف «نلوعف ,لوعف نلوعف «نلوعف ,نلوعف «نلوعف

 رتبألا برضلا

 هيض الو ىلُيل كبت ال

 ةَبوُت ىوط اذإ ابصلا كبآو

 ىضم دق |ل سان ّبلقلا الو
 مُسْرَأ ىلع ًاسأي كنع عدو

 نير

 هين ابكار نّيدنت الو

 هبط شان ٌدحأ الف

 هلم موسألا سيلف



 ا"'هّّيَم نمو ىَمْيَلُس نم تلَخ راد مسر ىلع اجوُع ّيليلخ »

 : هعيطقت

 عق .نلوعف .نلوعف ,نلوعف نلوعف ,نلوعف ,نلوعف ,نلوعف

 هلثم هبرض

 ىّضم دق ام ٌركذتو اضّرلا كلم مَرحأأ

 ىضفق اسم ىلع ًاربصف ل بحلاب هللا .ىضق

 اضَهْنَم هب تكرت اف يدؤف تّير
 ("افضفقلا ُرمج كلبتو هنايزُت كُسْوقف

 : هعيطقت

 لعف .نلوعف .لوعف لّعف .نلوعف .لوعف
 رنج اج اخ

 يف مرخلا هلخديو ؛نسح هيف وهو .ضبقلا ,فاحزلا نم براقتملا يف زوجي
 . ليوطلا لخدي ام بسح ىلع ءاذتبالا

 . [رئاودلا تمت ]

 ددع .يهو .ةعطقم نيتسو ثالث يف لاثملا رصتخم ءزجلا اذه يف انلمكأ دقو

 لوالا ءزجلا يف اهركذ موقي ىتلا للعلاو فاحزلا ركذ اهيف انمزتلاو .ءضورعلا بورض

 ىدأت دق نمل هسفنب ايفتكم باتكلا اذه نوكيل ؛ضورعلا شرف هيف انرصتخا يذلا

 رصتخم يف اهانركذ يتلا ةينامثلا ءازجالا نم اهعضاومو داتوالاو بابسالا ةفرعم هيلإ

 . شرفلا

 )١( نيتقدحلا ىلع نينفجلا قابطا :اضغلا (؟) .لام ,فطع :جاع .

 نورت



 نوكتل .هباتك يف ليلخلا اهب دهشتسا ىتلا تايبالا فالتخا ىلإ اذه دعب انجتحاو

 : اهنم

 ليوطلا تايبأ

 ماسلا برعضلا . ضوبقملا ضررعلا

 ضعب نم نوُهأ رشلا ضعب كينانح انّضعب قبتساف تينفأ رذنم ابأ

 ضوبقم برض
 ًالهاج تنك ام ٌمايألا كل يدبتس دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو

 فوفكم ملثأ

 عيمدلاب نادوجي نيبلل كانيعف لئاعب يميلس ٌجادحأ كتقاش

 ع
.8 

 مرثا
83 2 3 2 0 () 

 دمتعم فوذحم

 بيبلب هحصن تؤم لك امو ُهَحصُْن كيتؤمب بل يذ لك ام
( 

2 

 ديدملا تاببأ

 اسوءرلا نيرغاص اوميقت الإو

 ءوزجب برض : ءوزجب ضورع
 "رارفلا نيأ نيأ ركبل اي .ابيلك يل اورشنا ركبل اي )ع . 0 0 1 07 ًّ 1 1

 )١( ءاملا لمحي باحسلا :نزملا .

 . ًايح هوثعبا :انالف اورشنا (؟) ليلذلا ريقحلا :رغاصلا (؟) .
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 ردص نوبخم : ءوزجب برض

 اوماقتساو اًوَقَتا ام نيحلاص ننيبصخُم انّموق َلارِي نل

 زجع لوكسم

 ''"بابّرلا يناد نزملا نْزج لك َنُمرِتغ ٌراِبَدلا نل

 هافرط لوكشم

 يناثلا مزاللا فوذحم لا ضورعلا

 يناثلا مزاللا .روصقملا برفلا

 لاوزلل ٌرئاص شيع لك هئيع اءرمآ نفي ال

 ىاثلا مزاللا «فوذحملا برضلا

 ابئاغ وأ تنك ام ًادهاش ظفاح مكل يفأ اوملعا

 يناثلا مزاللا , رتبألا برضلا

 ا'"ناقّهد سيك نم تجرخأ ةتوقاي ًءافلذلا امنإ

 )١( قاثيملاو دهعلا :بابرلا. .
 رجاتلا :ناقهدلاو . هفرط ىوتساو اهفنأ رغص ىتلا :ءافلذلا (؟) .

 نيم



 نوبخملا فوذحملا ضورعلا
 نوبخملا فوذحملا برعقلا

 ةهمدق هقاس يدهت ثيح هب رثيعي لقع ىتغلل

 رتبألا برضلا / 0

 ()|رافلاو يدنلا مفقت اهقّمرأ تب ران بر

 طيسبلا تايبأ

 نوبخملا برضضلا . نوبخملا ضورعلا

 ه م#
 كلم الو ىلبَق ةقوس اهقلي م ةيهادب مكنم نّيَمْرَأ ال راح اي 5

 نوبخي

 يوطم
 ٌرَمُر اهّمَبْت مهنم ِرَمُر يف اركب اوقلطناو ةودغ اولحترا

 ىناثلا مزاللا

 (5) بوحرُس :رييحللا ةهفورعم ادرج لمحت اوعشل ةراغل 5 ا و 0 ل . 3 ل د هلا 9 دق

 29 وذحم رشلاو عبتم ريخلاف نرق يف نانورعفم رشل ال دا < 25 ىلاف  نآَق ىف نانورقم رثلاو ريخلاو

 .رجشلا نم عون :راغلا )١(
 . مسجلا نسحلا ,ليوطلا :بوحرسلا (؟)
 . ناريعب اهب نرق لبحلا نم ةعطقلا :نرقلا (ع)



 ءوزجملا ضورعلا

 لاذملا برضلا

 مت نم ارمعو ديز نب دعس تّلّيخ ام ىلع انمز اَنإ

 نوبخت
 نوثعبت فوس توملا متقراف اذإ اموي مكنأ مءاج دق

 يوطم
 لاصولا نسُح نم كينّمت تناك ١2ام امسأ تفلخأ دق حاص اي

 ءوزجملا برعضلا
 ) '"'مجعتسُم سراد قلولخُم الخ عبر ىلع ينوقو اذام

 نوبخم '

 ٌمِبرأ دعت ٌلاصخ اهيف اوعمتسا اهيلع نمل يفإ

 يوطم
 يبأو يسمأو هادف يسفن قداص ينب نع ىوم ا ىقلت

 يطلا نم عونمملا عوطقملا برفلا

 يداولا نطَب ءاثالثلا موي ميداعيم امنإ ًاعم اوريس

 ىئادر ىلع ىعومد تلاس بحت ملاملف يبيجتسا تلق

 يطلا نم عونمملا عوطقم لا ضورعلا

 يحاولا يْحَوَك ارافق تحضأ يللالطأ نم قوشلا جيه ام

 . يلابلا :قلولخملا )١(
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 رفاولا تايبأ
 ظ فوطقم لا برضلا ,فوطقم لا ضورعلا

 يِصعلا اهتلج َنورَق نأك ٌرارغ اهقوَسن مغ انل

 ٌعيطتست ام ىلإ هزوجو هعدف ائيش عطتست مل اذإ

 لوقعم

 بطش اهُّموسر امنأك ٌرافق ينترفل ٌلزانم

 بصعأا

 ءاتشلا ٌمهتيب راج بحت موق رادب ءاتشلا لزن اذإ
 ع

 مصقا

 رجب اوتأف مهوق شحافت نكلو اديس انل اولاق ام

 هع مجا

 هلثم هبرض :لقعلا نم عونمملا ءوزجملا ضورعلا

 ٌريغلا هةَيآ َرّيغو ىوقأ لّزنِم كجامأ

 )١( فيعضلا :نهاولا .



 لماكلا تايبأ

 ماتلا برفلا : ماعلا ضورعلا

 يمّركتو يلئمش تملع اكو ىّدتن نع رصقأ (ف توحص اذإو

 رمضملا
 00 َ ا 9 . 0 1 3

 صرقوم
 يسمتحيو هحرو هفيسو هلبنب هميرح نع بذي

 لوزخم
 بحت مل تلئس نإ اهمسر اَعو اهادص مص ةلزنم

 رامضإلا نم الإ عونم .عوطقملا برضفلا

 الابخ ٌيهدنع كديزي بسن هنإف ّنهمع كنوَعَد اذإو

 لامعألا حلاصك نوكي ارخذ دجت مل رئاخذلا ىلإ ترقتفا اذإو

 رمضللا ّدحألا برضلا
 (") ُدُطَقلا اهيأ رّيغو تسرد ٍلتاعف نيتمارب رايدلا نمل

 رمضملا ٌدحألا برضلا :ملاسلا ٌدحألا ضورعلا
2 

 ”ُبِرَت ٌميابو ششجأ ُلطه ااهملاعم اًّمع رايدلا نمل ) 4-3 0 39 معاا7

 . فيسلا :لصنملا (1)
 .ناعضوم :لتاعف ناتمار 0

 . ةّحّبلاك هيف راصو هتوص دتشا يذلا : شجألا (ع)

 لير
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 رمضملا ذحألا برشفلا

 رعذلا يف جلو لاّرَن تيعُد ذِإ ةماسأ نم ٌمجشأ تنالو

 لقرملا برضلا : ءوزجملا ضورعلا
 رخآ تنأو تزن ملفي لإ ٌمهتقبس دقلو

 رمضلا

 (") مات فيصل | يف نبال كلل نأ ثمعزو ينتررغو

 صروقوم

 حايرلا فلتخمب ادبأ هماقم نوكي ٌتَدَج

 رمضم
 نيملاعلا بر تدمح تسأتبا وأ تطبتغا اذإو

 صوقوم
 نارسيتت هل امهف امهيلع ءاقشلا بتك

 لوزخم
 فانخخُم ريغ ًانلاعُم كاعد اذإ تبواج

 ءوزجم لا برضفلا
 ا" لّمجتو ًامعتختم نكت الف ترفقتفا اذإو

 )١( ريصت : لمحت 0 . نيللا ريثكو ءنبللا وذ : نباللا .

 نضر



 ىوملا صغاف ىقتلا يبأو 2 ىدحلا رك ىوحلا اذإو

 ١ صوقوم
 هل تلاش هملحب ماش تنزو اهنآ ولو

 لورخم
 لسعلاك ةوالحب اهتاراررم تفملخ

 رامضإ نم الإ عونمملا عوطقملا برفلا
 تاسنسحلا اورثكأ 3 ءاسالا اوركذ مه اذإو

 .٠

 لوفشم غرف ةسلكم برو سيلخلا وبأو

 هلثم هبرض :ضبقلا نم عونمملا ءوزجملا ضورعلا

 يبصُي اهلثم ٌدنهو يبلق اببص دنه ىلإ

 فوفكم

 ضوبقم
 ساب نم كدنع (ف ًائيش فخت ال تلاقف

 ِِء
8 

 مرا
 هيراع شيعلا كاذك  هوراعتسا ام اوداعأ

 انضضو



 بزحأ
 هانضر ام ًاريمأ رشب وبأ ناك ولو

 ع

 رتبا

 هربع اوطعمج اميفو اوتام نسيذلا يفو

 لولذلا رهمظلاب مس يضلا يغابل يرهظ امو

 هلثم

 هدابع نب دعس َج رزخلا دئعتس انلتق

 زجرلا تايبأ

 ماتلا برضفلا :ماتلا ضورعلا

 ربرلا لثم اهتايآ ىرت ٌرفق 2ةراج ىميلس اذإ ىملسل راد

 نوبخي
 اعطأو دلاخ فكب ىقهَس اماطو املاطو

 يوطم
 نعطف نعطل حمرلا أيهو مهراثآ ىلع رهملا لسرأف

 لوبخم
 ابسح فانم دبع نم مركأ دلو نم ةدلاو تدلو ام

 يطلا نم عونمملا عوطقملا برضلا

 انديدت



 5 و
 جري ال ناك اذإ رش انع فك مد 30 . ف ريخ

 مم 3 ٠

 هريخ مويل ىج | 0

 ءوزجملا برضفلا : ءوزجملا ضورعل 000
 هما و م

 ريقشفم

 هبر دبع بر تام ذإ هلك ل اعفلا ت 0 م ام

 يوطم 00
 ةشمن ةمت ال نمو ىوهت نسم كدنع يوتسي كدنع يوتسي

 لوبخم 1
 رطم ةنب ةنباو تنأام ريطم تنب كتم

 روطشملا ضورعلا

 روطسملا برفلا

 1 20 ١
 اجش دق اوجشو انازحأ جاه

2007 ْ 

 نوبخي

 مكتخأ نبا يننأ نوملست دق

 يوطم

 هلمع الإ كخيش نم ناك ام



 لوبخ

 امخو اللط تلأس اله

 كوهنم لا ضورعلا يوطم

 نوبخم

 قماو ريغ تقراف

 لوبخ

 اوبضغ ايف حاص اي

 لمرلا تايبأ

/ 
09 

 لاشلا بيوأتو هانغم ٌرطَق لا كدعب ىَّفع ِدربلا قْحَس لثم

 اهاوَحَف اهيلإ تلّصلا ضمن تمصفُر ٍدجب ةيار اذإو

 زجع فوفكم

 اهاضق اهبالط يف دج مث ةجاح دارأ نم لك سيل

 زجع لوكشم
 هوعب رضاف هاخأ مكيلعو ًارماع كديعس ابا اوعدف
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 نافرط لوكشم

 هباصأ ال بستحم رباص َسراُم لطب ًادعس نإ

 ليلذلاب اذه لعفُي امنإ يسرف اوّدر ءاديصلا نب اي

 نيخلا هيف زئاجلا فوذحملا برضفلا

 ('!بهَّتشاو اذه سأر يدعب باش اهتئج ال ءاسنخلا تلاق

 نوبخم

 عّلصو بيشم سأرلا عفل  امدعب يطوقس نوجرت فيك

 عيسمل ا برضلا

 نافسعب ًامسر اريخ تساف اعبرا َليلخ اي

 نبخلا هيف زئاجلا فوذحملا برفلا

 .,باش :بهتشا )١(

 اننرمإ



 نوبخي
 هدسج نم نئاب ايرثلا دنع هبلق

 عيرسلا تايبأ

 صييرحخلا دهج قبسي دق ريخلاو هّظح نم ءيطبملا كردي دق

 يناثلا مزاللا يوطملا :فوفكملا ضورعلا

 يناثلا مزاللا فوقوم لا برفلا

 قارع يف الو ماش يف نوءار- لا اهلثم ىري ال ىملس نامزأ

 لوبخ
 ليلق فيرط لاثمأ كحيو فراع اهب وهو اماق

 نوبخي
 ميقتسي امو هقيطت امو ىغبني ام رومألا نم ٌدرأ

 يناثلا مزاللا فوسكملا برشفلا

 لوُحُم مجعتسم قلولخُم ىضغلا تاذب مسر ىوهلا جاه

 يعامسأ تفغلبأ دقف الهم اًّمخلا ليقل دصقت ملو تلاق

 فوسكملا نوبخم لا برشفلا

 متع فكألا فارطاو رين اند هوجولاو كسم رشنلا

 )١( عرضلا يف نبللا نم ةّيقبلا :لوشلا .

 انو



 'لعت ام ريغ هيف تلق دق ورمع ىلع يرازلا اهيأي

 يطلا نم عونمملا فوقوملا روطشملا ضورعلا
 لاوبألاب هتافاح يف نحضني لاخ عبر نم كجاه ام حاص اي

 نوبخ

 نتف نإو نرذحاف هنم دب ال

 روطسم

 يلذع القأ يلحر يبحاص اي

 نوبخ
 يطلا نم عونمملا فوسكملا روطشملا برضلا

 تيسن وأ تأطخأ نإ بر اي

 طاينلا ةديعب ةدلبو

 حرسنملا تايبأ

 يوطملا برعفلا :لبخلا نم عونمملا ضورعلا

 افرعلا هرصم يف يدب ريخلل  المعتسم لاز ام ديز نبا نإ

 ("7 اهقئاذ رملاو سأك توم لاو امره تمي ةطبع تْمَي مل نم

 هلثم

 (”اوفنأ دقو هنود .اوبدح دق هتربشع ىرأ اريمس نإ

 . بيعملاو بتاعلا :يرازلا )١(
 . ةّلع هبصت مل املس اباش تام : ةطبع تام 0(
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 يوطملا
 لطه لبسُم لباو لك  كارألا يذب نهافع لزانم

 نوبحت

 لمج ىلع رباع ههعطق هتمس ةفورعم دلب يف

 لوبخ

 ْ رادلا دبع ىنب ًاربص

 هلثم هبرض : يطلا نم عونمم لا فوسكملا كوهنم لا ضورعلا

 ْ ادعس دعس مآ ليو

 فيفخلا تايبأ

 ثيعسشتلا هيف زئاجلا ماتلا برضلا : ماتلا ضورعلا

 لاخسلاب ةّيولع تلحو يلي اودابف سيمغلا ّنطب يهأ لح

 ءايحألا تّيم تيملا امإ ِتّيمِب حارتساف تام نم سيل

 ردص نوبخ
 ريغتي مو لزي ' ىوهن ىميلسب هدهعك يداؤفو

 زجع فوفكم

 زجع لوكشم
00 0 7 7 9 
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 نافرط لوكشم

 نبخلا هيف زئاجلا فوذحملا برشضلا
 مكله عدن وأه نم لشتمن رماع ىلع اموي انردق نإ

 نوبخت

 دحأ نم نجلا ريغ هب ام 'فذق اهنود نم قرخ بر

 ءوزجملا برضلا : ءوزجملا ضورعلا
 اننرمأ يف ورمع مأ كىرت اذام يرعش تبل

 هلثم

 دعاقل عاس بر دلاخ َّمأ ىملسا

 نوبخملا روصقم لا برضلا

 ريسي ممبْضغ اونوكت مل نإ بطخ لك

 عراضملا تايبأ

 ضيبقلا نم عونمملا ءوزجملا ضورعلا

 اعاب هنم كبرقي اريشهنس ْنْدَت نإو

 ضوبقم
 داعس ىوه ىعاود دااعس ىلإ يلا عد

 ع

 بزحا
 ديز لشم ىرأ (إف لاجرلا لثم تيأر دقو

 ند



 بأ
 ردس

 لاقم هل لك  اولاقو مه انلق

 يوطنملا ءوزجملا برضلا :يوطنملا ءوزجملا ضورعلا

 جرح نم توه نإ اامكحيو يلع لمه

 نوبخ
 دريلاك ناضراع ا حالف تضرعأ

 ثتجملا تايبأ

 ءوزجملا ضورعلا

 لاللا لشم هجولاو صضصيمهم اهنم نلمبلا

 ءوزجملا برضلا
 تومتس نأ تملع ىملسب تقلع ولو

 رايخلا ركذ ْذإ يموق ريخ كفاوأ

 بابحلا تنب ءاممأ كتدلو يذلا تنأ

 براقتملا تايبأ

 ماتلا برعضلا :رصقلاو فذحلا هيف زئاجلا ماتلا ضورعلا

 اماين ىَبْوَر موقلا مهاقلأف رسم نب يمت يمتامأف 00(

 )١( سوفنلا وطلتخم :ىبور .
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 هلثم

 ًالاقم ماقم لكل نإف كيلملا كاده ينلجعت الف

 ضوبقم
 لضفأو داقو داعو داذو دازو ددسو داجف دافأ

 ملثأ

 انيملسملا ىلع ًالدعو ًاَّقح َصاقتلا ناكو اصاصق انيمر

 دمتعملا ءوزجملا

 لدغ يف ام ماعتو يدانلا ف كحورو

 ع
 .٠

 مرثا
 ايأر تنسحأو الوق تنسحأف يءاسج نمل ادادس تلق

 لوألا لكم

 اهيلع ام هطعأ مو دعس باود تذخأ شادخ الولو

 روصقملا برضلا

 "''ىلاعّسلا لثم عيضارم ثْحّشو تاسئاب ةوسن ىلإ ىوأيو

 هلثم

 روصقم نم
 دمتعم لا بوذحملا برضلا

 اوور دق يذلا ةاورلا ىّنَنُي اصيوع ارعش رعشلا نم ينبأو

 دج دلع +

 )١( لوغلا يهو « ىلعسلا عمج : ىلاعّسلا .



 اهمهسأب يثمر ةادغ | رحنو دييجو دب يتبس

 براقتملا ف داتعالا دمتعم ريغ : رتبألا برضلا

 ةيفاقلا لبق يتلا «نلوعف » يف نونلا تابثإب

 هّيَم نمو ىميلس نم تّلخ راد مسر ىلع اجوع ليلخ

 هلثم

 هزمح ىلع ءاسنلا ىكبو يزجعت الو يموق ةيفص

 اضغلا تاذب ىملسل  ترفقأ ةسد ءهمأ

 يفاوقلا للع
 لك يف نوكيف هريركت نم دب الو .رعشلا هيلع ىنبي يذلا يورلا فرح ةيفاقلا

 4 ولاو «فدرلاو «سيسأتلا :ةعبرأ يورلا فرح مزلت ىتلا فورحخلاو ؟ٌثسبب

 . جورخلاو

 تاكرحلا يأب كرحتم فرح ىورلا فرح نيبو اهنيب نوكي فلأف سيسأتلا امأف

 :رعاشلا لوق وحن كلذو « ليخدلا هيمسي برعلا ضعبو ناك

 «بصان ٌةَمْيَمأ اي مهل ىنيلك »

 نم ةدلوتملا ءايلاو «يور ءابلاو « ليخد داصلاو « سيسأت («بصان» نم فلألاف

 . لصو ءابلا ةرسك

 هلخدي ؛فلألاو .واولاو ءايلا : ىهو .نيللاو دملا فورح دحا هناف فدرلا امأو

 اذإ مهلابو افلا فدرلا ناك اذإ حتفلاب فدرلا لبق ام ةكرحو ؛ يورلا فرح لبق

 رعش يف واولاو ءايلا عمتجت دقو ؛ اهلبق ام ًاروسكم ٌءاي ناك اذإ رسكلابو ءاواو ناك
 :رعاشلا لاق امك «ناتخأ ةرسكلاو ةمضلا نأل . دحاو

 نوتحوا



 ٌريسع كيل ىجرُي ام ٌروسيمو ٌرويغ كوبأ انيتْيب ةراجأ

 :رعاشلا لاق ا ءاهريغ فلالا عم زوجي الو , ريسع عم رويغب ءاجف

 7( ام تْعَّوط ولو طيلخلا َناب

 ءاي فدرلا نوكيو ًاحوتفم هلبق فرحلا نوكي نأ وهو «فدرلا نم ثلاث سنجو

 :رعاشلا لوق وحن اواو وأ

 يبو ٌمُفيو يسأر ٌمثي بيغ نم ةعثج ام اذإ تنك
 ةعبرأب الإ ةقلطم ةيفاقلا نوكت الو ؛اهقالطإو ةيفاقلا بارعإ وهف لصولا امأو

 نم اهلبق ام روسكم ةنكاس ءايو .,يورلا نم اهلبق ام حوتفم ةنكاس فلأ :برحأ

 ريغ الصو مجعملا فورح نم ءيش نوكي الو ةينكم ةنكاس وأ ةكرحتم ءاهو «ّيورلا

 نأ هذهل زاج امنإو .ةينكملا ءاهلاو ,ءايلاو ءواولاو .فلالا :فرحالا ةعبرالا هذه

 فورح واولاو ءايلاو فلالا نال ءمجعملا فورح نم اهريغل زحي منو الصو نوكت

 ةدئاز اهنال نهب كالا تهّبشتو بارعإلا عم دلوتت امنإو تايلصأ تسيل بارعإ

 ,ديز ايأو .ءاملا تقرهو .ءاملا َتَقَرَأ :مهوق يف نهنم ًافلخ نوكي اهدوجوو .نهلثم

 :رعاشلا لوق وحنو ؛ ديز ايهو

 ُهَنُه نمو انهاهو انّماه نم . ةتكمأو نكْنأ نم تعمُج دق

 . فلألا نم افلخ ءاملا لعجف ؛انه : ديري وهو

 اذإو ةنكاس فلأ اهتعبت حتفلاب ةكرحتم تناك اذإ لصولا ءاه نإف ,جورخلا امأو

 واو اهتعبت مضلاب ةكرحتم تناك اذإو «ةنكاس ءاي اهتعبت رسكلاب ةكرحتم تناك

 مل ةنكاس لصولا ءاه تناك اذإو ,جورخلا اهل لاقي واولاو ءايلاو فلالا هذهف ,ةنكاس

 :رعاشلا لوق وحن . جورخ اهل نكي
 ا" هُلَطْسَف ٌريطتسُم ٌجاجع َراث

 .رابغلا :جاجعلا (8) .راجلاو كيرشلاو بحاصلا ىلع قلطي :طيلخلا )١(
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 .هيجوتلاو .ءوذحلاو . سرلا :يهو 2. سمخف يفاوقلل .مزاوللا تاكرحلا امأو

 . دافنلاو .يرجملاو

 . سيسأتلا لبق يذلا فرحلا ةحتفف سرلا امأف

 . هترسك وا هتمض وا فدرلا لبق يذلا فرحلا ةحتفف وذحلا امأو

 عم نوكي ؛رسكلاو ملاو حتفلا نم هتيفاق هيلع رعاشلا هجو ام وهف هبجوتلا امأو
 . سيسأت الو فدر ةيفاقلا يف نكي مل اذإ ديقملا وا قلطملا ىورلا

 . هترسك وأ هتمض وا قلطملا ىورلا فرح حتفف ىرجملا امأو

 عم ةحتفلا زوجت الو ؛اهتمض وا اهترسك وأ لصولا ءاه ةحتف هنإف ذافنلا امأو
 . اهاح ىلع اهنم ةكرح لك درفنت نكلو ؛ ةمضلا عم ةرسكلا الو ,ةرسكلا

 ىرجملاو «يورلاو « ليخدلاو .سيسأتلاو .سرلا :ةدحاولا ةيفاقلا يف عمتجي دقو

 :رعاشلا لاق امك ؛ جورخلاو .ذافنلاو . لصولاو

 6 اهُقِفاوُي هتاّرغ ضعب يف هتبنَم نم رف ْنَم كشوي

 هتكرحو « يور فاقلاو , ليخد ءافلاو « سيسأت فلالاو . سرلا واولا ةكرحف

 . جورخلا فلالاو فافنلا اهتكرحو . لصولا ءاه ءاهلاو 2. ىرجلملا

 :رعاشلا لوق وحنو

 اهُماقمف اهّلحم رايدلا تفع

 ءاملاو .ىرجملا اهتكرحو : يورلا مملاو « فدرلا فلالاو .وذحلا فاقلا ةكرحف

 . جورخلا فلالاو «ذافنلا اهتكرحو .لصو

 . ةيفاقلل ةمزال تاكرحلاو فورحلا هذه لكو

>30 



 اسيسأت نوكي نأ زوجي ام باب

 زوجي ال امو

 ةملك يف يورلا فرح ناكو .ةملك يف .سيسأتلا فلا ءفلالا فرح ناك اذإ

 هدعاعبتو ّيورلا فرح نم هلاصفنال ؛سيسأت فرحب سيلف ؛اهنع ةلصفنم ىرخأ

 نأل ؛ فدرلا كلذك سيلو .أكر حتم ًافرح سيسأتلاو يورلا فرح نيب نأل هلم

 نوكيو ةملك يف نوكي نا زوجي وهف ؛ءيش اهنيب سيل يورلا نم بيرق فدرلا
 ْ :رعاشلا لوق وحن ءاهنم ةلصفنم ىرخأ ةملك يف يورلا

 اهلايذأ ٌررَجَت هيلإ ًةداقُم ٌةفالخلا ُهْنَتَأ

 الآلإ حْلصي كيمو هلالإغُلصت كت ىف

 زاجف فدرلا نم ةلصفنم 6 ةملك يف يهو « يورلا فرح ماللاو فدر الاد فلأف

 وحن .يورلا نم هدعابتل سيسأتلا يف زحي مو «يورلاو فدرلا نيب ام برقل ءكلذ

 :رعاشلا لوق
 ("7اًجرنَفلا َنوبعلي طيبّنلا فكع اجَح اذإ هب َنْفّكعي َّنُهَف

 : هلثمو ؛هنم اهلاصفناو يورلا نع اهدعابتل ًاسيسأت اهلعجي ملف

 امجعألا تّبلَغو ًاداع تبلغ |(ّلاطو (لاطو (َلاطو

 . ًاسيسأت فلألا لعجي ملف

 : ريهز لاق امك . ًارمضم ّيورلا فرح ناك اذإ ًاسيسأت نوكت نأ زوحي دقو

 ايلادب ام مهل ودبي وأ رمالا نم 2 ىرأ ام ٌُسانلا ىري له يرْعش تيل الأ

 ةيفاقلا تناك امل ةيفاقلا نم ةلصفنم ةملك [ يف ] ىهو ًاسيسأت ايل ادب فلأ لعجف

 :رعاشلا لوق كلذكو ؛رمضم يف

 )١( نوصقري مهو ضعب دي مهضعب ذخأ اذا مجعلا صقر ليقو . سوجملا صقر هب ينعي :جزنفلا .
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 ")ايه (ك سوفُنلا تازازح ىقبتو 2ىرّشلا نمد ىلع ىعُرملا تْبْني دقو
 فاكلا نال ؛ ًاسيسأت الإ فلالا نوكت الف ةيفاق يف «كمالس »هو «كمالغ» امأو

 .«مالغ ١ نم لصفنت ال ,فرح يه يتلا

 يور فرح نوكي نأ زوجي ام باب

 هنوكي نأ زوجي ال امو

 يفاوقلا ىلع تلخد ابن اهبنال « ايور نوكت نأ زوحي ال اهلك لصولا فورح نأ ماعأ

 لبق ام ناك اذاف ؛ مالكلا صضعب ف طقست اهنالو , اهيلع دئاوز ىهف .اهمامت دعب

 فرح اهلبقو [ الصو ] نوكت ال اهنال ,يورلا فرح وهف ًانكاس لصولا فرح

 :رعاشلا لوق وحن ؛ انكاس يورلا

 عاش . 0 8 1 - ما# ّء

 اهنم يلا لان يذلا ردق لع اهنم مرحأ ينناك

 : ريهز لاق امك ءايور نوكت نأ اهل زاج ء لصولا واو وأ لصولا ءاي تكرُح اذإو
 ايلادب ام مه ودبي وأ رمألا نم ىرأ ام ٌسانلا ىري له يرعش تيل الأ

 :تاّيقّرلا سيق نب هللا دبع لاقو

 "7ةيَتوُرَم نْعَرَقو يتبَّيش دق ةنيدملبب ثداوحلا نإ

 نا [والصو نوكت نأ زوحي]] ءامههبشأ امو ةزمحو ةحلط نم ءاحلا كلذك

 نإ :رايخلاب اهيف تنأف كلذ ناك اذإف ؛ءات دوعتف قلطت نأ [زاوجلا ] ؛ايور نوكت
 :لاقف ايور مجنلا وبأ اهلعجو ؛اهلبق امل الصو وأ ءايور اهتلعج تئش

 ا7ةايحلا نم توملا برقأ ام تاحجّيَرُم نئج ذإ لوقأ

 . متادلا ميدقلا دقحلا وأ «ةلبزملاو ؛رادلا راثآو : اودّوس امو سانلا راثآ يهو : ةنملا عمج :نمدلا 01(

 .رانلا اهنم حدقت ةقارب قاقر ضيب ةراجح :ورملا (؟)

 . نايرلا ءىلتمملا :جبارلا (9)



 ,اكلاعفو اكلام وحن [ نم ] فاكلاو «تلهتساو ترعشقا وحن [:نم ] ءاتلا كلذك

 ءايور نوكت نأ زاج امنإو ؛الصو نوكت نأ زوجي دقو ءايور نوكت نأ زوجي دقف

 دعب يفاوقلا ىلع تلخد اهنال ءالصو نوكت نأ زاجو ؛لصولا فرح نم ىوقأ اهنال

 :تلاقف ء.اهلبق ام تمزلو الصو ءاتلا ءاسنخلا تلعج دقو ؛اهمامت

 "!تدءَشقآ فيجولا لوط نم ُليخلااذإ  اىاخأ نايكِت اله ّنيْيَعَأ

 :ايور ءاتلا لعجف رخآ لاقو . ةلص ءاتلا تلعجو هلك رعشلا يف ءارلا تمزلف

 تنتأطآو هاَّسلا هنذإب تلقتسآ يذلا هلل دمحلا

 1 :ايور فاكلا لعجف ناسح لاقو

 ا'"كراوالا ضاخملا هاوفأك نْعطب اهنيب ليح دق ماشلا تاجلف اًوعَد

 كئالملا يديأو اًقح مهفايسأب مهّبر وحن اورجاه لاجر يدّنأب

 :لاقو

 كلان قيرطلا سيل اهل الوقف 2حجلاع نطب نم لمّرلاب تّكلَس اذإ

 . كلانه ةأرمللو «كلانه لجرلل لوقت .ةدئاز اهفاك كلانهو

 :هريغ لاقو

 اكلاعف َْسُح ةاوفالا لغش دقل  اكنامز لهأ ريخ اي ادلاخ ايأ

 مكلاعف كلذكو ؛اهلبق ام مْرَلْيوالصو نوكت نأ زوجي دقو .ًايورفاكلا لعجف
 :رعاشلا لاق امك « يورلا فرح ةرخآلا مبملا :مكمالسو

 و و 7-0 مع سال نسايا#

 مه نونملاو مهيلع نونملا نن مهبيجع نم موق ةيمأ ونب

 , اهلبق ىتلا فاكلاو ءاملا عم الصو ءارعشلا ضعب اهلعج دقو ؛ يورلا فرح جملا

 )١( ريسلا يف عارسإلا :فيجولا .

 عرازملا :تاجلفلا (؟)
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 :هلوق وحن يف
 اهيلإ تْلقُت دق كب ىّنآاكف اهْيرْبق ىلع فقو كّيدلاو ْرْز

 :تلصلا يبأ نب ةيمال هلثمو

 (كْيِدل اذنأ اه غْئََب اكْنَيل

 اهيف تنأف ةفيفخ تناك اذإ .كلذ هبشأ امو يفقثو يشرق ءاي لثم «ةبسنلا امأو

 :رعاشلا لوق وحن ء الصو تئش نإو ءايور اهتلعج تئش نإ :رايخلاب

 يلمجلا ّدنهو ءابلع تلتق 2يبزثيلا نبآ ٍنَرَكنأ نمل يفإ

 نكت مل ,يفقثو يشرق لثم .ةلقثم ةبسنلا تناك اذإو ؛ايور ةفيفخلا ءايلا لعجف

 .ايور الإ

 نمو «يورلا فرح الا ءاملا نكت ل .(اهامر »)و (« اهاصح ) لع ارعش لاق اذإو

 ؛ءادجأ كلذ عم لعجي نا هل زاج ءايور لادلا لعجف ىدتها ١ ىلع ارعش ىبب

 اهعم هل زاجو (« ادمجحأ» اهعم زحي ل «يورلا فرح « ىدتها » نم ءايلا لعج نإو

 :رعاشلا لوق كلذ نمو ؛« ىعفأو ءاصعو 2. لب>و 2« ىرشب »

 اضعب تَّدأو ًاضعب تلّطمف ٍمضَقُت نويّدلاو يوُرَأ تدياَد

 ةيفاقلا يف يذلا دملا فرحب اههبشف .الصو ءايلا لعجو « ىضقت » نم داضلا مزلف

 : هلثمو

 يرفَي ال مث قلخي موقلا ض عبو تقّلخ ام يرفت تنألو

 : هلثمو

 ودُييام ضعب ٍدععَدل ادبو  ٌدعَد لّصاوَت دعب كترَجَه

 . ةملكلا لصأ نم اهنال يورلا فرح ءايلا ناك اذإ زئاج ( يضقي » عم ( يمري )و

 ىلع اهوخدل ؛ اهلك يمسخضملا فورحلاءايور نوكي نأ زوجي ال امو
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 تقحل «ايرضا ١» فلا نال ,يبرضاو ءاوبرضاو ءابرضا :لثم .اهمامت دعب يفاوقلا

 , اهمامت دعب - برضا تقحل « برضا » ءايو .برضا تقحل « اوبرضا ١» واوو برضا

 :رعاشلا لوق وحن يف اذه عم ةدئاز اهنالو ؛الصو تناك كلذلف

 عنص ام نّْيَبلا ةادغ دعب ردأ ل مقّتكرت ًاناريج هللا ُدعِبُي ال

 : هلثمو . اوعنص ام : ديري

 واسآو ةلّبع راد احابص يِمَعو يمّلكت ءاوجلاب َةَلْبَع راد اي

 . حبق ىلع ايور اهلعج مهضعبو ؛ الصو ءءايلا لعجف ,«يملساو :ديري

 ضعب يف فذحت دق اهنال ؛«يملسا » ءاي نم فعضأ يهف «يمالغ» ءاي امأو

 ,هامالغاوو ءادنلا يف «لبقأ مالغ اي : اولاقو , يمالغ ديرت «مالغ اذه :لاقت عضاوملا

 :لاق امك .اهفعض ىلع ايور اهلعجي مهضعبو ؛ءايلا اوفذحف

 يب نومري ةهبرك اوأر اذإ يقّوخإ َرامذ يبحأ ؤرمآ ينإ

 : هلثمو

 لثم مالغ يحلا يف سيلف يسفن تباطو َتَيَّدْعَت اذإ

 هيلع ىبأيو «يباحصأ» عم (يناوخإ » زيحي ليلخلا ناك دقو :شفخالا لاق

 :رعاشلا لوقب جتحيو ؛ ءامعلا

 ""يمأ ينتدلو اذه لش ينس ثيدح نيماع لزاب

 نوكي نأ زاجو يوق كّرحت اذإف ,ًافيعض ناك ًانكاس ناك اذإ رامضالا فرحو

 :رعاشلا لوقك ؛ايور

 ايلادّب ام مه ودبي وأ رمألا نم 2 ىرأ ام ُسانلا ىرَي له يرش تْيل الأ

 نال ءرامضإ فرح امهالكو ءاهلل كلذ زحي ملو ايور نوكي نأ فاكلل زاج امنإو

 )١( لوزبلا تقو علطت نسلا :لزابلا .
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 ال ثنؤملاو ركذلا تبطاخ اذإو .مالكلا يف تبثأو ءاهلا نم مهدنع ىوقأ فاكلا

 تيأرو ,كمالغب تررم :تلق اذإو ءاهمالغو همالغ يف ءاملا لدبت امك اهتروص لدبُت
 تررمو .همالغ تيأر :كلوق يف ةبرطضم ءاهلاو .ةدحاو لاح يف فاكلاف ؛كمالغ

 ذإ ؛ءاهلاب تهبشت امال ,ءاملا نوكت امك ًاضيأ الصو نوكت نا اهيف زاج امنإو ؛ همالغب
 فرحلل امسآ تناكو «ءاملا لوخدك مسالا ىلع تلخدو .ءاهاك رامضإ فرح تناك

 نوكت الف .هزغآو .همرأ :كلوق امأو ؛ ريسيلا ءيشلاب اهتفلاخ امنإو ؛ءاملا نوكت امك

 نيبتل تلخد اهنأو هيف دئاوز اهنالو .همامت دعب مسالا تقحل اهنال ءايور انهه ءامل
 . ًاضيأ فقولل لخدت نوكت دقو ؛ همرآ نم مملاو هزغآ نم [ يازلا ] ةكرح

 :رعاشلا لوق لثم ءايور الإ نكت مل ةيلصا ءاحلا تناك اذاو

 هّلدملا ةلفغ الإ وسلا ام هقفسأ الإو يل اَنبأ تلاق

 نم ىلوالا ءايلا َنأل ؛« ىمر»و (يط » هيف هل زاج ( يح » ىلع ارعش ىنب نمو

 اذإو :هيوببس لاق ؛هنيلو هدم بهذ دق لقثم فرح نم اهنال ,فدرب تسيل «ّيح
 (ملف حتفنا |مهلبق ام نال ؛ ايور الإ واولاو ءايلا نكت مل ءاوّلاعت وأ «يلاعت :رعشلا لاق

 :كلذكو ءامهتيرثكأو ّدملا يف اهمتّوق تبهذ اههتكرح ريغ اههلبق يتلا ةكرحلا تراص

 اذإ واولاو ءايلا هذه تلذكو ؛اهلبق ام حتفنا واو وأ ءاي لكو .ءاوشخاو ىشخأ

 ءايضاق تيأر :هلوق كلذكو ّدملاو نيللا باهذل «يور فرح الإ انوكت مل اتكّرحت

 . ةديصق نم نيتيفاق يف ءوعدتو ءوزغي نا ديرأو ءايمارو

 ام مزليو الصو نوكت دقو ءايور نوكت دقف .مهمالسو مهمالغ نم مبملا اًمأو

 :رعاشلا لاق امك ؛ اهلبق

 مهعرسأ ناك ام يل ينم فيخ اودهش ًةبصُع هللا لتاق اي

 مهعدوم اولجعأ اولحَر وأ ثسبل مه نكي مل اولَرَن نإ
 !مهعم اًوأن اذإ يبيبح ناك اذإ جيجَحلل هللا ّرفغ ال

 مّدقت يتلا اهلك رامضإلا فورحك .ةلص يمملاو ءاطاو «يورلا فرح انه نيعلاف
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 نم ىوقأ كّرحتملا ّنأل ؛اكّرحم اهنم ناك ام الإ ايور نوكي نأ نسحي الو ,اهركذ

 فاكلا لثم :ًايوق افرح اهنم ناك ام وأ ءانركذ يتلا ةفاضإلا ءاي لثم كلذو ,نكاسلا

 :رعاشلا لوق لثم كلذو ؛ةكّرحتم وأ تناك ةنكاس ايور نوكت اهنإف ؛نونلاو جملاو

 كلاون نم انظح اذ الو ءنيَبل انلصو َةَلعَت اذه نكي ال يفق

 كراوخلاب ىَرذلا مش تنزاو اذإ هدوهعب ةَمذ ىفؤأو ٌيَب

 :رخ

 كلم دق ناك نإو َك ولملا كلمَي نمل لق

 7 , كيلإ اشعَبو ةرم كانيَرش دق

 مهمه ةوجولا تركنأو تلقف ْعَرُت ال دلْيوُخ اي اولاقو ينْؤمر

 :رخالو

 مَجَعلا شيرق ٍلصأو يعورف رماع ينب ماركلا يف تمت

 مهر خف سانلا يفانأ اك اوددع اذإ رخف يل مُهَف

 :نونلا يف رخآ لاقو
 انضعب توملا حّبص متلَحر دق ولف انّمعف ًارمأ لاحرّتلا نم متحَرَط

 :رخآ لاقو

 نِيتأي نأ توملا رذح نمد البلا يدايترأ ينعنمب د لهف

 نأسنأ دق تلق نإف لع ًاقثوتسُم توملا وخأ سيلأ

 انكاس اهلبق ام نوكي نأ الإ ءاهفعضل ايور نوكت ال نا اوعمجأ دقف ءاهلا اًمأو

 : . انركذ دق اك
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 نوكتف ءواوصعو ءاوغبو ءاوغط » اهعم هل زاج «اوشخأاو ىلع ًارعش ىنب نمو

 نوكت الو .ةلص ةمضلا عم اهنال ,حبقلا عم .ءاهروهظو اهلبق ام حاتفنال ايور واولا

 .ايور الإ هذه

 يقاوقلا بويع باب

 . فارصإلاو . نيمضتلاو .ةزاجإلاو .ءافكإلاو .ءاوقإلاو .ءاطيإلاو .دائسلا

 حتفلاب فدرلا لبق يذلا فرحلا فالتخا اهنم لّوألا :هجوأ ةثالث ىلع دانسلا

 :رعاشلا لوق وحن رسكلاو

 انْيقترُي ام لقاعَم ٌلابج ّرع ْلمأ بدغت َنأ َرث ىأ
 انيوَر ىتح انقلا فارطأب يمت ينب ءامد نم انبرش

 لبق ىتلا ةحتفلا عاّتجا وهو .ديقملا يورلا ف هيجوتلا فاالتخا يناثلا هجولاو

 :هلوقك كلذو .وذحلا يف اهتئيهك ةمضلاو ةرسكلا عم يورلا

 قمحلا يعارلاب سيل ىتش فلأ قّررتخملا يواخ قامعألا متاقو

 رّبص اعيمجج يلوح ةدلنكو 4 عايشأو ةرمم نب مع

 رق ٌمويلاو ْضرالا تقّرخت اوُمألتسآاو ليخلا اوبكر اذإ

 :رعاشلا لوق وحن .هعدي مث فدرلا فرح لخدُي نأ دانسلا نم ثلاثلا هجولاو

 فْوَّطلاو بّلقتلاب الإ كرملا امو هباحطصا ام رايخالاب فّوطلابو

 ىفخأ ام كل ادّب دق ىنيلذعت الف ىوملا نع كاهتناو بيبح قارف

 . ادانس اهيف هجوتلا فالتخا سيلف ةقلطملا ةيفاقلا اّمأو

 ءاوقإلا لعجي مهضعبو .دحاو ءيش ءاملعلا ضعب دنع |هف ءافكإلاو ءاوقإلا اًمأو

 نود بورضلا يف ءاطيإلاو ءافكإلا نولعجيو .برضلا نود ةصاخ ضورعلا يف
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 ,لماكلا يف «نلوعفم » نوكيف ضورعلا ةّرق صقتني نا مهدنع ءاوقإلاف ؛ضورعلا
 يف ىّوقأ :لاقيف .ةحيبق ةدايز ردصلا ىلع زجعلا ديزيف « نلعافتم »١برضلا يننوكيو

 :رعاشلا لوق وحن ,هتوق بهذأ يا ءضورعلا
 ()تّنَرَأ ءانإلا يف رصعُي ُتْرَفلو ًابورشَم ىّلّسلا ءام تأر اَ

 : هلثمو

 راهطإلا َبقاوع ةءاسنلا وجرت رّيهز نب كلام لتقم دعَبفأ

 .ءاوقإلا وه بارعلا دنع ءافكإلا نأ سنوي معزو ءرعقملا اذه ىمسي ليلخلاو

 .اجهلا يف اههبشل ,نيغلا عم نيعلاب يتأي نأ لثم , يفاوقلا ليدبت هلعجي مهضعبو
 :رعاشلا لوقب جتحيو « اهيجرخم براقتل ءءاطلا عم لادلابو

 ..طقنملا اهعرذ يف اهنأك ّدَأ نب ةّبض نم ًةيراج

 بارعإ فالتخا :ءاوقإلا :لوقي ورمع وبأو .ةزاجإلا :اذه يمسي ليلخلاو

 دنع ةزاجإلاو ؛هيوبيسو سنوي دنع وه كلذكو ؛حتفلاو مضلاو رسكلاب يفاوقلا
 ناك اهف الإ ةزاجإلا زوجت الو .ةيفاقلا يف رسكلا وأ مهلا عم حتفلا عاتجا :مهضعب

 :رعاشلا لوق وحن ؛ ةنكاس ءاه لوصلا هيف

 هماقتنا دتشيو وفعي يذلا هلل دمحلا
 و

 : هلثمو

 ُهَلَم هّمكحأ اذإ ىتح ىومهلا يف ىنفصنأ نم تْيِدف
 هلك هل ُْشيعلا اَمص ىلبق يذلا اذ نمو تنك ام ّنِبأ

 ركذ ام الإ ءرعشلاب ءاملعلا عيمج دنع مغلاو رسكلاب يفاوقلا فالتخا :ءافكإلاو

 . سنوي

 )١( قشنملا :طغنملا (؟) . تحاصو تتوصو تحان :ةأرملا تنرأ .
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 لوق وحن اهيلي يذلا تيبلا نع ةينغتسم ةيفاقلا نوكت ال نأ وهف ,نّمضملا اَمأو

 : رعاشلا

 ")نأ ظاكع مع ٌباحصأ مهو عع ىلع رافجلا اوُدرو مهو

 يشم رْدّملا دوب ٌمهيبت تاحلاص َنطاوم مه تدهش

 . رعشلا

 دعابت |ملكو ؛ يفاوقلا ريركت وهف ءرعشلا هب باعي ام نسحأ وهو ءاطيإلا امأو

 ام لك نأ معزي ليلخلا ناكو ؛ءاطيإ ةركنلا عم ةفرعملا تسيلو ,نسحأ ناك ءاطيإلا

 هدنع ءاطيإلا نال ؛ءاطيإ وهف هائنعم فلتخا نإو «لاعفالاو ءاممالا نم هظفل قفتا

 تنأ :هبطاخت لجرلل تلق اذإ ,دحاولا سنجلا نم نيتقفتملا نيتظفللا ديدرت وه امنإ

 ٌرمأ :ةيفاق يف كلذكو ءاطيإ وهف ,برضت يه :ةأرملا نع ةياكحلا يفو ,برضت

 وهف - هئيومت ديرت تنأو ,لّلج :ىرخأ ةيفاق يف وهو ,هميظعت ديرت تنأو ,لّلج
 . ءاطيإ

 . لعف وهو ديزيو مسا وهو . ديزي

 نيللا فورح نم ةيفاقلا يف زوجي ام باب

 ةيفاق لك يهف .«نيللا فورح يهو .دملا فورح اهلخدي ىتلا يفاوقلا نأ ماعا

 ليوطلا نم وهو «فذح ام ماقم ةدملا موقتف .ةكرحو نكاس فرح اهنم فذُح

 .ففوذحملا «نلوعف »

 . رتبألا (نلعف ١و .روصقملا «نالعاف» ديدملا نمو

 )١( ةراجحلاب نبت مل يتلا ةعساولا رثبلا يهو :رفجلا عج :رافجلا .
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 لاذملا «نالعفتسم» امأف .عوطقملا «نلوعفم» عوطقملا «نلعف ١ طيسبلا نمو
 ءهمامت دعب فرح هيلع َديزو مت دق هنال ؛ّدم فرح ريغب موق هزاجأف .هيف فلتخاف

 .ةكرحلا ماقم موقت نينكاسلا نيب ةدملا :اولاقو .نينكاسلا ءاقتلال ءّدملا لوق همزلأو

 «نالعافتم » يفو . عوطقملا (نتالعف » يف نيللا فرح هنم لخديف لماكلا امأو

 .لاذملا

 . دم فرح همزلي الف جزهلا امأو

 . دمْلا فرح عوطقملا هنم « نلوعفم » مزليف زجرلا اماو

 . . نينكاسلا ءاقتلال ءاهدحو «نالعاف » مزليف لمرلا امأو

 كلذكو .نينكاسلا ءاقتلال .فوقوملا «نالعاف ١ مزليف عيرسلا امأو

 .(تاالوعفم »

 . عيرسلا مزلي امك «تالوعفم » مزليف حرسنملا امأو

 سيلو نافرح هئم .صقن دق ناك نإو روصقملا «نلوعف » مزلي هنإف فيفخلا امأو

 نيس وهو .فرح ءزجلا لوأ نم صقن امل نكلو ؛نيفرح نم فلخ دملا يف

 . ةدملا دعب هنال .ءزجلا رخآ نم صقن ام ماقم ةدملاب فلخأ ام ماق «نلعفتسم »

 امأو اهرخاوأ ماتل ؛ّدم فرح اهيف سيلف ثتجملاو بضتقملاو عراضملا امأو

 لكو :هيوبيس لاق . نينكاسلا ءاقتلال :ّدملا فرح روصقملا «لوعف » اومزلأف براقتملا

 هلاح لثم ىلع حيحص مات اهيور َنأل دملا فرح ريغب نوكت نأ زوحي دق يفاوقلا هذه

 فرمحب نوكت نأو «ليلق ذاش هنكلو .مهراعشأ يف كلذ لثم ءاج دقو .دملا فرحب

 . هأيإ ءارعشلا موزلو هترثكل .نسحاأ دملا
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 َدَعَم ريخ كيلع تلقو ًامدق اهترجز مث سيعلا تلحَر دقلو

 :رخآ لاقو

 نْعنمُي اسنلا ٌمونلا عتمت نإ

 ضورعلا بورضو ءاجهلا فورح ىلع تاعطقم

 :ضورعلا بورضو ءاجهلا فورح فيلأت ىلع تاعطقم انلوق نمو

 ملاس :ليوطلا نم لوألا

 ()ءادلا نم ةرّبو اد امهْئمانل 2 ءارهزب ىعسَي قوّيُعلاك ّرهزأو
 ءارلا ةّفطع ىكح دق كم ٌُبراشو ةذطع َنِئعلا ىكح ٌعْدَسم يبأب الأ
 "7 ءاروح فرط نم ظحللا ٌروُبف نكلو 2لباب ضرأ ىلإ ىَرعُي ام ٌرْخَسلا امف

 ءارفص فكلا ةحار يف ةبهذمب ًارّمصأ نوللا َبَهذُم ترادأ فكو

 ْ ضوبقم :ليوطلا نم يناثلا برشلا
 يبذعف ُباذعلا كيضرُي ناك نإو 0بذعُم بلقب ًاقفز يتبذعُم

 برقم ريغ تبّرق يننأ امك ٍدعاُم ريغ تدعاب دقل يرمعل

 بّرغت ٍسمشلا ىلإ وُدبت ىتم سمشو  ُهَرون َرَدِبلا ّدمخأ ٌردب يسفنب
 (ٍبْدْنُج ْمأ ىلع يب ارم لاق امل هل تدب رجح نب سيقلا أرمآ نآ ول

 ليوطلا نم ثلاثلا برضلا

 دمتعملا فوذحملا

 ؟7تارمت يف ضاخ نيع ناسنإو تارّْرلا ىلع ًاحشك ىوط ٌدبِحُم

 . اهداوس داوسو اهنيع ضايب ضايب دتشا يتلا :ءاروحلا (؟)
 . عولضلاو ةرصاخلا نيب ام :حشكلا (؟)
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 يتايحو ينتيم هيدي يف نمو

 يتادل نّهو برت اهل ينأك

 تاربعلاب ٌلَقَنَت اهل ءامس

 ديدملا نم لوألا برفلا

 ملاسلا وهو

 اتالث يداؤف ّوِمللا قّلط

 يراذع داوس يف ُصضايبو
 ارابطصا قيطأ ال ينأ َريغ

 روكُد تافص يف ثانإب

 ثالثلا دعب يل عاجترآ ال

 يئارملاب يل ٌبيبشَتلا لّدب

 ثانإ تافص | ىف 12

 نيللا مزاللا روصقملا وهو

 جاجزلا عدص َّيبلق تعّدص

 اهظاحلأ يحور ِتَجَرَم

 ىجتدلا مالظ يف يرون تنأ

 جالع وأ ةليح نم هلام

 جازم يحورل وهف ىوهلاب
( 

 "جاع لاثمت تحت ًابيثكو

 جارسملا دقف دنع ىجارسو

 ديدملا نم ثلاثلا برغلا
 نيللا مزاللا فوذحملا وهو

 حن ءاس هعمد ماهتسُم 7

 حرابلاو مناسلا ٌهقاع

 )١( بدودحملا ليطتسملا لمرلا :بيثكلاو . ةريدتسم لمرلا نم ةعطق : صعدلا .
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 هئادعأ َنيب اميف َّلَح
 حداقلا اهّيأ اي اهّلصآ ىوهلا ران حداقلا اهي

 ديدملا نم عبارلا برضلا
 عوطقملا فوذحملا وهو

 عوبطم لك اهنم داع

 ىمحلا و لمهأ نم دقتعاو

 ىَقَتلَم نم كابر قشتناو

 هراثاو ملاعلا يف نإ

 0 ةفمو يذاد - 7

 ودم رثغ دو لك
 7 خوطلم كّشملاب براش

 نوبخملا فوذحملا وهو

 يدّسج ىف حوررلا لاجم اي

 هدحاو ٍنسحلا ديرفو

 قرغ يننإ يفكب ذخ

 تمَدَه دق رجهلا حايرو

 درب نع ٌرَتَفَي يذلاو

 ددعلا ىهتنُم هاهتنُم

6 

 يدوأ نم لصولا ماقأ ام

 رتبألا وهو

 ذانات َرْيط يتّرَكْذأ
 قف

 ذادغبب خركلا ىَّرَقَف

 لطر رادقم هنم عضوي .ريعشلا بح لكش ىلع هبحو ,ليطتسم دوقنع هل ءيش وه ليقو «تبن :يذاد 0

 . هراكسإ دوجيو هتحئار قبعتف نرفلا يف

 . ةببطلا حيرلا :ئرلا (0)
 . ةيسداقلاو ةفوكلا نيب عضوم :زانات ريط ع(



 هم

 ةقذابب تسيل ةوهق

 اهب ٌميلحل ءلحلا يذهَي َةَرَم

 انب بارشلا ذاتسأ يهف

 قلل
 يذاد الو عتب الو ال

 يذاه نم كلذ يبأب

 ذاتسأ ْبَأَد يناعتلاو

 طيسبلا نم لوألا برضلا
 نوبخملا وهو

 رمق نمو سمش نم دلوت ٌرون

 قرح ىَوَج بنذ الب يداؤف ىّلصأ

 هفشارم نم ىََّنصُملا قيحّرلاو ال
 هتموكُح يف يبلق ّبُّحلا فصنأ ام

 ردقلا نم ىضمأ ٌرَدق هفرط يف

 رذي ملو ًائيش يجهُم نم قبي مل

 رَرُط نمو درو نم هيدخب امو

 ردتقُم وفع ينع قوشلا افع الو

 طيسبلا نم يناثلا برضلا

 عوطقملا وهو

 0-2 ارفق زاتجأ تجرخ

 و

 ًاورُه هفرط ينم ٌةلحضَيو يكبأ

 ءوزجملا وهو

 طايّرلا نيب ًاسئام ًائصغ اي

 يزابلاك نينيعلا لهشأ ينداصف
 رافق قوف كاذو لغب قّوف اذ

 زاجنإب ىَضقُي دعوم هنأ ول
 يزاهلا كحاضلا كاذل ءادفلا يسفن

 طيسبلا نم
 لاذملا

 ()7طابتغا شيعلاب كّدعب ىلام

 )١( ةينامي ءرمخلا اضيأ يهو «ةبالص رمخلا هنأك لسع نم ذختي ديبن :عتبلاو .رمحألا رمخلا :قذابلا .

 .لاتخملا : سثاملا (١

 سل



 ًايشام ىل ادّب ام اذإ نم اي

 هرصبأ نتم هانيع كرتت

 طاسب يدخ هل نأ تذدو

 طارصلا دنع ىقتلن ًادغ لاق

 طيسبلا نم عبارلا برفلا
 ملاسلا ءوزجملا وهو

 ٌظَحلَي ذإ هفّرَط ًارحاس اي

 ادب دق ام اذإ ىفرط ًاظقيأ
 5 قر نم ةجو هل ني ّظ

 ظفلَي اذإ هّففل ًانتافو

 "''ظقيتسُم ٌسعان هفرط نم
 و ١1

 ظحلت

 طيسبلا نم سماخلا برفلا

 عوطقملا وهو

 كوفسَم هئثود ىمد نم اي

 ةكوبسم ةّضف هنأك

 هنأ ّآلإ شيعلا بِئطأ ام

 هياوبأ ةدودسم ٌرضلاو

 كولمم هلّرخحح لكو

 كوبسم صلاخ بهذ وأ

 كورتم هلك لجاع نع

 كولسم هل ٌقيرصط الو

 ءوزجملا :عوطقملا ضورعلا

 هلثم هبرض

 لالهلا َةّريَغ اي كيلإ

 )١( هساوح ترتف يذلا : سعانلا .



 لالهلا نم يفك نيأف صضابقنااهب ًاقك تدّدم

 يلابت ملو يقرت ملف ًادُجو ِكِّيلِإ يب ام تّوكش

 يلاح َلِثم مَمِّسلا نم ًاللح بيرق نع هللا كضاعأ

 فوطقملا :رفاولا نم لوألا ضورعلا

 هلثم هبرض

 ماهس هتلقم تاظحل نّمو مادم هفشارم نم يسفنب

 مامتلا ٌردبلا هنسُح نم ىفخ ملت ٌردبلاو ادب نإ وه نمو

 ماستبا الو ّيلإ ظفل الف ًادودّص ىدبأ دقو هل ٌلوقأ

 ملاس ءوزجم رفاولا نم يناثلا ضورعلا
 هلثم هبرض

 نزَحلاب بلقلا َتْغْيِو يندب نم َحوُيلا تبل
 ندب الب حور يلو | جور الب نوي يق
 نّرق : ذ را يي هدو ِ 0 ىَديلا عم 78 رق

 ينرَي ملو هرأ مل كل ينيع نسم رحسلا تيلف

 بوصعملا ءوزجملا :رفاولا نم ٌتلاثلا ضورعلا

 ٍصاخشإ يأ صخشأو ًارعغُد ةلذيج علتأف

 صالخإ للك هوه | ىبسضفن تصّلخأ نَّم ايأ
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 ماتلا :لماكلا نم لوألا ضورعلا

 هلثم هبرض

 "ضر دو هّيتلقمب بولقلا يفشي 20ُْضيبأ مير ءارفصلا ةّلكلا يف
 ضّوقُي ةايحلا نع ٌداوفلا داك ًاضّوَقُم لومحلا نيب ادغ امل

 ضرغعُيو كنع ٌدّصي ُهآر اّمل ًاضرْعُم كنيع نْفَج نع ىركلا دص
 "رإ

 ضَرفُي امم قلخلا ٌبُح ناك نإ ةضيرف كيلإ يِبُح نم َتْيدَأ

 عوطقملا : يناثلا برضلا

 7 عانق ءارو نم كل تدب ٍدوَخ عادّوب اهُنوفُج كيلإ تّموأ
 عاعش ريغب ُسمش اهنأكف ةرفّصب ٌميعنلا اهامنأ ءاضيب

 عاذوب لّكوُم َنِهُعادَوو ُهَُمايأ تَعّدوف ُبابشلا امأ

 عامسو ةذلب يلع ترك اهنأ ول ابصلا مايأ هلل

©: 
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 رمضملا ذحألا :ثلاثلا برعفلا

 ْمْدّصلا ُبرقعُم نيبجلا تلص ْعْضُم هسأكب كيلإ ىّعصأ

 مرن امّيأ غزنتو ًاروط اانيب ةّيحملاب فلؤت سأك

 ١ مٌمرفلا نم جرد سمشلاو 2اابصلا اهترهزب تجرد ةضور يف

 غدللا هّينم كنم بلقلل هغ ْذُّص ْبَّرقع نغأ فكب برشاف

 )١( ضايبلا صلاخلا يبظلا :ميرلا .

 قّلَتلا ةنسحلا ةمعانلا ةباشلا :دوخلا (؟) .

 . سمشلل امههلعج دقو ءرمقلل نالزنم (هو ءرخؤملاو مدقملا ولدلا غرف امه ,نابكوك :غرفلا 0

 ناد نإ



 رامضإلا نم عونمملا ذحألا :عبارلا برضضلا

 يناثلا ضورعلا

 فرش ىلع تفْرأ ةّيبظ لب بفكتْعمل تّبصت ةيئد اي

 تلكَس ام ارهز ِةَرُذ لب

 ًافرتْعُم كيلإ ُبوتأ ينإ

 فدص ارو تفقنتكأ الو ارحب

 فّرّسلا يف هللا لوق تععمسو

 رمضملا ذحألا :سماخلا برفلا

 ةيؤر لبق ُبسحأ تنك ام

 هلئان لضفب نضي نم اي

 قرف نم توملاو اهنيب ام

 قربلا نع اهُمسبم ٌرتفي
 ٍقرشلا ىوس ًاعلطم سمشلل

 قزرلا حتافم هيدي يف ول

 بورض ةعبرأ هل .ثلاثلا ضورعلا

  لقرملا ءوزجملا :نيداسلا برضفلا

 اد ليالاو هل تعلط

 اهسا ني يف نا

 ههجو ةّجهبل نًّماي

 : عب اسلا برضلا

 شاوو ةيشاو لوق عد

 . ةملظلا ديدشلا ليللا وهو :سدنحلا عمج : سدانجلا 010(

 سراد وهف ريغت مّسر

 لاذملا ءوزجملا

 شاره يبّبلك امهلعجاو



 شاشملا يفو ماظعلا يف لل _سلست ةللقتعم برشاو

 حيحصلا ءوزجملا : نماثلا برضلا

 يمتزي درو ضور يف يهتلت ينيع ظاحلأ
 هرلتقت قنلأ ااهبيف تقّّرلتو اهب تعتر

 هرييككتو ةوخنب ن وفخجلا ُثنخلا اهّيأ اي

 هَرْمأ ثتشأل يئرَق امأ ًاجنغ يِسّتُكُملاو

 يناثلا ةمالسب عوطقملا ءوزجملا :عساتلا برضلا

 يودع ةدشب تّولو يوهل ةرارش تقطأ

 يورس ةجهبب تضمو يقرافم َنَولع لَعش

 يوزّحب فاحّرلا بهذ اهضورُع تكلس امل
 ودذش ةعاسب تسيل هص يداّششلااهيأ اي

 نابرضو دحاو ضورع هل جزهلا

 ( ضبقلا نم عونمملا ءوزجملا برفلا )

 ىو ذإ ضفلا باب شلل يبلق نيه ايآلأ

 ىلْوأ يب ٌدَشّرلا ناكو يلابربس ّيغلا تلعج

 ًالدع هروج ىفلُي مك حلا يف رئاج يسفنب

 هالو نم هدنع ىلحأب هيف يف ٌدهشلا سيلو

 فوذحملا : يناثلا برضلا

 يرّرلا ذه يف رع شلا يفاوق ىلفت انه
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 سداسلا ءزجلا مث

 عباسلا ءزجلا هللا ءاش نإ  هيليو

 هيف سانلا فالتخاو ناحلألا ملع يف ,ةيناثلا ةتوقايلا باتك هلوأو
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 ؟١

 نير

 . هبر دبع نبال مهعئاقوو برعلا مايأ يف

 ينغل :جعنم موي ةيلهاجلا يف سيق بورح

 . سبع ىلع
 . سبع ينب ىلع رماع ينبل :تاوارفنلا موي

 .رماع ىلع نايبذل : لقاع نطب موي
 . محن ىلع رماعل :ناحرحر موي

 . ةيزخلاب ملاظ نب ثراحلا لتقم موي

 . سبع ىلع نايبذل : ىسح يذ موي
 . ةرازف ىلع سبع ينبل :بقيرملا موي

 . نايبذ ىلع سبعل : ةيرمعيلا موي
 . نايبذ ىلع سبعل :ةءابهلا موي

 . قورفلا موي

 . ىهلق ريدغ موي . نطق موي

 موي .رماع .ينب ىلع نافطغل :مقرلا موي

 . رماع ينب ىلع سبعل . ةأتنلا

 يب ىلع براحملا يبل :طحاوش موي

 . رماع

 . نافطغ ىلع ميلسل :لوألا ةزوح موي

 . يلاثلا ةزوح موي
 . لثالا تاذ موي

 .ناحلم موي وه ةيندع موي

 ةحفصلا عوضوملا

8 

 حل

١ 

 تو

 :ء

 ا/

: 

0١ 

0 

00 

01 

05 

 عوضوملا

 . نزاوه ىلع نافطغل ىوللا موي

 برح نافطغ ىلع نزاوهل . ءاعلصلا موي
 ىلع ملسل : ديدكلا موي .:ةنانكو سيق

 , ةنانك

 . ملس ىلع ةنانكل :ةزرب موي

 . ةنانك ىلع ملسل ءافيفلا موي

 ينبل نابوسلا موي . متو سيق برح

 . ممت ينب ىلع رماع
 . سيق ىلع ممتل : لسأم ةراد موي

 . طيقولا موي . ممت ىلع ركب مايأ

 . ركب ىلع ممتل : لتيثو جابنلا موي
 . بلغت ينب ىلع عوبري يبل :دورز موي

 .ركب ىلع عوبري ينبل :حولط يذ موي

 عوبري يبل :مهلم موي وهو ؛رئاحلا موي

 . ركب ىلع

 عوبري ينبل ةلام موي وهو ؛حقحقلا موي
 . ركب ىلع

 . ركب ىلع عوبري يبل :نيعلا سأر موي

 . ركب ىلع عوبري ينبل ىلاظعلا موي

 . ركب ىلع عوبري ينبل طيبغلا موي

 موي .ركب ىلع عوبري ينبل :ططخم موي
 ْش .دودج

 . ىلسلا موي .ناوفس موي



 عوضوم ا ةحفصلا

 . نيريوزلا موي : مت ىلع ركب مايأ 7
 . ممتن ىلع ركبل : نيطيشلا موي 14

 . ممتع ىلع ركبل قوفعص موي 0
 . ممت ىلع ركبل ناحيف موي

 . مت ىلع ركبل :لوالا راق يذ موي
 . يمت ىلع ركبل زجاحلا موي 4

 برح .ممت ىلع ركبل قيقشلا موي 89

 . سوسبلا

 . لئاو نب بيلك لتقم ٠
 . بئانذلا موي . يهنلا موي 5

 . تاوراو موي

 . ةزينع موي ,ى”]6

 . ةضق موي 7

 . لوألا بالكلا 8

 . يناثلا بالكلا مويو ةقفصلا موي 8

 . ةفخط موي 407

 . حيرلا فيف موي 8
 . سايت موي 8

 .بعشلا موي ١

 . تابجلا موي 5

 .بارإ موي 9

 . لوألا لوغ موي 5

 . ءاههللا موي . ةمدنخلا موي 0

 .زازخ موي ه7

 .راسنلا موي اعملا موي

 . قوقشلا تاذ موي كح
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 عوضوم ا ةحفصلا

 .وخخ موي ٠

 .لوألا راجفلا مايأ ١

 ٠١ ثلاثلا راجفلا . يناثلا راجملا .

 .رخآلا راجفلا ٠١

 . ءالبعلا موي . ةطمش موي

 ٠١7 برش موي .

 .ريرحلا موي 4

 .راق يذ مايأ هدعبو ,غابأ نيع موي 4

 .راق يذ موي ١

 ةدرمزلا باتك ١1١4

 باتك شرف دمهزلاو ظعاوملا يف

 نبال رعشلا لئاضف يف ةيناثلا ةدرمزلا
 . تاقلعمل . هبر دبع

 ىنلل ءارعشلا رعشأ يف سانلا فالتخا 89

 نباو رمع . باطخلا نبال . نع

 . لدنج نباو مت . ربهز يف سابع

 . ىعمصألل

 .ريرجل .ءالعلا نبال مهضعبل . داخل

 . ريرج نبآل

 .تبب فصن رعشأ ١

 .ناسح رعش يف 357

 . بيؤذ يبأ رعش يف .ريرج رعش يف

 . هبر دبع نبال . كلملا دبعل

 جاجحلا .باطخلا نبال . ِهنَي ينلل 7

 دلوو ةيواعم .ةشئاعل .رواسملاو



١8 

١ 

١١ 

١*5 

1١7 

١*5 

١6 

١1 

١ 1 

 عوضوملا

 . دادقملل . برحلا يف يلعل . دايزل

 هللا ىلص يبنلل .بعكل . سايع نبال

 . ماسو هيلع

 هيلع هللا ىلص ينلل . سود مالسإ
 20 .ماسو

 . نينح موي لورج يبأو ثم يبنلا نيب
 . باطخلا نبال . ةكم حتف

 هلامع رطاشي رمع . ةيواعمل سابع نبال

 . مهلاومأ

 . ريهزل رعشو رمع

 ةنئيدملءاببو يف هلم يبلل

 يذلا روشنملا .نينح موي م يبنلل

 . موظنملا قفاوي

 نب ورمع . ةباحصلل .رعشلا لاق نم

 . صاعلا

 . ورمع نب هللا دبع

 نب هللا ديبع .نيعباتلا ءارعش نمو

 . ةنيذأ نب ةورع . دوعسم

 نبا .نيزربملا ءاهقفلا ءارعش نمو

 . كرابملا

 . هبر دبع نب دشار

 نبال يلعل . ملاس هدلو يف رمع نبال

 . نيريس نبا . سابع

 نيل

١8 

١8 

١1 

١21 

 عوضوم ا

 لزغلا يف مهوق
 يبنلل ةريره وبأو جاجحلا

 . بعكو

 . دوعسم نب هللا ديبع

 هع

 . ةنيذأ نب ةورع

 نبا .كلملا دبع نب ماشهو ةورع

 . يضافلا حيرش . كرابملا

 حدملا يف مهوق
 سامش نبيا . هحدم رعاشو ديشرلا

 .زيزعلا دبع نب رمع حدمي

 نباو رمع . سادرم نباو ِمَتِلَع لوسرلا

 تيب يف. مهضعبو ورمع نبأ . سابع

 رمع .بيضنو زيزعلا دبع نب رمع

 رفعج نبا .نيكدو رمع .ريرجو

 . بيصنو

 . حيرطو رفعج وبأ

 .رمع نجس يف ةئيطحلا
 . متاح نباو ةراد نبا

 . ءاجملا يف مهوق
 . نايفس يبأ يف لجرو هَ لوسرلا
 يف ناسحو مَع يبنلا . ينميو رساي نبا

 . هل رعش

 . انزلا لح هلاؤسو ليذه
 يف رذانم نبال . ءاجملا ةلاطإو ةقلع نبا

 . ءاجهلا يف ريرجل ءاجهلا ةرثك



 ةحفصلا

١8 

١8 

١8 

١6 

١07 

١6 

١605 

١01 

١4 

١8 

١٠ 

١11 

 عوضوم لا

 ريثك .لطخألاو ريرجو كلملا دبع
 . كلملا دبع دنع لطخألاو

 . هل قيدصو نيصح

 . لبعدو كولملا ضعب

 . ديبز يبال

 . ليمجل . هل ثيعبلا ءاجه يف ريرجل

 دربملا هتوعدو صاقو يبأ نبا .ريثكل

 . ءاجه رعاشو

 تيب ىجهأ .ريرجل .ساون يبأل

 . برعلل

 . حامرطلل . مجعألا دايزل

 .رواسملل

 . قارولل . يوكو ينارلا . ديبعل

 نبا يف ةيهاتعلا يبأل . ءارعشلا ضعبل

 . نعم

 ناهلس .مهتيقتو ءارعشلا ةارادم

 . نيحداملا ضعبو ليلخلاو

 . سادرم نباو منَ يبلا

 . دايز لماع ميت

 نباو يدهملا . رمحألا فلح . يعمصالا

 . ةصقح

 . يبعشلل . مغمض وبأ

 . ءىناه نبال يعمصالاو ليلخلا

 . يعمصألاو ديشرلا

 ش . لبعدل
 . ءارعشلا نم هيلع ىدعتسا نم باب

7/١ 

 ا/ ١1

١14 

١18 

١76 

١ /* 

 7و١

 و75 ١

١71 

 ١ ع/ ال

 7و١

 ٠م١4

١8١ 
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 عوضوم ا

 ةئيطحلا نيب باطخلا نب رمع

 . ناقربزلاو

 . لبقم نب طهرو يشاجنلاو رمع

 . ةبيقعو ةدرب وبأو ةيواعم

 . مهاجه موق يف قدزرفلاو دايز
 . راصنألا ءاجه يف لطخألاو ديزي

 . ةكتاعب هبيبشت يف تايقرلا نباو ديزي

 .بنيز يف ريمث نباو جاجحلا
 . قدزرفلاو ماشه

 . ليلخلل . يعمصألل .ورمع يبأل
 نباو ةيهاتعلا وبأ . ءامكحلل . ريهزل

 . ةيهس نباو كلملا دبع . ءىناه

 . يميرخلل . زاجرلا ضعبل قدزرفلل
 ءاجحلا هعضوو حدملا هعفر نم. ريثكل

 . هنياو ريرج

 ىشعألا .بيبحل .ريمن ولبو ريرج

 . قلحملاو

 . بيعب سيلو رعسلا نم باعي ام
 . دال

 . ءارعشلا ضعبل تيب . ريهزل تيب

 . ةمرلا يذل . ديزينباو ناورم

 . شقرملل تيب

 روصنمو يباتعلا .ءىناه نبال تيب

 . يرمنلا



 عوضولا ةحفصلا

 . مهضعبل . حيبقلا نيسحتو نسحلا حيبقت 64

 . راشبل ثراحلل

 . سملتملل 06

 يبارعإل قارولل .ناسح نبال . ةميذج

 . راشبل
 .ةراعتسالا 7

 ةراعتسالا ىنعم يف

 نبال . نيثدحملا ضعبل . ىثعألل

 . ءيناه

 . شقرملل
 . ميطخلا نبال 17

 . هبر دبع نبال

 . يعمصألل . لهسو ديشرلا ١44

 دحاولا ىنعملا يف ءارعشلا فالتخا 4

 . ءىناه نبال. خامشلل 8

 ريثكل .ةبفرطل ينايبذلل . قدزرفلل
 . ديردل . مسمل مهضعبل

 .بركيدعم نب ورمعل .جاجحلل ٠

 . هب حدم ايف مليسأل . ديلولا نب ماسمل ١5١

 . نونجملل . ريثكل . ينودمحلل

 .راشبل . فنحألا نبال

 . بدنج نبال ١98

 .:قدزرفلل . يناوغلا عيرصل

 ضعبل .ًارش طبأت تخا نبال

 . بارعألا

 ةحفصلا

51١18 

 ا

 عوضوملا

 . ةفرطل . ةصفح يبأ نبال . ءىناه نبال

 . يعارلل

 . سيقلا ؤرما

 . هبر دبع نبال . مهضعبل . صيشلا يبأل
 . ماسمل . ءارعشلا ضعبل

 ناسحل . يماطقلل ريهزل .بعكل

 . سيقلا ءىرمال

 . سادرم نبال . ةيمآل

 .٠ ءارعسلا ىلع كردأ ام باب

 . ةفرط . سملتملا ءريهز « رسيقلا ءىرما

 00 رجأ
 . قدزرفلا . ريرج . يعارلا . بيصن

 )0. ةمرلا وذ . لطخألا
 . ةبؤر . جاجعلا . ناحمطلا وبأ

 . مجنلا وبأ . ةليخن وبأ

 .راشبل . ديبل

 . طمسلا يبأ نباو ةرامع

 . ديلولا . ءارعشلا نم ةلمجو ٌثيعبلا

 نباو ريرج .بيؤذ وبأ .ءىناه نبا

 . أ

 . ريثكو

 . ةنيكسو ريثك



 عوضوم ا ةحفصلا

 . ريثكو كلملا دبع 8

 رابيخأ نم باب .هبر دبع نبال 5

 صيشلا وبأو ماسمو لبعد . ءارعشلا

 . ساون وبأو

 مسم وبأو ساون وبأ .ريبزلاو زتعمللا ١

 . ةيهاتعلا وبأو

 . ىتوم ىلع ةالصلا يف نومأملاو ديشرلا ”67

 نباو فنحألا نبا .ريرجو ورمع وبأ 5١

 . حولملا

 . ىعمصألاو ديشرلا “5

 .يدوهميو دواد نبا <55

 , هلان ريخ يف ىقيوسلا 0

 رعسلا نم رداون 71
 . مهجلا نباو نومأملا

 . ةمضرلا يف روصنملا . يبتعلاو ديشرلا 07
 يرصبلا نسحلا .يدهملا تنب ةشئاع 4

 . قدزرملاو

 نيب راشب .نيجوز نيب ةبؤرو دابع 8

 . هبر دبع نباو فلد وبأ نيرعاش

 . نايلس ةرضح يف ءارعشلا ضعبل

 . ةعيبر لأ نبا رعش يف 3١

 .نانب نب روعألاو لطخألا م

 .هريغو بيبحل .رعشلا نم باب

 . قدزرفلل

 . ةيواعمل . مهضعبل . مطخلا نبال .ريرجل

 نم .دحاولاو نينثالا عمج يف مهوق 54

 انفو

 عوضوملا ةحفصلا

 . ىلاعت هللا مالك

 .نينئالاو عمجلا دارفإ يف مهوق 6

 . ماسمل مهضعبل .ريرجل
 . ءاممأ نبال 58

 . ءارعشلا ىلع هيف طلع ام باب 7*5

 . هبر دبع نبال

 . بيبح . ساون وبأ .نيثدحملا ضعبل 8

 . ينابيشلا مهاربإل . ىثعألل

 .بيبشتلا ةقر يف مهوق 1

 .راشبل . فنحالا نبال

 . ليمجل رعشو ريثك ؟؛*

 . ةعيبر يبأ نبال رعشو قدزرفلا

 . لوحنلا يف مهوق

 . مهضعبل يبارعأل . ةعيبر يبأ نبال
 . ءىناه نبال

 . هبر دبع نبال

 . ةيهاتعلا ىلأل ١

 ةيراجو ديمح نبا . عيدوتلا ف مهلوق

 هل

 .ناتيراجو ىبحي نبا ؟0*

 - دمحأ وبأ .ءاجر نبال ةيراجو زتعملا ١6

 .هل ةيراجو



 عوضوملا ةحفصلا ٠

 لجرو راكب نبا .هل ةيراجو ناورم 84

 . مهضعبل . رغثلاب

 . ةيمأ يبأ نب دمحم 06

 . يرتستلل . ةيهاتعلا يبأل . ريمايطلا يلأل 517

 . مهضعبل . مهجلا نبال . نامثع نبال
 .ةبدلل "007

 . يبارعأل . ديمح نبال 4

 .نونجملل . هبر دبع نبال 08

 . ىلهابلل

 ماحلا يف مهرق
 .ردحجل . مهضعبل . مصتعملل . راشبل حل ل

 . نوئجملل . ديمحل . ماحم نبال 0١

 . هبر دبع نبال 7

 . ثيدحلا بيط يف مهوق +١7

 نارجل . ىماطقلل . يدعل . ةمرلا يذل

 ا .راشبل .رخآل . دوعلا

 .رهاط يبأ نبال 6

 يبأ نبال .ساون يبأل .لطخألل
 . يثراحلا نبال . يرتحبلل . ةعرز

 . عجشأل . بيبحل .بهو نبال 7

 . سابعلا نب مهاربإل . ليلخلا نب يلعل 7
 . ةنيبع يبا نبال

 . ينودمحلل . ليلخلل 4

 . ظحاجلل

006 

 / عوضوملا ةحفصلا
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 ضحلا

 ايلا

 "ا

 ارك

50/0 

 لكما

1 

 لل

 الا

 58م

58 

 نيستا

:58 

520 

585 

 5 ما/
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 . هبر دبع نبال

 ةيناثلا ةرهوجلا باتك

 يفاوقلا للعو رعشلا ضيراعأ يف
 .هبر دبع نبال

 . كرحتملاو نكاسلا . شرفلا رصتخم

 . داتوألاو بابسألا باب

 . فاحزلا باب

 . جودزملاو فاحزلا باب

 . برضلاو ضيراعألا للع

 . ءازجألا ىلع تادايزلا

 . بقارتلاو بقاعتلا باب . مرخلا باب

 . ضورعلا ةزوجرأ

 . شرفلا راصتخا

 . داتوألاو بابسألا باب

 . فاحزلا باب . لصاوفلا

 . مرخلا باب . للعلا باب

 . بورضلاو ضيراعألا للع باب

 . بقارتلاو بقاعتلا باب
 . ءازجألا ىلع تادايزلا

 . ءازجألا ناصقن باب

 .رئاودلا ةفص

 . فلتخملا ةرئاد : ىلوألا

 . فلتؤملا ةرئاد : ةيناثلا

 . بلتجملا ةرئاد : ةثلاثلا

 . هبتشملا ةرئاد : ةعبارلا

 , قفتملا ةرئاد : ةسماخلا



 ةحفصلا

 ا

1 

 انيحلدرا

 5غ

550 

 "ا

514 

 عوضوم لا

 . ضوبقملا برغلا .لاثمألا ءادتبا

 رطش .دمتعملا فوذحملا برفلا

 . هلك ءوزحم وهو . ديدملا

 :ءوزجملا برضلاو ءوزجملا ضورعلا
 مزاللا فوذحم لا ضورعلا . هعيطقت
 . هعيطقت : يناثلا

 . يناقلا مزاللا فوذحملا برفلا

 ضورعلا .هعيطقت .رتبألا برضلا

 .نوبخملاو فوذحملا ءوزجملا

 . هعيطقت . يناثلا مزاللا رتبألا برضلا

 .نويخملا ضورعلا .طيسبلا رطش
 . هعيطقت . نوبخملا برفلاو

 يناثلا مزاللا عب طقملا برشلا

 . هعيطقتو
 .لاذملا برضلاو ءوزجملا ضورعلا

 . هعيطقت . ءوزجملا برفلا

 . يطلا نم عونمملا عوطقملا برملا

 عونمملا عوطقملا ضورعلا . هعيطقت

 . هعيطقت هبرض . يطلا نم
 .عوطقملا ضورعلا .رفاولا رطش

 ءوزجملا ضورعلا . هعيطقت . هبرض

 ملاسلا برضلا لقعلا نم عونمملا

 . هعيطقتو

 . بوصعملا ب

 . لماكلا رطش

 نم الإ عوشمملا عوطقملا برشلا

 هلا

570 

51١ 

 ؟ 1١

 عوضوملا

 . هعيطقتو ةمالسلاو رامضإلا

 . هعيطقت . رمضملا ذحألا برفلا

 برضلا . هعيطقت . ذحألا ضورعلا

 . هعيطقتو رمضملا ذحألا

 . هعيطقت . ءوزجملا ضورعلا

 . هعيطقت . لاذملا برضلا

 .هعيطقت .ءوزجملا برغلا

 عونمملا ءوزجملا ضورعلا جزا رطش

 . هعيطقتو فوذحملا ءوزجملا برضلا

 . زجرلا رطش

 . هعيطقتو ماتلا برضلا

 برضلا .هعيطقت عوطقملا برملا

 . هعيطقت ءوزجملا

 رطشلا .هعيطقت . كوهنملا برغلا

 . لمرلا

 برضلا .هعيطقت .ممتملا برغلا

 . هعيطقت . روصقملا
 . هعيطقتو فوذحملا برضلا

 . هعيطقت . عبسملا برشلا

 . هعيطقت . ءوزجملا برضلا

 . هعيطقت . فوذحملا ءوزجملا برضلا

 . عيرسلا رطش

 . هعيطقت . يوطملا فوسكملا ضورعلا
 .يولطملا فوسكملا برشغلا

 برفلا



 ةحفصلا

 اندادلا

51 

510 

51/ 

8 

8 

5١ 

777 

 انيرحرا

 عوضوملا

 . هعيطقت . ملاسلا مصألا برضلا

 . هعبطقت . فوسكملا لوبخملا ضورعلا
 نم عونمملا فوقوملا روطشملا ضورعلا

 روطشملا ضورعلا . هعيطقت. يطلا

 . يطلا نم عونمملا فويسكملا

 نم عونمملا ضورعلا .حرسنملا رطش
 . هعيطقت . يوطملا برضلا لبخلا

 نم عونمملا فوقوملا كوهنملا ضورعلا

 كوهنملا ضورعلا . هعيطقتو . يطلا

 .يطلا نم عونمملا فوسكملا

 هيف زئاجلا ماتلا برضلا . ماتلا ضورعلا

 برضلا .هعيطقت . ثيعشتلا
 . هعيطقت . نبخلا هيف زوحي فوذحملا

 .نبخلا هيف زئاجلا فوذحملا برضلا

 . هعيطقت . ءوزجملا ضورعلا

 . هعيطقت . نوبخملا روصقملا

 .هعيطقتو براقتملا رطش

 فذحلا هيف زئاجلا ماتلا ضورعلا

 . هعبطقت . رصقلاو

 . هعيطقت . روصقملا برغلا

 . هعيطقتو دمتعملا فوذحملا برغلا

 ةحفصلا

 ار

 ارم

8 

 0م

 ما

 انتل

 عوضوم لا :

 ضورعلا .هعيطقت .رتبألا برضلا
 دمتعملا فوذحملا ءوزجملا

 . هعيطقتو

 مثأ .ضوبقم برض ليوطلا ثايبأ
 .دمتعم فوزذحم . مرثأ فوفكم

 . ديدملا تايبا

 فوذحملا ضورعلا هافرط لوكشم

 .روصقملا برضلا .يناشلا مزاللا

 . فوذحملا برضلا

 فوذحملا ضورعلا . رتبألا برضلا

 تايبأ - رتبألا برضلا نوبخملا

 .نوبخم .نوبخملا ضورعلا طيسبلا

 مزاللا عوطقملا برضلا .يوطم

 برضلا ءوزجملا ضورعلا . يناثلا
 .لاذملا

 .ءوزجملا برضلا .يوطم .نوبخم

 عوطقملا برضلا . يوطم .نوبخم

 عوطقملا ضورعلا . يطلا نم عونمملا

 . يطلا نم عونمملا
 .رفاولا تايبا

 .مجأ .مصقأ .بصعأ .لوقعم

 . بوصعملا برضلا

 . لماكلا تايبأ

 رمضملا ذحألا برضلا .لوزخم
 لاذملا برضلا . صوقوم .رمضملا
 . رمضم



 ةحفصلا

 اندودت

 اندردي

 نا

 اخرا ف

 نيرا

 اندم

58 

 نيرا

 عوضوملا

 .ءوزجملا برضلا لوزخم .صوقوم
 رمضم لوذخم صوقوم .رمضم
 . فوفكم جزهلا تايبأ

 . رتبأ . مرخأ . مرتأ . ضوبقم

 رجرلا تايبأ .فوذحملا برضلا
 . لوبخم . يوطم . نوبحم

 . يطلا نم عونمملا عوطقملا برضلا

 . يوطم . لوبخم . ءوزجملا ضورعلا

 .روطشملا برضلا روطشملا ضورعلا
 . يوطم . نوبحم

 .رسمضملا ذحألا برضلا .لوزخم
 . لفرملا برضلا :ءوزجملا ضورعلا

 .لاذملا برضلا صوقوم .رمضملا

 . رمضم
 . نوبخم . روصقملا برضلا

 برشلا .نوبخم .عبشملا برشغلا

 . نوبخم عبشملا برضلا ءوزجملا

 .نوبخم .لوبخم .عيرسلا تايبأ
 .يناشلا مزاللا فوسكملا برغلا

 برضلا . ماسلا ماصألا برشلا
 .ففوسكملا نوبخملا

 نم عونمملا فوقوملا روطشملا ضورعلا

 تايبأ .روطشم نوبخم يطلا
 نم عونمملا ضورعلا .حرسنملا
 . يوطملا برضلا :لبخلا

 كوهنملا ضورعلا .لوبخم .نوبخم

 ند

51 

 ندد

51 

 الدو

507 

 عوضوم لا

 تايبأ . يطلا نم عونمملا فوسكملا
 فوفكم .ردص نوبحم .فيفخلا

 زئاجلا فوذحملا برضلا .نافرط
 . نيخلا هيف

 .فيفخلا تاببأ .لوبخم .نوبحت

 .رزجع فوفكم .ردص لوب

 فوذحملا برغضلا . نافرط لوكشم

 . نيخلا هيف زئاجلا

 .نوبخملا روصقملا برشلا .نوبخم
 . ءوزجملا ضورعلا .عراضملا تايبأ

 . ضوبقم . ضبقلا نم عونمملا
 .بضتقملا تايبأ .رتشأ .بزحأ

 برضلا . يوطنملا ءوزجملا ضورعلا

 . يوطنملا ءوزجملا

 ضورعلا .ثتجملا تايبأ .نوبخم
 .براقتملا تايبأ .ءوزجملا

 برضلا .مرثأ .مثأ .ضوبقم

 فوذحملا برضلا .روصقملا

 . دمتعملا

 فوذحملا برغلا :رتبألا برغلا
 . يفاوقلا للع . دمتعملا ءوزجملا

 ال امو اسيسأت نوكي نأ زوجي ام باب

 .زوحي
 يور فرح نوكي نأ زوجي ام باب

 . هنوكي ال امو

 . يفاوقلا بويع باب



 عوضوملا ةحفصلا عوضوملا 1 ةحفصلا
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 نضل

 . لفرملا ءوزجملا : سداسلا برضلا فورح نم ةيفاقلا يف زوجي ام باب
 .لاذملا ءوزجملا : عباسلا برضلا . نيللا

 :عساتلا . حيحصلا ءوزجملا :نماثلا "6 برضو ءاجملا فورح ىلع تاعطقم

 . يناثلا . هتمالسب عوطقملا . ءوزجملا . ملاس :ليوطلا نم لوألا ضورعلا

 .نابرضو دحاو ضورع هل جزهملا فوذحملا :ثلاثلا ضوبقم :يناثلا

 ضبقلا نم عونمملا ءوزجملا برفلا . دمتعملاو

 .فوذحملا يناثلا برضلا : يناثلا . ملاس : ديدملا نم لوألا برضلا

 :ثلاشلا .نيللا مزاللا روصقملا

 :عبارلا .نيللا مزاللا فوذحملا

 . عوطقملا فوذحملا

 فوذحملا :ديدملا نم سماخلا

 . رتبألا :سداسلا . نوبخملا

 نوبخملا :طيسبلا نم لوألا برضلا
 . عوطقملا : طيسبلا نم يناثلا برضلا

 . لاذملا ءوزجملا ثلاثلا

 ضورعلا .محلاسلا ءوزجملا : عيارلا

 . ءوزجملا عوطقملا

 . فوطقملا :رفاولا نم لوألا ضورعلا

 ثلاثلا ضورعلا . ملاس ءوزجم : يناثلا

 . بوصعملا ءوزجملا .رفاولا نم

 .ماتلا :لماكلا نم لوألا ضورعلا

 ذحألا :ثلاثلا . عوطقملا : يناثلا

 .رمضملا

 نم عونمملا ذحألا :عبارلا برضلا

 سماخلا يناثلا ضورعلا رامضإلا

 . ُتثلاثلا ضورعلا رمضملا ذحألا

 ضل
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 هبر دبع نبال

 , يفاوقلا للعو رعشلا ضيراعأ يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دمحا رمع وبأ لاق

 . روثنملاو موظنملاب كلذ عيمج انرسفو

 .ههرك نمو هيف سانلا فالتخاو ناحلالا مع يف هنذإو هللا نوعب نولئاق نحنو

 انباتك نوكي نا انهركو ؛نسحتسا هجو يالو ,هنسحتسا نمو ؛هرك هجو يألو

 هذه نم الطع .لاثمالاو رداونلاو مكحلاو بادآلا نونف ىلع هلاتشا دعب اذه

 ةالسمو «ىوهلا لاجو «بلقلا عيبرو سفنلا عترمو ءعمسلا دارم يه يتلا , ةعانصلا

 «بلقلا نم نسحلا توصلا عقوم مظعل ؛بكارلا دازو ؛ديحولا سنأو «بيئكلا

 . . سفنلا عماجمب هذخأو

 بأد نباو ماسم نبا
 ريغ فرطب ءيش لك نم تذخأ دق :بأد نبال تلق :ماسم نب ديعس وبا لاق

 :لاق . لجأ :تلق ؟ءانغلا ديرت كلعل :لاقف . هيف تعنص ام يردأ الف ءدحاو ءيش

 : لوقي ثيح ةزع ريثك رعشب مرتأ انأو يتدهش ول كنإ امأ

 تّلَجو ىرخأ ُمايأ تمّظع ْنِإو اهمْريك يلع موي نم ّرَم امو

 ريمأيدهمللو :هللاو يا :لاق !اذه يل لوقتأ :تلق :لاق ! "!كّيَكَت تخرتسال

 . هلوقأ تنك نينمؤملا

 )١( ليوارسلا طابر : ةكتلا :كتكت .



 نسحلا توصلا يف لصف

 وه : "#7 اشي ام َقّلَخلا يف ديزيإ» :ىلاعت هللا لوق يف ريسفتلا لهأ ضعب لاق
 . نسحلا توصلا

 هلع ينلل

 ًارامزم تيتوأ دقل :هتوص ْنْسُح هبجعأ امل يرعشالا ىموم ينال ِهَتِلَع يبنلا لاقو
 .دواد لآ ريمازم نم

 بطلا لهأل

 «قورعلا يف يرجيو .مسجلا يف يرْسسي نسحلا توصلا نأ بطلا لهأ معزو
 فختو .حراوجلا زتهتو ءسفنلا هل ومنتو ءبلقلا هل حاتريو .مدلا هل وفصيف

 . برطيو صفري ىتح ءاكبلا رثأ ىلع مّوني نأ لفطلل اوهرك كلذ نمو ؛تاكرحلا

 جاجحلاو ةيليخالا ىليل

 :هبابش نم ىأر ام هبجعأو اهدلو نع اهأس نيح جاجحلل ةيليخالا ىليل تلاقو

 مل ينعت .ًاقثت هتمنأ الو ءاليَغ هتعضرأ الو ءّآنَتَي هتعضو الو .ًاوهس هتلمح ام هللاو يف
 تلمح :لاقيو ؛ ضيحلا اياقب يف ينعت ءاوهس هتلمح ام :اهوقو ؛ايكاب اشحوتسم هّمون
 ينعت .ًانتي هتعضو الو :اهوقو ؛ ضيحلا لابقتسا يف تلمح ذإ .ًاعضتو ًاعضو ةأرملا
 . ًادساف ًائبل ينعت  اليغ هتعضرأ الو :اهوقو ؛ اسكنم

ٍ 
 أ

 )١( ع ةيآلا رطاق ةروس .



 ةفسالفلل

 هجارختسا ىلع ناسللا ردقي ١ قطنملا نم يقب لضف مغنلا نأ ةفسالفلا تمعزو

 سفنلا هتقشع رهظ الف « , عيطقتلا ىلع ال عيجرتلا ىلع ناحلالاب ةعيبطلا هتجرختساف

 اهضعب ةقش ةقشاعم نم سفنلا عنمت نا يغبني ال :نوطالفأ لاق كلذلو ؛ حورلا هيلإ نحو

 «مهنادبأ ىلع روتفلاو ةلالملا اوفاخ اذإ اهّلك تاعانصلا لها نا ىرت الأ ؛اضعب

 . مهسفنأ الل تحارتساف «ناح الاب اوُمْنرت

 نينط هبجعيو ,.هسفن توص نم برطي وهو الإ ناك نم ًانئاك دحا نم سيلو

 لكأم نم بستكت ةذل ضرالا يف سيل هنأ الإ توصلا لضف نم نكي مل ولو ؛هسأر

 لع بعتو .ندبلا ىلع ةاناعم هيفو الإ ءديص وأ حاكن وأ برشم وأ سبلم وأ

 . ىفكل «هريغ . حراوجلا

 مراكم ىلع ثعبت اهنأ كلذ ؛ةرخآلاو ايندلا ريخ ىلإ ناسحلا ناحلالاب لصوتُي دقو

 نع زواجتلاو ءضارعالا نع بذلاو .محرلا ةلصو «فورعملا عانطصا نم «قالخالا

 ميعن ركذتيو ؛هتوسق نم بلقلا قريو .هتئيطخ ىلع اهب لجرلا يكبي دقو ؛بونذلا

 . هريمض يف هلثميو توكلملا

 ناكم لعجيف «ءانغلا هيفو ديشرلا سلجم رضح امبر يضاقلا فسوي وبأ ناكو

 . !ةرخآلا معن هب ركذتي هنأك ءًءاكب هب رورسلا

 دواد يبأ نبال

 لع عقيف « مصتعملا دنع قراخم نم ءانغلا عمسال تنك نإ دواد يبأ نب دمحا لاقو

 . ! ءاكبلا

 ركذو يباتعلا لاقو ؛هلضف فرعتو نسحلا توصلا ىلإ ّنحتل متاهبلا نإ ىتح

 لحنلاو .ءادحلا ىلع لبإلا نم ُبَرْطَأل هترشع بيطل هسيلج نإ هللاو :لاقف ءالجر

 . ءانغلا ىلع



 تاحالفلا بحاصل

 نإو «ءائغلا ىلإ هلك ناويحلا برطأ لحنلا نأب لوقي تاحالفلا بحاص ناكو

 . نسحلا توصلاو لجّرلا لثمب لْرنتستل اهخارفا
 :زجارلا لاق

 تْوَنملا نينَح ىلإ ُهُواغصِإ تّوملل هقوسي دق ٌرْيَطلاو

 توصلا نم «لوقعلل ًاسالتخا َّدشأو بولقلاب عقوا ًائيش هللا قلخ لهف ءدعبو
 :رعاشلا لاق امك ,نسح هجو نم ناك اذإ امس ال ,.نسحلا

 ٍنَسَح نم هتعمس  نتسطخ عاس بر

 م 6 يندب نم ةحص يف ًادبأ يناقّراف ال

 : يفطخلا نب ريرج لوقب ىنغتب , داؤفلا راطتسم ("”ديدعر ضرالا ىلع لهو

 يجان ةينملا كرش نم تنأ له هّجَّرَس رخأت اذإ نابجلل لق

 هفارطأ "7تعّفقت دق ليخب ضرالا ىلع مأ ؟هبلق يوقو ؛هُحور هيلإ باث الإ
 | : يئاطلا متاح لوقب ىنغ مث ءامؤل

 البس هلام يف ىري َداوجلا نإ ٌةدحاو لاملا ليبس ليخبلا ىرَي

 ديعب رادلا حزان بيرغ ضرالا ىلع له مأ ؟هفارطأ تحشرو هّلمانأ تطسبنا الإ

 : مهجلا نب يلع رعشب ىنغتي , لحملا
 اَعنص هسفنب اذام حز انلا دلبلا يف بيرغلل اتشحو اي

 اعقتنا الو هدعب نم شيعلاب اوعقتنا اف هبابحأ قراف
 اعنص ام لك هللا نم ٌلدع هتيرُعو هيوأن يف ٌلوقي

 ؟ هنكس ىلإ ًاقوشتو .هنطو ىلإ انينح هدبك تعطقنا الإ

 تضبقتو تعمتجا : هفارطا تعفقت( ؟ ) ًائبج لاتقلا دنع برطضيو دعتري نابجلا :ديدعر )١(
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 ءانغلا يف سانلا فالتخا

 . قارعلا لهأ ةماع ههركو «زاجحلا لها ةماع هزاجاف «ءانغلا يف سانلا فلتخا

 هزاجا نم يأر

 هيلع ضحو «هب ِمَتِلرَم ينلا رمأ يذلا ٌرعشلا هلصأ نأ هزاجا نم ةَّجُح نمف
 دبع ىنب ىلع ةراغلا نش :ناسحل لاقف ؛نيكرشملا ىلع هب دنجتو ,هيلا هباحصا بدنو
 وه [رعشلا ]و . مالظلا سّلغ يف ماهسلا عقو نم مهيلع ّدشأ كّرْعشَل هللاوف «فانم

 ىنغي تباث نب ناسح رعش رثكأو ؛اهمراكم ىلع ٌدهاشلا اهماكحا ُدّيقمو برعلا ناويد

 . هب

 هنباو ناسح

 ةبدأم تباث نب ناسح دهش :لاق ىعمصاالا نع ىئايرلا ينثدح :مالس نب جرف لاق

 نم ءيش مدق املكف . نمح رلا دبع هئبا هعمو .هرصب فكك دقو راصنألا نم لجرل

 . دي ماعط هل لوقيف ؟نيدي ماعط مأ دي ٌماعطأ :نمحرلا دبع هنبال ناسح لاق ماعطلا

 ماعطلا عفر الف ؛هذب خيشلا صضيقف .نيدي ماعط اذه :هل لاقف .ءاوشلا مدق ".قىح

 ا""دحأ نم ءاقلبلاَنود رصبث 2له َقَّدج بابب ليلخ رظنآ

 (7دّسلاف نابثكلا نود شَحنم لا نم َنُطَبه اذإ ءائعش لاج

 لاق ! هددرت نأ ةنيقلا ىلإ ءىموي نمحرلا ديع لعجو 2 ىكبي ناسح لعجف :لاق

 . !هيبا ءاكب نم نمحرلا دبع بجعا يذلا ام يردأ الف : ىعمصالا

 ةسئاعل

 . مهتنسلأ بذعت رعشلا مدالوأ اومّلع : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 ةأرما :ءاثعش( ؟) . قشمد لامعا نم ةروك :ءاقلبلاو . قشمد مسا :قلج(١)
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 ديرشلاو هع ينلا

 وهو  ةيفاق ةئام هدشنأف ةيما رعش نم هدشنتساف « ديرشلا 2 ىنلا فدرأو

 . امل ًاناسحتسا ! هيه : لوقي

 ذخؤي نا ىرن الو نسح رعشلا :اولاق ,هيف لوقلاو رعشلا يف حدقلا مهايعأ (لف

 ةهوركم ناحلالا تناك نإف ؛ناذالا يفو نآرقلا يف كلذ اوزاجأو ؛نسح نحلب

 اهيلإ جوحا رعشلاف ,ةهوركم ريغ تناك نإو .اهنع هيزنتلاب قحأ ناذالاو نآرقلاف

 : لجرلا دشني نأ نيب قرفلا امو ؛ ربخلا ّدح ىلع هجارخاو نزولا ةماقإل

 بناذملا دارطاك ايسر فرعتأ

 . الحترم هتوص اهب عفري وأ ,الّسرم

 ناكل كلذ الولو ؛ةندندلاو هيف توصلا دمل ًانوزوم رعشلا برعلا تلعج امنإو

 . روثنملا ربخلاك موظنملا رعشلا

 هزي ينلا
 ىلإ ةاتفلا متيدها :ةشئاعل ِمَتِلَع يبنلا لوقب هناسحتساو ءانغلا ةحابا يف اوجتحاو

 نا تملع ام وأ :لاق .ال:تلاق ؟ ينغينم اهعم متثعبف :لاق .معن :تلاق ؟ اهلعب

 ؟لوقي نم اهعم متثعب الأ «لزغلا مُهّبجعُي موق راصنالا

 مكيّحت انوّحف ماسييتأ مكابيتأ

 مكيداوب للحت مل ارمسلا ةّبحلا الولو

 لاجر لضفأ نم ناكو .كلام مع نبا سنأ نب هللا دبع ثيدحب اوجتحاو

 ل ل 00 ني رع 1ك دن هان 1
 : ينغت يهو ' عراف لظ يف ةيراجب ِهَِيَع يبنلا رم :لاق «يرهزلا

 ةنيدملاب نصح :عراف( )١



 !جرلح نم توف نإ ملكحيو لع له

 . هللا ءاش نإ جرح ال : هتيم يبنلا لاقف

 باطخلا نب رمع

 نب هللا دبع نع هيبأ نع ماسأ نب ديز نع ديز نب ةماسا نع كرابملا نب هللا دبع ثّدح
 «بصنلا ءانغ ينغن رمع نب مصاعو انأو باطخلا نب ٌرمع انب رم :لاق «هيبأ نع رمع
 كيرامح يأ :هل ليق ,يدابعلا يراحك اّنأ :لاقف .هيلع اندعأف . لع اديعأ :لاقف

 . !اذ مث ءاذ :لاق رش

 كلام نب سنأ

 تايبأ :لاق ؟اذه ام :لاقف .ينغي كلام نب ءاربلا هاخأ كلام نب سنأ عمسو
 . ايصن اهبصنأ ةيبرع

 صاقو يبأ نبا

 يبأ نب دعس تيأر :لاق راسي نب ناولس نع ديز نب دامح نع يناجلا ثيدح نمو

 ىدحإ عضوو هيلع ىقلتساف ىَلِصُم هل يقلأ دق ةئيدملاو ةكم نيب لزنم يف صاقو

 اذه لثم لعفتأ !قاحسإ ابأ هللا ناحبس :تلقف .ىنغتي وهو ىرخالا ىلع هيلجر
 . "رجه لوقأ ينعمست لهو , يخأ نباي :لاقف ؟ مرحم تنأو

 نب رمع لاق :لاق « ىحي نب هللا دبع نب دلاخ نب ةرق نع لضفملا ثيدح نمو

 ًةملك هعّمساف . كئانغ نم هنع كل هللا افع ام ضعب ينّعمسأ :يدعجلا ةغبانلل باطخلا

 )١ لوقلا نم حيبقلاو نايذهلا :رجهلا : رجه( .



 . باطخلا لاجج فلخ اهب تينغ املاطل :لاق . معن :لاق ؟ اهلئاقل كنإو :لاق . هل

 ءاطعو جيرج نبا

 «ءادحلاو ءانغلا ناحلا ىلع نآرقلا ةءارق نع ءاطع تلأس :لاق ,جيرج نع مصاع

 . !يخأ نباي كلذ ْسأب امو :لاق

 مالسلا هيلع دواد

 ةفزعم هل تناك «مالسلا هيلع يبنلا دواد نأ «يثيللا ريمع نب ديبع ثّدحو .لاق

 نم يكبيو يكبّيف ءريطلاو سنإلاو نجلا هيلع عمتجتل روبزلا أرق اذإ اهب برضي

 . مهبتك يف اذه نودحي باتكلا لهأو ؛ هلوح

 ههرك نم يأر

 فختسيو .لوقعلا زفتسيو «بولقلا رعسي هنإ :لاق نأ ءانغلا هرك نم ةجح نمو

 كلذ يف اولوأتو . هلصأ يف لطاب وهو ,برطلا ىلع ضحيو ءوهللا ىلع ثعبيو «ملحلا

 ريغب هللا ليبس نع لضُيل ثيدحلا َوْهَل يرتشي نَم ٍسانلا نمو لجو زع هللا لوق

 اوناك موق يف ةيآلا هذه تلزن امنإ.؛ليوأتلا يف اوئطخأو , "7 4اوُرُم اهَذحّتيو . راع

 اهنإ نولوقيو نآرقلا اهم نوهاضيو ةمبدقلا ثيداحالاو رّيسلا رابخأ نم بتكلا نورتشي

 نأ اذه يف هوجولا لدعأو ؛اوزه هللا تاياآ ذختي ءانغلا عمس نم سيلو ؟ هنم لضفأ

 . حيبق هُحيبقو نسَح هنَسحف ءرعشلا ليبس هليبس نوكي

 نايفسو عماج نبا

 2 ريثك لامب ةكم مدق يمهسلا عماج نبا نأ يعازخلا رذنملا نب ب هاربا ثّدح دقو

لام مدق يمهسلا اذه نأ ينغلب :ةنيبع نب نابفس لاقف ؛اهلهأ ءافعض يف هقرفف
 . مثك 

 ءيش يأبو :لاق . هنوطعيف كولملا ينغي :اولاق ؟ىَطعُي مالعف :لاق .معن :اولاق

 5 ةيآلا نامقل ةروس(١)



 : لوقي : : هذيمالت نم ىتف هل لاقف ؟ لوقي فيكف : :لاق .رعشلاب :اولاق ؟مهينغي
 لَسملا يرزشم نسم ٌعفرأو٠ فوطَي نَم عم تيبلاب فوطْأ

 :لاق ؟ اذام مث :لاق !لاق ام نسحأ ام هيلع هللا كراب :لاق

 لّونملا مّكحملا نم ولتأو 2حابصلا ىتح ليللاب دجسأو

 :لاق ؟ اذام مث ,هيلإ هللا نسحأ .ًاضيأ نسحأو :لاق

 لّمحملا ةَّبر يل ٌرَخسُي يففّسوي نع مهلا جراف ىسع
 همحر ةنيبع نب َنايفس ىرت الأ !الَوأ حلصأ ام ًارخآ دّسفأ !كسما !كسمأ :لاق

 . ؟حيبقلا حّبقو هلوق نم نسحلا نسح هللا

 سبل ًدالملا مهضعب هرك امك ءاهتاذلو ايندلا يف دهزلا قيرط ىلع موق ءانغلا هركو
 قيرط ىلعال ,ريعشلا َلَكأو ّرَبلا كرتو ءراكشكلا َلَكأو ,"”يراّوحلا هركو «ةءابعلا
 ام مارحلاو هللا لحأ ام لالحلا امنإف ؛ليمج بهذمو نسح ٌهجو كلذ ْنِإف , مرحتلا
 اذهو لالح اذه َبِذَكلا مكتنسلأ فصتامل اولوقت الوإ» ىلاعت هللا لوقي . هللا مّرح
 , "7 «َنوحلفُي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا ْنِإ ,بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح

 . هركني الو هب رمأي الف هب الهاجتم وا ءانغلاب الهاج ًاضيأ لجرلا نوكي دقو

 يرصبلا نسحلل

 هءانغلا نوعلا معِن :لاق ؟ ديعس ابأ اي ءانغلا يف لوقت ام : يرصبلا نسحلل لجر لاق
 اذه نع سيل : لجرلا لاق . هقيدص هب يبساويو هّمحَر هب لجرلا لصي . هللا ةعاط ىلع
 لجرلا لعجف ؟ ينغي فيكو :لاق . لجرلا ينغي نأ: لاق ؟ ينتلأس معو :لاق . كّنأسأ
 لعفي القاع نأ تننظ ام يخأ نباي هللاو :نسحلا لاق ؛هيرخنم خفنيو هيقدش يولي
 ركنأ ناك نإو ؛همف جيوعتو ههجو ةيوشت ْنسحلا هيلع ركنأ امنإو !ًادبأ هسفنب اذه

 )١( ةيآلا لحنلا ةروس (؟) . قيقدلا بابل : يراوحلا ١١5 .
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 . هنوهركي مهنأ انركذ دقو .قارعلا لهأ قيرط نم وه امنإف ةانغلا

 ديبع نباو جيرج نبال

 ءانغلا يف فلتخا :لاق «ثراحلا يبأ نع سلغملا وبا ينثدح :ةرامع نب قاحسإ لاق

 «هايتأف «ديبع نب ورمع ىلإو جيرج نبا ىلإ لسرأف .ةكم يلاو مهاربا نب دم دنع

 هدلو ناتخ يف حابر يبأ نب ءاطع تدهش .هب سأب ال :جيرج نبا لاقف .امهأسف

 ,نغ هل لقي مل تكس اذإو ,تكسآ هل لقي مل ىنغ اذإ ناكف « ينغملا جيرس نبا هدنعو

 الإ لوق نم ُظِفلَي اما لوقي هللا سيلأ :ديبع نب ورمع لاقو .هيلع در نحل اذإو

 نبا لاقف ؟لامثلا نع يذلا وأ نيميلا نع يذلا «ءانغلا بتكي اههيأف "7 «ديتع هّيدل

 مهتيلهاج رابخأ نم مهنيب ايف سانلا ثيدحك وغل هنال ؛ [ههنم دحاو هبتكي ال :جيرج

 . مهراعشا دشانتو

 فسوي ىبال

 ام :يضاقلا فسوي وبأ لاق :لاق يرهزلا دعس نب مهاربإ ينثدحو :قاحسا لاق

 ! اهنع ىشاحتي ءيند الو فيرش مكنم ام !يناغالا هذه يف ةنيدملا لهأي كرما بجعأ

 دادسلا نم َدعبأو مكلهج حضوأ ام !قارعلا لهأي هللا مكلتاق :تلقو تبضغف :لاق

 نيذلا ءالؤه مكئاهفس نم رهظي ام هنم رهظف ءانغلا عمس ادحأ تيأر ىتم ! مكيأر

 نم ةنصحملا "7فذقيو «هتأرما قلطيو ءهتالص مهّدحأ كرتيف ركسملا نوبرشي

 امرج راتخا مث اديج ًارعش راتخا نم ؟اذه نم اذه نيأف ؛هبرب رفكيو ,هتاراج

 وبأ لاقف ؟. . . بئاغرلا ىطعأو , متارجلا نع افعف هجببأو هبرطأف هيلع هدّدرف ًانسح

 . اباوج رحب ملو ! ينتعطق :فسوي

 يرهزلاو ديشرلا

 ةنيدملاب نم : ديشرلا يل لاق :لاق يرهزلا دعس نب مهاربا ينثدحو :قاحسإ لاق

 )١( ىنزلاب اهامر :ةنصحملا فذق (؟) . 14 ةيآلا ق ةروس .
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 نب كلام ّنأ ينغلب :لاق ءهيزخب هللا هعنَق نم :تلق :لاق ؟ءانغلا مرحي نمم
 7 كلذ ناك ام هللاو ؟للحيو مّرحي نأ كلاملوأ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلق . همرحي
 عيس هنأ يفأ ىلع يتداهشف ؟كلام اذه لعتج نمق ؛هبر نم يوب الإ يي دمخ كسع

 ىنغتي ليسغلا ةلظنح نبا سرع يف اكلام

 . ديشرلا مسبتف :لاق ! هيدأ تنسحال هلانت يديو همرحي ًاكلام تعمس ولو

 رقفعج نباو رمع نبا

 دبع ناك :لاق .هيبأ نع ناسيك نب حلاص نب رفعج نع ينارحلا بيعش يبأ نعو
 ,دوع اهرجح يف ةيراج هدنعو ًاموي هيلع ادّعف ءرفعج نب هللا دبع بحي رمع نب هللا

 . ؟ دم ابأ اي كاذام :رمع نبا لاقف

 . ةيراجلا كلف كَّنظ باصأ نإف ؟نمحرلا دبع ابأ اي هب نظت امو :لاق

 . !ىمور نازيم اذه ,اهثذخأ دق الإ ينارأ ام :لاق

 مث ؛كل ةيراجلاو ,مالكلا هب نْزوُي نازيم اذه .تقدص : :لاقو رفعج نبا كحضف

 :تّنغف تاه : :لاق

 نوجخلاو َمزمز نيب يحو  نيمالا دلبلا ىلإ اقوش ايأ
 . اسأب اذب ىرأ امف :لاق . ال :لاق ؟ اذه ريغ له :لاق ؟اسأب ىرت له :لاق مث

 زرحم نباو رمع نبا

 : ينغي زرحم نبآ رمع نب هللا دبع عمسو
 ولعي اهلْفُس حبصأو القس اهلزانم ىلعأ تلَّدّب ول
 ل اهلمأل ئيسلشلا ين : تلمتحآ امب اهانغس تفرعل

 هللا ءاش نإ » هدسفي ىنعم



 نغمو زيزعلا دبع نب رمع

 لاق يعمصالا نع يفرشلا نبا ينثدح :لاق ةرصبلاب يبالغلا ايركز نب دمحم ثدح

 : هرفس يف ينغي ابكار زيزعلا دبع نب رمع عمس

 يِدَوُع ماق ىتم لِفْحَأ ل كّدَّج» ىتفلا ةشيع نم َّنُه ثالث الولف
 ب يزتءاماب لثت امىتم تيمك ةَبرشب تالذاعلا ُقََس ّنهنمف

 'دروتملا ةيخطلا يف اضغلا ديسك ًابّتحم فاضملا ىّدان اذإ يّركو

 ”ادّدمملا فارّطلا تحت ةنكهبب  ٌبِجعُم ْنْجَدلاو ٍنجَدلا موي ٌريصقتو

 رفنأ نأ الول : يدّوع ماق ىتم لفحأ مل ثالث الول انأو :زيزعلا دبع نب رمع لاقف

 . !ةيضقلا يف لدعأو «ةيوسلاب مسقأو ءةيرسلا يف

 دباعلا يملسالاو ريرج

 ٍلصي هلع هللا لوسر دجسم يف وهو دباعلا يملسألاب تررم :يندملا ريرج لاق

 ىلإ راشأو يديب ذخأ ماس |ملف ءتسلجف ءسولجلاب راشأو لإ أموأف :هيلع ُتملسف

 الخ هنأ تددول هللاو امأ :لاق . طق ناك ام نسحأ :تلق ؟وه فيك :لاقو ءيقلح

 : ينتعمسأ كنأو كّهجو يل

 مولم ريغ تنأو اوُطش موي مورصملا كلب يموقلاي

 موسرو فزاعم ىنغم ريغ ارق ةمامأ نم عبرلا حبصأ

 . هللا ءاش نإ تقولا اذه ريغ يف :لاق ءتعش اذإ :تلق

 كرابملا نبا

 ديوسو ناسح انثدح :لاق «مارحلا دجسملا يف ةكمب يزورملا هللا دبع وبا ثدحو

 الف ءهعم انجرخ اطبارم ماشلا ىلإ كرابملا نبا جرخ امل :الاق «كرابملا نبا ابحاص

 ااا ااا

 )١( هرمحو داوس نم اهيف امل رمخلا :تيمكلا .
 ةمعانلا ةضبلا ةباشلا : ةنكهبلا (") . ةملظلا : ةيخطلا (؟) .
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 هلل انإ :لاقف انيلإ تفتلا ءموي لك يف ايارسلاو وزغلاو دبعتلا نم موقلا هيف ام ىلإ رظن
 انكرتو .رعشلا ملع يف اهانعطق دق لايلو مايأو ,اهانينفأ رامعأ ىلع نوعجار هيلإ انإو
 نحن اذإ ,ةصيصملا ةقزأ يف هعم نحنو يبثمي وه اميبف :لاق !ةحوتفم ةنجلا باوبأ انهه
 : ينغي هتوص عفر دق ناركسب

 ٌليبس ىوهأ يذلا ىلإ سيلو ليلذلا انأف ىوملا ىنلّذأ

 نم هتعمس رعش تيب بتكتأ :هل انلقف ؛تيبلا بتكف .همك نم ًاجانرب جرخأف
 . ! ةلّبزم يف ةرهوج بر : لثملا معمس امأ :لاق ؟ناركس

 يموزخملا صقرالا

 «لبنلاو فافعلا يف هلثم يؤر امف .ةكم َءاضق يموزخملا صقوألا يلوو :لاق
 فرشأف «هئانغ يف نحليو ىنغتي ناركس هب رم ذإ ؛هل ةيّلع يف ةليل تاذ مئان وه اهيبف
 هْذُخ :أطخ تينغو ءاماين تظقيأو ءامارح تبرش ءاذه اي :لاقف .هيلع يموزخملا

 . ! هيلع هحلصأف ! ينع

 ال ةروص يف تقلخ كنإ « يب يأ : يمأ يل تلاق :يموزخملا صقوالا لاقو
 ةسيسخلا هب عفري هللا نإف ,نيدلاب كيلعف .نايقلا تويب يف نايتفلا ةعماجل اهعم حلصت
 . اهوقب هللا ينعفنف ,ةصيقنلا هب ميو

 رشبو يبعسلا

 ةكم يضاق راكب نب ريبزلا ينثدح :لاق ,ةنيدملا يضاق لضفملا نب سابع ثدحو

 قارعلا يلاو وهو ناورم نب رشب ىلع يبعشلا لخد :لاق هللا دبع نب بعصم نع
 اهرما يبعشلا لخد املف ؛دوع اهرجح يف ةيراج هدنعو .ناورم نب كلملا دبع هيخال
 : مقدص :لاق . هدبع نم يحتسي نا ريمالل يغبني ال : يبعشلا هل لاقف ,دوعلا تعضوف
 :تنغو دوعلا تذخأف . كدنع ام يتاه : ةيراجلل لاق مث

 ٌرئاح ٍنفجلا يف نيعلا امو تلوت 2 تعدو موي اهنأ يناجش اممو

1١6 



0-4 

 رجاحملا ٌهتمّلسأ ًاتافتلآ لإ ةرظنب ديعب نم تداعأ ملف

 كمي نم يخرأ ءهذه اي :لاق مث «ريزلا ديري ." ' هسيكأ ريغصلا : : يبعشلا لاقف '

 :لاق . امهيف لمعلا نظأ :لاق ؟كملع امو :رشب هل لاقف . ا"7كريز نم يّدشو

نيقي هعفني م ِهّنظ هعفني مل نمو ءتقدص
 . ه

 دجسملا يف ينغي لجرو يشرق

 قلتسم وهو مارحلا دجسملا يف لجر ىَنَع :لاق يرصبلا هللا دبع يبأ نع ثدُحو

 اي : اولاقف دجسملا ٌماَدْخ هعمسف ؛هراوج يف يلصي شيرق نم ٌلجرو ءاتوص هافق ىلع

 يف يشرقلا زوجتف «ةطرشلا بحاص ىلإ هوعفرو !مارحلا دجسملا يف ىينغت هللا ودع

 ناك امنإ هللا كحلصأ هيلع اوبذك :ةطرشلا بحاصل لاقف «هعبتاو ماس مث ؛هتالص

 ملف ! هليبس اولخ ىنغ هنا نومعزت نآرقلا أرق لجرب ينوتأتأ «قاسف اي .لاقف !أرقي

 بهذآ ءكل تدهش ام تدجأو تنسحأ كنا الول هللاو :يشرقلا هل لاق هوّلخ

 هل راجو ةفينح وبأ

 ليللا يبحُي ةفينح وبأ ناكو «بارشلاب مرغم نيلايكلا نم ٌراج ةفينح يبال ناكو

 : هبارش ىلع ينغيو «بارشلاب لايكلا هراج هييحيو «مايقلاب

 رغث دادسو ةبيرك مويل اوعاضأ ىّتف ّيأو ينوعاضأ

 ؛هل شحوتساو هتوص ةفينح وبأ دقفو .سبحلا يف عقوف هليل ' "7 رسسعلا هذخأف

 حبصا الف . سبحلا يف وهف سسعلا هذخأ :اولاق ؟لايكلا انراج لعف ام :هلهال لاقف

ب ىتأ ىتح جرخو ع هسأر ىلع ةليوطلا عضو ةفينح وبا
 نذأتساف « ىسوم نب ىسيع با

 ىسيع هيلع لبقأف - كولملا يتأي ام اليلق ةفينح وبأ ناكو ب هنذإ يف عرسأف ٠ هيلع

 .راتوالا نم قيقدلا :ريزلا (؟) .اهلقعأ :[هسيكأ )١(

 . ةبيرلا لها فشكيو سانلا سرحي ليللاب فوطي نم وهو : ساعلا هدرفم : سسعلا ()
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 نم يل ٌراج .ريمالا هللا حلصأ .معن :لاق ! ةفينح ابأ كب ءاج ام ٌرمأ :لاقو .ههجوب
 لك قالطاب ىسيع رمأف . كسبح يف عقوف ءاذك ليل ريمالا سسع هذخأ ؛نيلايكلا

 هل ًاركشتم ةفينح يبأ ىلع لابكلا لبقأف ؛ةفينح يبال ًاماركإ ,ةليللا كلت يف ذخأ نم
 هللاو ال :لاق ؛هتديصقب هل ضّرعي ؟ىتف اي كانعضأ :لاق ةفينح وبأ هآر الف

 . تظفحو ترب كنكلو

 :يقارع رجاتو يمرادلا

 الإ اهلك اهعابف «ةنيدملا ىلا قارعلا رَمْخ نم ''لدعب يقارع مدق :لاق يعمصالا
 ام :لاقف دجسملا مزلو رعشلا كرتو كسنت دق ناكو ,يمرادلا ىلا كلذ اكشف .دوسلا
 !!تئش ام :لاق ؟كمكح ىلع اهَّلك اهعيبت ىتح ةليحب كل لاتحأ نأ ىلع يل لعجت
 لاقو «لوالا هنأش لثم ىلإ داعو هنع اهاقلأف !هكسن بايث ىلإ يمرادلا دمعف :لاق

 :رعشلا ناكو هب ىنغف ,نينغملا نم هل قيدص ىلإ هعفرو ًارعش
 ِدَّبعتُس دهازب تلعف اذام دوسالا رازخلا يف ةحيلملل لق
 دجسملا بابب هل ترطخ ىتح هّيايث ةالصلل ٌرِّمش ناك دق
 دمج نيد ّقحب هِيلّئقت ال هّمايصو هتالص هيلع يدر

 ةفإ

 رامخلا ةبحاص قشعتو يمرادلا عجر دق :اولاقو :ةنيدملا يف ءانغلا اذه عاشف
 ناك ام عيمج رجاتلا عابو .دوسا ارامح ترتشا الا ةنيدملاب ةحيلم قبت ماف .دوسالا

 ؟تعنص اذام :نولوقيف يمرادلا نوقلي كاسنلا نم يمرادلا ناوخإ لعجف ؛هعم
 ىلإ يمرادلا عجر .هعم ناك ام يقارعلا ذفنأ الف .نيح دعب هأبن نوملعتس :لوقيف
 . هبايث سبلو هكسن

 : ةنيذأ نب ةورع

 :لاق ىعمصألا نع لهس ىنثدح :لاق ,دادغيب ةبيتق نب مسم نب هللا دبع ثدحو

 . ريعبلا يبنج دحا ىلع نوكي لمحلا فصن وهو .ريظنلاو لثملا :لدعلا (1)

 . اهسأر ةأرملا هب يطغت بوث :راخلا )١(



 كلا مانا 9 . ه6 مم
 ًارعاش ناكو ؛ سنأ نب كلام هنع ىور «؛ثيدحلا يف ًاتبث هقث دعي ةنيذا نب ةورع ناك

 اهلحنيو هتثادح يف هرعش ىلع ءانغلاو ناحلألا غوصي ناكو «ًالزغ هرعش يف اقبل

 هَمَجألاِب يحلا رايد اي

 : هلوق هنمو ,هتوص عضوم وهو

 هب تحبو يدجو اهتثثبأو تلاق

 اهل تلقف يلوح نَم ٌرصبُت تسلأ

0 

 هملك اهّمسر نيم

 رئتّساف رتّسلا تحت يدنع تنك دق

 يرصَب ىلع يقلأ امو كاوَه يطغ

 لجرلا كيف لاقي يذلا تنأ :تلاقف ,ةذمالتلا هلوحو ةأرما هيلع تفقوف :لاق

 : لئاقلا تنأو «حلاصلا

 يدبك يف ّبحلا راوأ تدجو اذإ

 هرهاظ عاملا دريب تدرب ىبه

 !طق حلاص لجر اذه لاق ام هللاو ال

 :سقلا

 دقتت ءاشحألا ىلع رانل نمف

 يف حابر يبأ نب ءاطع ةلزنمب ةكم لهأ دنع سقلاب بقلملا نمحرلا دبع ناكو :لاق

 :هل لاقف اهالوم هآرف ,اهءانغ عمتسي ماقف . ينغت يهو ةمالسب ًاموي رم هنإو «ةدابعلا

 عضوم يف كُفقوأ : هل لاقف « لخد ىتح هب لزي ماف . ىبأف ؟عمستف لخدت نأ كل له

 هتبجعأف هتّنغف .كارت الو اهارت ثيحب

 ىتح هب لزي ملف « هيلع كلذ ىبأف ؟كيلإ

 : هتنغ اهايإ ُهَظظَحَل ترعش املو ؛اهب فغش

 اهّوحأ نأ يف كل له :اهالوم هل لاقف «

 ىتح رظنلا اهظحاليو اهعمسي لزي ماف «هباجأ

 احّربَي نأ لبق نم ةلاسر

 احصفُم ىوملاب ًاناسل الو

 احجنأ دق نوميملا رئاطلاب



 احّبَّص امو ًاجاح ايضقف اهاشعب فرّضطلاو فرطلا

 انأو : اهل لاق !كّيحأ يفإ هللاو :ًاموي هل تلاقف ؛كلبي نأ داكو هيلع يمغأف :لاق
 كعنمي اهف :تلاق . . . هللاو انأو :لاق . . . يمف ٌمضأ نأ بحأو ؛تلاق ! كّبحأ هللاو

 ؛ ةمايقلا موي ٌةوادع [ مويلا ] كنيبو ينيب ام ةقادص نوكت نأ ىثخأ :لاق ؟كلذ نم
 م20 6ديِقّتملا الإ ٌرُدع ضْعبل ٌمهضعَب ْذئِموَي هالخألاإ» :لوقي ىلاعت هللا تعمس امأ
 :لوقي أشنأو ءاهيلع ناك يتلا هقيرط ىلإ داعو ضمن مث

 ا"'ءايألا هب يتأت ال بجعاف اهّلهأ ةهافسلا يف لذعأ تنك دق
 ماسقأ ىّدملو ةلالضلا لبس امنأ معأو ُمهّرذعأ مويلاف

 : هيف هلو

 اييدلجت يبئتدقفأ يتلا ة ممالس نإ

 يدتبتو ودبي نيح اهّدوعو اهارت ول

 دَّبعَم مرقللو ض  يرغلو نيريرجلل
 دييلاو نيتاسلاو اهِدوُع نيب مهتلخ

 :ةيواعمو وه

 ناك :لاق , يعمصألا نع ىلع نب رصن ينثدح .نامعب ٍلجعلا دم نب ديعس ثدح

 «ًاجاح كلذ نم ًاماع ةيواعم لبقأف ؛ءانغلا عامس رفعج نب هللا دبع ىلع بيعي ةيواعم

 فقوف ءراتوأ ىلع ءانغ هدنع عمسف رفعج نب هللا دبع رادب ةليل رمف «ةنيدملا لزنف
 رخآ نم فرصنا املف !هللا رغفتسأ !هللا رفغتسأ :لوقي وهو ىضم مث ,عمتسي ةعاس
 ! هلل دمحلا لاقف ,هتءارق عمتسيل فقوف « يلصي مئاق هللا دبع اذإف , ًاضيأ هرادب رم ليللا

 )١( ةيآلا فرخزلا ةروس /51 .

 مولأ :لذعأ (؟) ١> )”( .ربصلا :دلجتلا



 . "'! «مهيلع بوتي نأ ُهللا ىّسع ًائيس ّرخآو ًاحلاص ًالمع اوطَلَخ إط: لوقي وهو ضب: مث

 « ينغملا داّيص نبا رضحأو «هلزنم ىلإ هاعدو وة تأ اوم

 ملف . . نغو كراتوأ كّرحف ماعطلا يف هدي ًاعضاو ةيواعم تيأر اذإ :لوقي هيلإ مدقت

 ناكو ديز نب يدع رعشب ىنغو هراتوأ دايص نبا كّرح ماعطلا يف هدي ةيواعم عضو

 ٠ . هب بجعي ةيواعم

 اراح دق نيوهت نم نإ ارانلا يدقوأ ىَتْيِبن اي

 اررافغلاو يدنا مُهَقَت اهقُمرأ تب ران بر

 (0رانز رصخلا يف ٌدقاع اهْجَجَبَم يلبظ اهلو

 هلجرب برضي لعجو .ماعطلا نع هدي ضبق ىتح ,هؤانغ ةيواعم بّجعأف لاق
 رعشلا راتخم وه امإ «نينمؤملا ريمأ اي :رفعج نب هللا دبع هل لاقف ؛ًابرط ضرألا

 ةمكح عم رعشلا ةمكحب سأب ال :لاق ؟ًاسأب هب ىرت لهف ,ناحلألا راتخم هيلع بكري

 . ناحلألا

 نم رهظأو ,هلايع راد يف هلزنأف ,ماشلاب ةيواعم ىلع رفعج نب هللا دبع مدقو :لاق

 تعمسف ؛ةيواعم ةجوز ةظرق تنب ةتخاف كلذ ظاغف ؛هقحتسي ناك ام هربو همارك |

 يف ام عمساف مله :تلاقف ةيواعم ىلإ تءاجف ءرفعج نب هللا دبع دنع ٌءانغ ةليل تاذ

 عمسف ةيواعم ءاجف !كِمَرَح يف هتلزنأو ءكمدو كمحل نيب هتلعج يذلا اذه لزنم

 الإ هنظأ امو .هل ٌّرْخَت لابجلا داكت ًائيش عمسأل ينإ هللاو :لاقف «هبرطأو هكّرح ًائيش

 وهو هللا دبع ةءارق ةيواعم عمس ليللا رخآ نم ناك (لف .فرصنا مث !نجلا ةّيقلت نم

 كولم : يموق ءالؤه ,ينتْغمسأ ام ناكم يعمسا :اهل لاقو «ةتخاف ةّبْنأف « ىلصي مئاق

 ! ليللاب ٌنابهر ءراهنلاب

 هللا دبع دنع نم رظناف بهذآ :جيدُح همداخل لاقف «ةليل تاذ قرأ ةيواعم نإ مث

 ملف «ةيواعم ءاج مث ؛هدنع ناك نم لك ماقأف ءهربخأف بهذف . هيلإ يجورحب هربخأو

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس ١٠١1 اهبهلي :اهججؤي (؟) .

 .؟



نالف سلجم :لاق ؟ اذه نم سلجم :لاقف « هللا دبع ريغ سلجملا يف ري
 :ةيواعم لاق . 

 ل عجرم رك نق. نالف سل هلاق ؟ اذه نم سلجم لاق م سلع لإ بمر

ةليلع ند َنإف : :ةيواعم هل لاق ! نينمؤملا ريمأ اي «ناذآلا يوادي
 ىلإ | عجريلف هرمف :ٌ

 هل لاقف ءهعضوم ىلإ عجرف .رفعج نبا هرمأف  ينغملا حيدب عضوم ناكو .هعضوم

 : ىنغ مث دوعلا لوانتف !اهتلع نم ينذأ واد : ةيواعم

 ""ملّطتملاف جاّردلا ةناموحب ملكت مل ةنْند ىقوأ ّمأ ْنمأ

 ؟رفعج نب اي كسأر تكّرَح ّمل :ةيواعم لاقف .هسأر رفعج نب هللا دبع كّرحف

 اهدنع تلكس نئلو ءَتْيِلْبال اهدنع تيقال ول «نينمؤملا ريمأ اي اهدجأ ةّيحيرأ :لاق

 . اذه ريغ تاه :حِبَدّبل رفعج نبا لاقف ,.""بضُخ دق ةيواعم ناكو !ٌتيطعأل

هباضخ ةيلوتم تناك ,هدنع هيراوج ّرعأ ٌةيراج ةيواعم دنع تناكو
 حيدب هانغف ,

 ممحلاك رعشلا تامداق نم ضيبا اه تلّعَج ىتلل ٌركش كدنع سبلأ

 مّدقلاو رّمدلا ٌلوطو نامزلا فرص هقّلخأ ناك دق ام كنم ثدتدجو

 يف

 نينمؤملا ريمأ اي :رفعج نبا لاقف ,هلجر كرحي لعجو ًاديدش ًابرط ةيواعم برطف

 :ةيواعم لاقف !كلجر كيرحت نع كلأسأ انأو ,.كتربخأف يسأر كيرحت نع ينتلأس

 نبا ىلإ ثعبف . ينذإ هيتأي ىتح مكنم ّدحأ حربي ال : :لاقو ماق مث. بورط عرك لك

 فلأب مهنم لجر لك ىلإو ,هبايث صاخ نم بوث ةئامو «رانيد فالآ ةرشعب رفعج

 . باوثأ ةرشعو رانيد

 : اهعمس ةيلغمو وه

 ةقزأ ضعب يف رفعج نب هللا دبع انيب :الاق ءيدع نب مثيلا يبلكلا نبا نعو

 : ينغت ةنيقل قيقر يجش توصب اذإف .هيلإ ىغصأف «ءانغ عمس ذإ ,ةئيدملا

 . اودوس امو سانلا راثآ : ةنمدلا ) ١(

 . محفلا :ممحلا (©) . باضخلاب هرعش نول رّيَغ :بضُخ (؟١)
"١ 



 '' رح ىّتفلا ىلع يباصتلا يف ام اوُّجلي انبابب ماركلل لق () مس 5 و 8

 ًالالجإ هيلإ اوماق هوأر املف ؛نذإ الب موقلا ىلع لخدو «هتباد نع هللا دبع لزنف
 انلزنم تلخد هللا لوسر مع نب اي :لاقف «لزنملا بحاص هيلع لبقأ مث ث ؛ هسلجم اوعفرو

 نذأ نمو :لاق !نذإب الإ لخدأ ل : هللا دبع لاقف !قيلخب اذهل تنك امو «نذإ الب

 اوقت اهتعمس ؛هذه كتنيق : :لاق ؟كل

 اوجلي انبابب ماركلل لق

 كحضف !نيمومذم انجرخ ًاماكل انك نإو ءانل نذأ دقف ًامارك انك نإف ءانجلوف
 مث .نيمركألا مركأ نم الإ تنأ ام !كادف تلج تقدص لاقو «لزنملا بحاص
 برطو ,موقلا برطف «تنغف ينغ :اهل لاقف ,هيراوج نم ةيراج ىلإ هللا دبع ثععب
 , ةيراجلا هل بهوو مهبيطو لزنملا بحاصو موقلا اسكف بيطو بايثب اعدف ؛هّللا دبع

 . كتيراج نم ءانغلاب قذحأ هذه : هل لاقو

 م شع

 : ةسئاعو وه

 دبع نب دحم نب هللا دبع وهو  قيتع يبأ نبا نأ ةنيدملا لهأ نم لجر ركذ
 عضوف - هّمع يهو - نينمؤملا مأ ةشئاع ىلع لخد - قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا
 : ىنغتي هتريقع عفر مث  اهتبكر ىلع وأ  اهرجح يف هسأر

 عبرأ ٌمئاوق هل ؤدحلا دعب هلجرب تررَج لجح رّيقمو

 عِزَنَي ال ىَبأ اولاق اذإ عَرناو ابصلا نمز نم وُهللا ّنامز برطاف

 . مويلا كلذ قتاف ىب اي : ةشئاع تلاق

 )١( ابصلا فلكت : ىباصت .
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 : ريثكو وه

 ىجحي [ نب دمه ] نب دمحأ ينثدح :لاق . طساوب ةفرع نب دمح هللا دبع وبأ ثّدح

 يل لاق :لاق ريثك ةيوار بئاسلا نع يدعسلا سابع نب ناولس نع راكب نب ريبزلا نع
 نبا هدنع هاندجوف .هانئجف :لاق . هدنع ثدحتن قيتع يبأ نبا ىلإ انب مق : ًاموي ريثك

 :لاق ] ؟رّيْثك رعشب كينغأ الأ :قيتع يبأ نبال لاق ءًاريثك ىأر املف «ينغملا ذاعم

 : لوقي ثيح هرعشب ينغي عفدناف «[ ىلب

 نيرق نيرقلا لّيح نم َسَّبنا اك 0!نيبتس معن ؟ىدكُس ةئئابأ
 نيزح تنأ نّيبلا ٌبارغ حاصو ةريج قرافو لاجأ مُر نإأ

 نينَح ْنْغ باباجحأ قّرفَت اهلبق رث مو ْممسَت ل كنأك
 نيد ةنامألا ناخ نمل سيلو يتنامأ نخو يداعيم نفّلخأف

 كاذ ؟ةعمج يبأ نب اي نهتبحص نيّدللو :لاقف رّيثك ىلإ قيتع يبأ نبا تفتلاف

 ةنامألاب سيلو , عانتمالاو لخبلاب نفّصوي امثإو :نهيلإ بولقلل ىعدأو نهب هبشأ هللاو

 :لوقي ثيح كنم رعشأ تايقرلا سيق نباو ؛ءافولاو

 'جَعَد اهفّرَط يف يتلو ٌجَقَفلاو لالثالا ذَّتح

 0 ف امهرفث يف يتلو تبّدك تئَدَح نإ يتلاو

 جرح ةلبق يف قشاع لجر ىلع له ينورّبخو
 . ضمن مث ! اذه دنع نم انب مق :ريثك لاقف

 :رفعج نباو وه

 تكردأ ام ًاتوص ىتيراج ةنالف كتنغ ول ,.قيتع يبأ نبال رفعج نب هللا دبع لاقو

 دبع هديب ذخأف !نامْص تم نإ كيلع سيلو لعفت اهل لق : قيتع يبأ نبا لاق !كتاكذ

 :تنغف . تاه : اهل لاقو ,تجرخف ةيراجلا رمأ مث «هلزنم هلخدأو رفعج نب هللا
 )١( اهضايبو نيعلا داوس دادتشا: جعد .

 ةنيزلل اهنيب تقرف يأ : اهئانسأ ةأرملا تجلف لاقي :جلف (؟) .

 انكر



 الاقف لاقملا ىلإ ليبسلا دجو 2 الاكت لوذعلا ىنَرّيص َكاوبب

 الاطف لوطي نأ يليل ترمأو 2ىهتناف ينوفُج نع يمون تْيبنو

 اولكف اهون تّبَجو اذإف# :لاقو ضرألا ىلإ قيتع يبأ نبا هسفنب ىمرف :لاق

 . 7 «رتملاو عن اقلا اومعطأو اهنم

 :رفعج نباو كلملا دبعو وه

 ناورم نب كلملا دبعل رفعج نب هللا دبع فّصَو امل :لاق دم نب رفعج مساقلا وبأ

 ثعبي نأ ناورم نب كلملا دبع هرمأ . هلايع ةرثكو هلالقإ نع هثدحو ,قيتع يبأ نبا

 نبا لخدف . هيلإ هثعبو . كلملا دبع نيبو هنيب راد امب هملعأف ,رفعج نبا هاتأف . هيلإ هب
 يتصغك "'!ناسيمي ,هيلع نيتمئاق نيتيراج نيب ًاسلاج هدجوف كلملا دبع ىلع قيتع ينأ
 :ةدحاولا ةحورملا يف بهذلاب بوتكم هيلع اهب حّورت ةحورم ةيراج لك ديب ناب

 لجخلا بعلي يبو ح ايررلا بلجأ يئنإ
  لبشلل َسأرلا ىنت  ٌبييحلا اذإ باجحو
 لججترا وأ ىضغت مع دلل اذإ ثايغو

 :ىرخألا ةحورملا يفو

 ةفيلخلا ٌرصق ىنكسم ةفيطل ْفكلا يف انأ
 هفيرظ وأ فيرنا الإ حْلصأ الانأ

 هلفيصولاب هيبش ّدَقلا نّسح فيصَو وأ

 ءوس يناتسنأو لع ايندلا اتنوه نيتيراجلا ىلإ ترظن ا(ملف :قيتع يبأ نبا لاق

 امهيف يرصب تررك املكف ! مئاهبلا نم الإ انؤاسن امف سنإلا نم اتناك نإ :تلق ؛ يلاح
 أدبف :لاق !رانلا تركذت  ابحم ال تنكو - يتأرما تركذت اذإف .ةنجلا تركذت

 ليمج نم هدنع يلامب ينربخيو .ينع رفعج نبا هل ىكح امبّيلِإ عجوتي كلملا دبع

 )١( نانجميو نالاتخيو نارتخبتي :ناسيمب (؟) . 53 ةيآلا جحلا ةروس .
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 ءالملا ةياغب يسفن هل تفصوو « ينع رفعج نبا هل هاكح ام لك هل تبذكأف ؛ يأرلا

 داع |ملف ؛رفعج نبا بيذكتب امغو ءهل تركذ امب ًارورس كلملا دبع ألتماف ؛ةّدجلاو

 ؛ يسفن هب تيّلح امب هربخأو ينع هاكح ام ىلع كلملا دبع هبتاع ءرفعج نبا هيلإ

 ,كلضف ليلق ىلإ زاجحلا لهأ جوحأ هنإو .نينمؤملا ريمأ اي هللاو بذك :لاقف

 ريمأ دنع يتتبَدك نأ كلج ام :لاقف ,ينيقلف هللا دبع جرخ مث !هريثك نع ًالضف

 ام هللاو ال !هدنع ٌرقافتأ مث ءرمقو سمش نيب ينسلحت ينارت تنكفأ :تلق ؟نينمؤملا

 نب كلملا دبع رفعج نب هللا دبع كلذب ماعأ املف !يل هتيأر نإو يسفنل كلذ تيأر

 هتدجوف .ءرفعج نب هللا دبع ترز لإ اتراص املف :لاق !هل ناتيراجلاف :لاق «ناورم

 ءروفاكو كسمب جوزمم لسع هيف ''"سع هيدي نيبو .برشي وهو ءًاحرف ألتما دق
 تعّرجف سعلا تلوانتف . برشاف :لاق . نيتيراجلا تضبق هللاو دق :تلق !ميهم :لاقف

 زاح دق اذه نإ : هينغت هدنع هل ةيراجل لاقف ,هيلع تيبأف ؛ْدز : يل لاقف ءةعرج هنم

 "'"تكّلف اك اهنإف ؛اههتعن يف يذخف ؛نينمؤملا ريمأ دنع نم نيتلازغ مويلا
 :تنغ مث دوعلا ةيراجلا تكرحف . (هّرودص

 رماضفلا ةرهملا لثم ةارفص تدرج دق ّيحلا يف اهب يدهع

 رضان ةجبب يذ قرشم يف اهرحن ىلع ُيْذَنلا ٌمَّجح دق

 رباق ىلإ لقنُي ملو اق ااهردص ىلإ آَتْيَم تدنسأ ول

 رشانلا تّيملل ابجَع اي اًوَأر امم ُسانلا لوقي ىتح
 «لجن دعب الّلع تبرشف سعلا تلوانت مث ,تبرط تايبألا تعمس (لف :لاق

 : ينغأ يتريقع تعفرو

 تّنغل ينؤقس ام َنِيَنُح لابج اًوقس ولو نغَت ال اولاقو ينوقس

 ريبكلا حدقلا : سعلا .
)١( 

. 
 ةكلفلاك راصف رادتسا يأ ةاتفلا يدث كلف :لاقي :تكلف

)1( 

36 



 :بئاسلا وبأو وه

 لابف ةكم يحاون ضعب يف ناهزنتي ًاموي قيتع يبأ نباو بئاسلا وبأ جرخو :لاق

 تلعف ام :قيتع يبأ نبا هل لاقف ءاهنود فرصناف ؛هتليوط هيلعو لوبيل بئاسلا وبأ

 :ريثك لوق تركذ :لاق ؟كتليوط

 ٌدوسحم ّمض ام ىلع ٌرازإلا نإ ٌةَدسحأف ىنْبُل ىلع َرازإلا ىرأ

 قيتع يبأ نبا ذخأف ! هناسل ىلع تيبلا اذه ىرجأ يذلا ناطيشلا ىلع اهب تقدصتف

 !ناطيشلا رب ىلإ تنأ ينقبستأ :لاقو ءاهب ىمرف هتليوط

 : نغمو نايلس

 :لاقف ءهب اوءاجف . هوبلطا :لاقف ,هركسع يف ًاينغم كلملا دبع نب نايلس عمس

 : هباحصأل لاقف - سانلا ريغأ نايلس ناكو - لفتحاو ىنغف . مهب تينغت ام يلع دع

 !تّبص الإ اذه عمست ىثنأ بسحأ امو «لوشلا يف لحفلا '”ةرجرج هللاو اهنأك

 . يصخف هب رمأو

 :صوحألاو قدزرفلا

 نب هللا دبع نب دم نب صوحألا ىلع لزنف ,ةئيدملا مدق قدزرفلا نإ :اولاقو

 ل” ربدلا همحل تح يذلا وهو 2ع يبنلا بحاص حلفألا يبأ نب تباث نب مصاع

 :هانغف . ْنْغت :لاق ؟ ًءانغ كُعِمْسُأ الأ :صوحألا [ هل ] لاقف

 ماشببلا يقّس ةَماَشَب دوعب يسيح اًضدَوت ذإ ىتننتأ

 ا"! ءاينلا عجه اذإ ينقرطيو هارأ ال بأ ىسْنأ ( نمو

 :هانغ مث . ريرجل :لاق ؟رعشلا اذه نمل : قدزرفلا لاق

 . هترجنح يف هتوص دّدر يأ : ريعبلا رجرج :لاقي :ةرجرج )١( ا

 ًاليل مان :عجه عز . ريبانزلا :ربدلا (؟) ا
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 انيعَم لاري ام كنّْيعب الشو اورتاغ َكَِبلب اًودغ نيذلا َّنِإ

 انيقلو ىوملا نم َتيقل اذام يل نلُقو َنهتاربع نم َنْضِّيغ

 :هانغ مث :ريرجل لاقف ؟رعشلا نمل :لاقف

 قراطلا لايخلا نم دلأ ًائيش ىرأ الو لايخلا ةّدلاخل يرسأ
 قماولا ثيدح نم كّداؤف ٌمقنف هفيدح َْلَمُي نَم َةّيلبلا نإ

 ةثونخ ىلإ هفافع عم هجوحأ ام :لاق .ريرجل :لاقف ؟رعشلا اذه نمل :لاقف

 !هرعش ةقر ىلإ يقوسف عم ينجوحأ امو  يرعش

 هنم ّنحت ًابيبشت تببشل ,بالكلا هذه نم هب تلغش ام الول هللاو :ريرج لاقو
 ! هنطَع ىلإ لمجلا نينح «اهبابش مايأ ىلإ زوجعلا

 :ةليقعو دبعمو صوحألا

 نم عمسنو اهيلإ ثدحتن ىتح ةليقع ىلإ انب ضمآ :دبعمل ًاموي صوحألا لاقو
 ؛دايص نباو يراصنألا اذاعم اهباب ىلع ايفلأف ءايضمف . اهيراوج ءانغو اهئانغ
 «باضغ صوحألا ىلع نحن :تلاق اهنإف .صوحألا الإ مه تنذأف ءاهيلع اونذأتساف
 :لاقو ءاهب مهدادبتسا ىلع هباحصأ مولي وهو صوحألا فرصناف

 ' يداغلا ىلع يواَّنلا ةجاح ترثآو داّرلاب مويلا كنع ٌةليقع تّنض

 )داو نم تيّبُح الأ :قيقعلل»و (0لّلط نم تيّيُح :اهلزنمل الوق
 داّيص نبآو ذاعُمو دبعمل اهتّدوم نم يبيصن تبهو يفإ

(١ 

 :دجسملا يف نغمو يشرق

 موقلا ضعب هذخأف ؛ عمسي شيرق نم لجرو «ةنيدملا دجسم يف منرتي لجر لعجو
 مهعبتاو . مكحلا بحاص ىلإ هب اويهذو !مارحلا دجسملا يف ينغتأ ؛ هللا ودع اي : اولاقف

 .ةودغ بهاذلا يداغلاو .رقتسملا ميقملا :يواثلا )١(

 . اهوحنو رايدلا راثآ نم ًاصخاش يقب ام :للطلا ( ) ١
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 هل لاقف ( هليبس قلطأف !أرقي ناك امغإ «هللا كحلصأ : :مكحلا بحاصل لاف يشرقلا

 دشأ كيلع تنكل ديعم تاراد تمقأو كئانغ يف تنسحأ كنأ الول هّللاو : يشرقلا

 . ناوعألا نم

 :دبعم تاراد

 :ركب ىشعأ لوق « دبعم تاراد ىلإ بوسنملا توصلاو

 00 مجاو نّيبلل تنأ مأ دغ ةادغ محال مال نإو اهُعَّدو ةريره

 نئادم سمخ حتف دقو ناسارخ يلاو ملسم نب ةبيتق ىلع لخد آ ادبعم نأ ىوريو

 «تاوصأ ةسخخ كدعب تْغص دقل هللاو : :دبعم هل لاقتف ؛ هئاسلج دنع اهب رخفي لعجف

 :لوألا : تاوصألاو !تحتف يتلا نئادملا سمنلا نم ٌرثكأل اهنإ

 لجبلا اهبأ ًاعادو قيطُت لهو ُلَحَبْرُم بكل نإ ةريره عدو

 مجاو ٍنيبلل تنأ مأ دغ ةادغ مال مال نإو اهعذدو ةريره

 :ثلاثلاو

 البْست نأ ُهليبس ّنإف لبسأو الّخرتت نأ لبق ةّتابل عدو

 لي حيبأ قارفلا كشو نم تدك دقل اهُراد ةّمئغب تطش نئل يرْيَعل

 قف . 06 1 1 لن 0

 اهراهتو اهليل اهيلع ءاوس رمعج نبا وحن ٌءابهشلا يب ذغت

 هندعمو ءانغلا لصأ

 ءدانسلاو ,بصنلا :هجوأ ةثالث ىلع ءانغلا : : يبلكلا نب ماشه نب رذنملا وبأ لاق

 .عرست :ذْغَت (5) . عزجأو قفشأ :حيبأو .ةأرما :ةمنغ (؟) .هراك :مجاو )١(
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 ريثكلا عيجرتلا ليقثلاف دانسلا امأو ؛تانيقلاو نابكرلا ءانغف بصنلا امأف ؛جزهملاو

 . ملحلا جيبيو بولقلا ريثي يذلا وهو هلك فيفخلاف جزملا امأو «تايغنلا

 ايشاف ًارهاظ برعلا دالب نم ىرقلا تاهمأ يف هندعمو ءانغلا لصأ ناك امنإو

 هذهو ؛ةماولاو ,لدنجلا ةمودو .ىرقلا يداوو .ربيخو .«فئاطلاو .ةنيدملا : يهو

 . برعلا قاوسأ عماجم ىرقلا

 :دوعلا عناص

 . هدلو ىلع هب ىكبو ؛مدآ نب ليباق نب كمال :دوعلا عنص نم لّوأ نإ ليقو

 . ةينامثلا نوحللا باتك وهو «يقيسيوملا بحاص سوميلطب هعناص نإ لاقيو

 : ىنغ نم لوأ

 . اهئانغ نمو «ناتدارجلا |مهل لاقي داعل ناتنيق برعلا يف ىنغ نم لوأ ناكو

 ""اماَغاَضِبْسُي هللا لعل َمنْيَهَف ْمُق كَحْيو َلِبَق اي الأ

 :ةنيقلا ىمست برعلا تناكو ؛رطملا |مههنع سبح نيح نحللا اذهب اتنغ امنإو
 . طبربلا وهو ءدوعلا وه ًاضيأ رهزملاو ؛ناركلا :دوعلاو . ةنيركلا

 . «جيرس نبا مّلع وهو «سيوُط :قيقرلا ءانغلا مالسإلا يف ىنغ نم لوأ ناكو

 توص لوأ وهو هئانغ نمو « ميعنلا دبع ابأ ىنكي ناكو ؛ىحضلا ةموكنو «لالدلاو

 :مالسإلا يف هب ىنغ

 ُبوذأ يقوش نم تدك ىتح قوشلا يِنارب دق

 نينغملا رابخأ

 . هنع هللا يضر نامثع مايأ يف ناكو ء سيو : مهلوأ

 . هللا عدا :منيه )١(
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 :نابأو سيوط

 يبأ نب ةيواعمل ةنيدملا نافع نب نامثع نب نابأ ىلو امل :لاق دمحم نب رفعج انثدح

 '""بضخ دقو ينغملا سيوط ءاجف «سانلا هل فطصاو « مظع هل وهَب يف دعق ؛نايفس
 اي يمأو يبأب : لاق مث مّلسف ؛ةلوقصم ةءالم هيلعو .هل فد ىلع لمتشاو ًاسمغ هيدي

 كتيأر نإ ًارذن كيف هلل ترذن ينإ ؛ةنيدملا ىلع ًاريمأ كينارا يذلا هلل دمحلا ؛نابأ

 :لاق ! ًاتوض كينغأو كترامإ سلجم يتآو .يفد ىلع لمتشأو ًاسمغ يدي بضخأ نأ

 . ينخبأ بيلا نب اي يمأو تنأ ينأب :لاق كاذ عضوم اذه سيل ؛سيوط اي :لاقف

 ىنغو ''” نيطامسلا نيب ىشمو هءادر ىقلأو هيعارذ نع رسحف . سيوط اي تاه :لاق

 باصضغ مهنأك ارز بار اي كلهأ لاب ام

 :لاقو .هينيع نيب لّبقو هنضتحاف هسلجم نع ماق مث .هيديب نابأ قفصف :لاق

 ظ ! سيوط ىلع يننومولي

 ةكرابملا كّمُأ فافز تدهش دقل كشيعو :لاق ؟تنأ وأ انأ .ّنسأ نم :هل لاق مث

 . كيبأ ىلإ ةبيطلا كمأ :لقي مل فيك «هبدأ ةقرو هقذح ىلإ رظنا !بيطلا كيبأ ىلإ
 . كرابملا

 :ديعسو ركبو وه

 جرخو «.ةنيدملا يلاو وهو جحلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع جرخ :لاق يبلكلا نعو

 نمحرلا دبع نب ديعسو ,يراصنألا ليعاممإ نب ركب :جرخ نميف ناكو ؛هعم سانلا
 لوزنلا ىلإ اهاعدف .ينغملا سيوطب ارم نيّعجار افرصنا الف ؛تباث نب ناسح نبا

 :نمحرلا دبع نب ديعس هل لاقف . كلزنم ىلإ ريعبلا دق :ليعامسإ نب ركب لاف ؛هدنع .

 سيوط لمتحاو .بهذن مث ةعاس لزنم وه امنإ :لاقف ؟ْثَّنخملا اذه ىلع لزنتأ .. ١

 ماشلا ةهكافب [هاتأف هدّجْنو هفظن دق وه اذإف .هلزنم ايتأف ,ديعس نع مالكلا

 )١( فصلا : طامسلا (؟) . ءانحلاب نول :بضخ .



 يقلب : :لاق ؟سيوط اي كنم يقب ام ليعامسإ نب ركب هل لاقف « |ميديأ نيب اهعضوف
 جرخأف ؛ هتميخ لخد مث . معن : :لاق ؟ كاياقب نم انعمسُ الفأ :لاق !ورمع ابأ اي ىلك

 : ىنغو رن َرقن مث .اَبُو اهنم جرخأو , ةطيرخ

 دَّخَت مو ينبع منت مل يدهس ينبان يليخ اي
 ايديك هّدتلت سنؤم (لجر ىلع ٍنوُحْلت فيك
 ا” دكنلا ةَلييَّرلاِب سيل هُتثروص ردبلا ءوض لم
 انج الو سكن لباخ ال ةريغملا لآ يتب نم

 «نامثع ابأ اي :لاقف نمحرلا دبع نب ديعس ىلإ تفتلاو ضرألا فدلاب برض مث
 ةرامع يف .كتمع تباث ةنبا ةلوخ هتلاق :لاق . ال :لاق ؟رعشلا اذه لئاق نَم يردتأ
 . كعمسأ ام َكْعِمْسُي مل هتلق ام لقت ملول :ركب هل لاقف « ضبنو !ةريغملا نب ديلولا نبأ
 ةدحاو :لاقف ؛هاربخأف ءامهأسف اههيلإ لسرأف ءزيزعلا دبع نب ٌرمع ٌةصقلا تغلبو

 . مظأ يدابلاو ىرخأب

 ريسب نب نامعنلاو وه

 سرع يف ىنغتي سيوط ناك :لاق «ةنيدملا لهأ نم لجر ينثدح :لاق يعمصألا

 : ىنغتي سيوطو « سرعلا ريشب نب نامعنلا لخدف ,راصنألا نم لجر
 اهئاشث انئأش ْمأ رجهتف اهنابتع ةرُسَعب دجأ
 ا"'اهمتادرأ كسملاب حفنت ٠» اسنلا تاورس نم ةرمَعو

 لقي مل هنإ : :نامعنلا لاقف ؛ ريشب نب نابعنلا َمأ ةرمع َنأل تكسا !تكسا :هل ليقف

 :لاق امنإ ءاسأب

 )١1( عقلا ليلقلو حيحشلا :دكنلا (؟) . نومولت :ينوحلت .

 )( .هل ةهابن ال يذلا طقاسلا يقخلا : لماخلا .

 . اهمايكأ : اهتادرأ (4)
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 اهتادرأ كسملاب حفنت ٠ اسنلا تاوّرس نب ٌةرمعو

 . :ىحضفلا ةمونو لالدلاو جيرش نباو وه

 مث ءاومّلعت هنمو ؛ ىحضلا ةمونو «لالدلاو ءجيرس نبا «ةنيدملاب سيوط عم ناكو ظ

 هنعو رفعج نب هللا دبع نب هللا دبع ةبحص يف ناكو ءرساخلا ماس :ءالؤه دعب مجن

 نب هللا دبع رجح يف ايت ناكو :يئاطلا حمسلا يبأ نبا ناك مث «ءانغلا دبعم ذخأ

 ىنغ اذإف , الترم ىنغي امنإو ءدوعب برضي ال ناكو «دبعم نع ءانغلا ذخأو ,رفعج

 نمو .انأ هتففخو ءدبعم هططمو «نالف رعاشلا لاق :لوقيو ,هققح ًاتوص دبعمل

 : هئانغ

 ملأ انب لايخل تأ ملو يبصحص مان

 مدي ىتلقم تلحك ةدكالغ رصقلا يف َنِإ

 :ضيرغلاو دبعم

 . ةليقثلا ةعانصلا رثكأ دبعملو ,ةكمب ضيرغلاو دبعم ناكو

 : اهاينغف دبعمو ضيرغلا اهاتأ ةكم مالسلا اههيلع نيسحلا ةنبا ةنيكس ثمدق انو

 ""يجّرحت يلعفت الإ كنإ جوملا ةَبَر انيلع يجوع
 . بيطأ امهيأ يردن ال درابلاو ٌراحلا يدجلا الإ لَثم كل ام هللاو :تلاق

 :ناتخو ضيرغلا

 :موقلا ضعب هل لاقف ,هلهأ ضعبل ًاناتخ ضيرغلا دهش :ميهاربإ نب قاحسإ لاق

 . نغف «ةينازلا نبا هللاو تنأف :هالوم هل .لاق !ىّنغ نإ ةينازلا نبا وه :لاقف .ّنغ

 | ٠ :نغف . ماعأ تنأ :لاق . معن :لاق ؟كدنع انأ كلذكأ :لاق

 هعمادم اليسأ الوحكم ةكمب ًانداش َسنأ ال ءايشألا م سنأ امو

 )١( انيلإ يفطعأ :انيلع يجوع .
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 هعدار كسملا طّلاخ نارفعزلا وأ هُضايب يقزارلا نول بّرشت

 : ىنغ لب :قاحسإ ريغ لاقو . تامف هقنع نجلا تولف
 و 98 0 و 2 و 3 5 0 0
 للخ هناك حولي للطلا ةموتكم نمأ

 اولْرَن ذإ كوعّفن ول كل دم ًابيرق اولزت دقل

 : هثانغ

 ()روُدَه ةّيطابب مه َتْفِلَذ  ًاعيمج ٍفّرش ىلع نايتفو
 ""يروقص مهتصرعب معطأ مو يزابب مهيف دصأ مل يناك 00 م ما 0 1 ات 13 نع

 ريفّصلاب ُبرشت ليخلا تيأر ّينإف ول الب ُبرشت الف

 :فيرش سلجم يف ةروبنط نبا

 ,ةنيدملا بحاص مهيلع لخد نأ ىلإ .فارشألا نم لجرل ًاسلجم رضح هنإ :لاقيو
 : ىنغف . نغ :هل ليقف

 هيل ليو !هِيل ليو ةَسَيحلا نم ليو

 . هلصوو لزنملا بحاص كحضف

 نمو «هرعشب ىنغيو ديزي نب ديلولا ةبحص يف ناكو .يداولا مكح :مهنمو

 :هئانغ

 اهْيْنَأ دواد نب ايي 2 يتريج راد نم فخ

 ا""اهّسْبل ضقُي مل يهو ادب وأ حبصلا اند دق

 .وطخلا وطخلا براقو ًاديور ىشم :فلد )١(
 . اهيف ءانب ال رودلا نيب ةعساولا ةعقبلاو رادلا ةحاس : ةصرعلا (؟)

 . مالظلا طالتخا :سبللا (8)
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 اهُّسِبَح لاط دقل ُس وّرعلا جرخت ىتمف

 اهسنج سنجلا مركأ ةوسن نيب تجرخ

 ليزغلا

 هيفو , لماك ابأ ىنكيو لّيزغلا هل لاقي َنَعُم , ديزي نب ديلولا مايأ ماشلاب ناكو

 : ديزي نب ديلولا لوقي

 ٍلباطاك باغ ام اذإ ينأ للماك ابأ ىنع غلبُم نم

 : هثانغ نمو

 شطعلاب انولتق ًاموق جهأاو. اهّلمعأ نمو َسأكلا جدمأ

 شعت ملاهقُذت ملام اذإف ٌركاب ٌميبر ُسأكلا امنإ

 هرمازو ديشرلا ونغم

 عماج نباو يبصوملا مي مهاربا مهنمو .نينغملا نم ةعامج ديشرلا نوراهل ناكو

 ناكو . ةيولعو «لازغلا ورمعو« لزلز مهنم « مهنود ىرخا ةقبطو ؛ قراخمو , يمهسلا

 مهالحا عماج نباو ,ءانغلا يف افرصت مهّدشأ ميهاربا ناكو . اموصرب هل لاقي ٌرماز هل

 اموصربو ديشرل

 امو ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ عماج نبا يف لوقت ام :اموصربل ًاموي ديشرلا لاقف

 وه :لاق ؟ يلصوملا م مهاربإف :لاق ؟بيط وهف هتقذ (ثيح نم يذلا لسعلا يف لوقأ

 ريما اي هجولا ْنِسَح وه :لاق ؟لازغلا ورمعف :لاق . نيحايرلاو رامثلا عيمج هيف ناتسب

 . نينمؤملا

 نينغملا يف فسويل

 تلق ءزرحم نبا :لاق ؟ءانغ ٍسانلا نسحأ نم :فسويل تلق :قاحسإ لاق

 قت



 : لك ينغي ناك : لاق . لمجأ :تلق .تلصف نإو تلمجأ تعش نإ :لاق ؟كلذ فيكو
 : ناسنإ لك بلق نم قلخ هنأك , يهتشي ب اب ناسنإ

 . بيضقلاب عاقيإلا عقو نم لوا مهاربإ ناكو

 مهاربا تيب يف نونغملا

 نذآلا جرخ ذا «نذإلا رظتنن ديشرلا باب ىلع نحن انيب :لاق دم نب ىبحي ثدحو

 نوريصت : ميهاربإ انل لاقف ءانفرصناف :لاق !مالسلا مكئرقي نينمؤملا ريمأ :انل لاقف

 ,عسوأ الو اهنم فرشا رأ ل ًاراد تلخدف :لاق «هعم انفرصناف :لاق ! يلزنم ىلإ

 ذيبن هيف ريبك حدقب اعد مث ءاندعقف :لاق ,باجنسلاب ةرهظم زخ ةشرفأب انأ اذإو

 :لاقو

 ريغص ٌريغصلا برشي امنإ ٌريبك ينإ .ريبكلاب ينقسآ

 :لاق مث

 ريمَحلل ةلك ألا عدو  ريبك بوكب ةوهق ينقسآ

 رمأ مث ! ريفصلاب الإ برشت ال ليخلا نإ :انل لاقو ءىمف هب رمأو ءهب برش من
 . نيواجتي '''ةججأ يف ريط تاوصأب الإ نهتاوصأ تهبش اف «رادلاب نطحأف راوجب

 يلصوملا قاحسإو نومأملا

 نيرشع ماقأ ,نومأملا ىلإ ةفالخلا تضفأ امل : : ىلصوملا مههاربا نب قاحسإ لاقو

 بظاو مث« ىسيع وبأ هترضحب ىنغت نم لوأ ناك مث ؛ءانغلا نم ًافرح عمسي مل ًارهش

 ىلع هيتي لجر كلذ :لاقف يندسح نم ضعب هدنع ينحّرجف ينع لأسو ؛عامسلا ىلع
 لك ينافجو ,يركذ نع كسمأو . ًاكيش هيتلا نم اذه ىقبأ ام :نومأملا لاقف ! ةفالخلا

 ,ةيوّلع موي ينءاج ىتح يب كلذ ٌرضأف .هيأر ءوس نم رهظ امل ,ينّْلصي ناك نم
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 )١( فتلملا ريثكلا رجشلا :ةمجألا .

 و



 اذهب هنغ نكلو ءال :تلقف ؟هدنع مويلا ينإف .كركذ يف مويلا يل نذأتأ : يل لاقف

 نوكيو ءديرت ام كل حتفنيف ؟اذه نيأ نم كلأسي نأ ىلع هثعبيس هنإف ءرعشلا

 رعشلا هانغ سلجملا هب رقتسا |ملف ؛ةيولع ىضمف . ءادتبالا نم كيلع لهسأ ُباوجلا

 :وهو .هب هترمأ يذلا

 دودسم ريغ ليبس كيلإ امأ ةكلاسم تّدُس دق ءاملا عرشم اي

 دورطم ءاملا قيرط نع ِدّرْسُم هل ةايح ال ىتح راح مئاحل

 هتوفج كديبع نم دبعل ,يديس اي :لاق ؟ اذه نمل !كليو :لاق نومأملا هعمس املف
 ينءاجف :قاحسإ لاق .ةعاسلا رضحيل :لاق .معن :تلق !قاحسإ :لاق !هتُحرطآو

 تاكتاف ؛ اههّدام هيدي عفرف ؛توندف .ندا :لاق تلخد اهلف ؛هيلإ ترسف .لوسرلا

 ساوُم يل قيدص هرهظا ولام يّربو يماركا نم رهظأو ؛هيديب يننضتحاف ؛هيلع

 . ينّرسَل

(00 

 رثبعو ديشرلا

 :لاق هللا ديبع نب ثراحلا ينثدح :لاق يندملا رمع نب فسوي ينثدحو :لاق

 ًاحيصف ناكو «ينغملا رثبع هليل ديشرلا ةرماسم رضح :لوقي يلصوملا قاحسإ تعمس
 «نييندملا رعش ةقر اوركاذتف ,.نسح توصب رعشلا ينغي كلذ عم ناكو ًابدأتم
 :لوقي ثيح ةنيمدلا نبال اتايبأ هئاسلج ضعب دشنأف

 اعدصت نأ ةيشخ نم يدبك ىلع ييّتنأ مث ىمحلا َمايأ ركذأو

 اعَمْدَت كينيع لخ نكلو كيلع عجاورب ىمحلا تايشع تسيلو

 اعم اًتلبسأ ماحلا دعب لهجلا نع اهثرجز الف ىَنمُبلا ينيع تكب
 رعشلا اذه نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :رثبع هل لاقف ,تايبالا ةقرب ديشرلا بجعأف

 نكلو .ءاوهلا نم ىفصأ راصف ءافصو قر ىتح .قيقعلا ءامب يذغ دق «قيقر يندم

  2١20ءاشر الب هنم يقتسي يذلا ءاملا دروم :عرشملا .

5 



 نم لجرل , ىوقأو بلصأو . ىلحأو اذه نم قرأ وه ام هثدشنأ نينمؤملا ريمأ ءاش نإ
 ىنغف . كل كلذو :لاق نينمؤملا ريمأ اي هب منرتأو :لاق . ءاشأ ينإف :لاق . ةيدابلا لهأ
 :ريرجل

 انيعَم لازي ال كنيعب الشو اورداغ َكِبْلِب اودَغ نيذلا نإ
 انيقلو ىوهملا نم تيقل اذام يل نلّقو نهتاربع نم َنْضَيْغ
 انيدُم نيدُه وأ انرح نرح نإ ةروكذم ةحور ةّبشعلا اوحار
 انييَح نييَح وأ انتم ْنتم نإ الفلا ضرع ًاهاوّس نهب اًوَمرف

 . هزاجاو هيلع علخو !ةرثبع اي تقدص :لاق

 بايرز

 هملع ءانغلا ىلع ًاعوبطم ناكو «بايرز هل لاقي دوسأ دبع ىلصوملا ميهاربال ناكو
 ىلإ ءناوريقلا ىلإ لقتنا هنإ مث .هيف ينغي ديشرلا سلجم هب رضح امبر ناكو ؛مهاربا
 ُتيح .سراوفلا ةرتنع تايبأب هانغف .بلغالا نب هللا ةدايز ىلع لخدف .بلغالا يب

 :لوقي

 يتتبع اهب ما ءانبا نم ةيبارُع يّمأ كت ناف

 ينّتئج اذإ يلوعلا رمّسو ابظلا ضيبب فيطل ينإف
 ينَتدَق وأ برحلا يف كتدقل  ىقولا مويا كُرارف الولو

 نم ءىش يف تدجو نإ :هل لاقو ءهجارخاو هافق عفصب رمأف هللا ةدايز بضغف

 دبع ريمالا دنع ناكف ,« سلدنالا ىلإ رحبلا زاجف !كقنع تبرض مايا ةثالث دعب يدلب

 . مكحلا نب نمحرلا

 يبأ نب دعس ىلوم وهو .دنق هل لاقي نغم لوالا ردصلا يف ةنيدملا يف ناكو

 تفلحف .ءدعس هبرضف , هفرظتست اهنع هللا ىصر نينمؤملا ما ةشئاع تناكو «صاقو

 انو



 .هبرض نم ٌّمجو وهو دعس هيلع لخدف .دنق هنع ىضري ىتح هملكت ال ةشئاع
 . ةشئاع هتملكو ءهنع ىضرف .هاضرتساف

 مكحلا نب ناورمو وه

 لمعتسي : ةنيدملا ىلع صاعلا نب ديعسو مكحلا نب ناورم نيب بقعُي ةيواعم ناكو
 محو ةكيرع نيل ديعس يفو «ةظلغو ةدش ناورم يف تناكو ؛ةنس اذهو ةنس اذه

 ؛ ةزاكع هديبو ةنيدملا نع لوزعم وهو « ينغملا ادنق .مكحلا نب ناورم يقلف ؛ حفصو

 :لاق هار الف

 انافكو انّتيع رس امير اناعظالا ٌمِيْشي دنقل لق

 . الوزعمو ايلاو كجمسا ام هللا الإ هلإ ال : دنق هل لاق

 نسحلاو ةشئاع نبا

 مههبنأو ءءانغ سانلا نسحا نم ةشئاع نبا ناك :لاق هيبأ نع يبلكلا نبا يورو

 نإ ةبقر قتع ىلع ؟ اذه لاقي لثلوأ :لوقي «نغ هل ليق اذإ اقل مهقيضأو هيف

 قتع لع ؟تنسحأ لاقي ىلثمل :لاق ءتنسحا هل ليقو ىنغ نإف !اذه ىموي تينغ

 ءاجف .قيقعلا يداو لاس مايالا ضعب يف ناك ملف . اذه يموي َرئاس تينغ نإ ةبقر

 ناكو .هرصبُي جرخ الإ لهك الو باش الو ةباش الو ةأّبْحُم ةنيدملاب قبي مف «بجعلاب
 نب نسحلا هيلإ رظنف ؛ هثادر لضفب 'ارجتعم وهو «ينغملا ةشئاع نبا جرخ نميف هعمل رع نا ا () هم( جوع .

 هيدي نيبو - قيقعلا ىلإ جرخ نميف ناكو - مالسلا مهيلع بلاط يبا نب ىلع نب نسحلا

 هللا هجول ناَرُح اَنأ : امل لاقف ؛هتباد مامأ هيدي نيب نايشمي "'ناتيراس امهنأك نادوسأ
 لضفب رجتعملا لجرلا كلذ ىلإ ابهذآ ؛ابرإ ابرإ امكعطقأ مو هب (كرمآ ام العفت نإ

 ايضمف :لاق !قيقعلا يف هب افذقاف الإو هب هرمآ ام لعف نإف 7هيعبضب اذخف .هئادر

 )١( ههجو ىلع اهفرط ّدرو هسأر ىلع اهفل يأ : ةم|علاب نالف رجتعا :لاقي :رجتعم .
 عارشلا هيلع بصني بشخلا نم دومع :ةيراسلا (؟) .

 اهالعا نم دضعلا فصن ىلإ طبإلا نيب ام :عبضلا (؟) .
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 هللاقف ؟ اذه نم :لاقف ؛ هيعبضب ناذخآ امهو الإ ةشئاع نبا رعشي ماف « هوفقي نسحلاو

 عمسا :لاق !يمأو تنأ يبأبو ,كيدعسو كيبل :لاق !ةشئاع نب اي اذه انأ : نسحلا

 نعت مل نإ [تمسقأ دقو ] ناَرُح اهو اهيديأ يف روسأم كنا ملعاو ,لوقأ ام ينم

 ! (هّيديأ نعطقأل كلذ العفي مل نإو ءناّرُح امههو قيقعلا يف كاحرطي نأ توص ةئام

 . انعفني امف ذخو كحايص نم عد لاق !هاتبيصم مظعأو !هاليواو :ةشئاع نبا حاصف

 تمت املف «هيلع اولبقأو قيقعلا سانلاكرتف  ينغُي لبقأو ! يصحُي نم مقأو حرتقا :لاق
 اولاقو .ةنيدملا راطقأ الل تحترا ةدحاو ةريبكت دحاو ناسلب سانلا رّبك «ةئام هتاوصأ

 :نسحلل اولاقو «ةنيدملا لهال عمتجا امف ؛اتيمو ايح كّدج ىلع هللا ىلص :نسحلل

 لهأ مكب الإ طق ٌرورس ةنيدملا لهال عمتجا اف ؛اتيمو ايح كدج ىلع هللا ىلص

 نبا هل لاق !ةّسكشلا كقالخال ةشئاع نباي كب اذه تلعف امنإ نسحلا لاقف !تيبلا

 دعب ناكف . يئاضعأ فارطا تغلب دقل ء اهنم مظعأ ٌةبيصم لع ترم ام هللاو : ةشئاع

 . قيقعلا موي :لاق ؟كيلع رم ام دشأ ام :هل ليق اذإ كلذ

 يدهملا نبا

 مايأب املاع القاع ًايهاد  ةلكش نبا هل لاقي ياذلا وهو  يدهملا نب مههاربا ناكو

 . ديجيف ْغوُصَي ناكو .اقلفم ًارعاش سانلا

 نومأملا ىلع هتفلاخم

 هب رفظف .هسفن ىلإ اعدو نومأملا ىلع فلاخ ناك دق هنا ميهاربا نع ىوريو
 :نومأملا هب رفظ امل لاقو ,هنع افعف نومأملا

 ينع اهب ىوهأو اهنع يب رهدلا ىوه ينم تّبهذ امك اينّذلا نم تبهذ
 ا"7ض ىلعاهسبتحاهسبتحأ نإو 2 ةزيزع ًاسفن كْبأ يسفن كْبَأ نإف

 نومأملاو وه

 ظ

 . لخبلا :نضلا )١( ظ

 :نومأملا هل لاقف ؛ هيدي نيب اممب ىنغ .نومأملا نم اضرلا باوبأ هل تحتف الف
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 ريما اي هللاو ينتلتق :لاقو .كلذ نم ةبهر ميهاربا م اقف !نينمؤملاريما اي هللاو تنسحأ

 دعب ناكف . مهاربإ اي سلجأ : : لاق . يمساب ينّيمست ىتح تسلج نإ هللاو ال !نينمؤملا

 . هينغيو هرماسيو همداني : :نومأملا دنع سانلا رثآ كلذ

 | نومأملل اموري ةصق
 نع تفلخت ذإ ,ةكم ةقيرطب نينمؤملا ريمأ اي كيبأ عم انا انيب :لاقف ًاموي هثدحف

 اذإف ءرثب ىلإ تيتأف ,ةقفرلا بلطا تلعجو تشطعو «يدحو تدرفناو ةقفرلا

 لزناف ناشطع تنك نإ :لاقف !ينقساف مق ,مئان اي :هل تلقف ءاهدنع مئان يثبح

 :وهو هب تمنرتف «يلابب توص رطخف . كسفنل قتسأو
 "'ءام َةوُرْع رثب نم ٍينايقسأو 2ىورأ عد يف تم نإ يناَّمك

 اي تبجعف !هربق اذهو ,ةورع رثب هذه هللاو :لاقو «ًارورسم ًاطيشن ماق عمس املف

 :تلق ؟ ينينغت نأ ىلع كيقسأ :لاق مث ,عضوملا كلذ يف يلابب رطخ ال نينمؤملا ريما

 كلدأ :لاق مث ِيَّباد ىورأو يناقس ىتح .لبحلا "!ُدِبْجَي وهو هينغأ لزأ مف معن

 هينغا انأو يدي نيب ودعي لزي مف . معن :تلق ؟ينّينغت نأ ىلع ركسعلا عضوم ىلع

 مث . كحضف «.كلذب هتثدحف ديشرلا تيتأو ؛فرصناف .ركسعلا ىلع انفرشأ ىقتح

 ! هللاو ْنْعَم :لاق ينآر (ملف ,ديشرلا ليدع انأو يناقلت دق وه اذإف ءانَّجَح نم انعجر

 ْيلِإ ىدهأو !ينانغ دقل هللا رمعل يا لاق ؟نينمؤملا ريمأ يخال اذه لوقتأ :هل لبق

 كحضف .ًاضيأ ةوسكب ديشرلا هل رمأو ؛ةوسكو ةلصب هل ترمأف .ًارقو "لاطقأ

 . هريغ لع حرتقي ال ناكف .هب نتتفاف هّثينغف . توصلا ينغ :لاقو .نومأملا

 اهاتأ اذإف ؛ةيسراف امَعن هيف ارّيصو هلك مدقلا افّرح دق ةيوّلعو قراخُم ناكو

 فسوي :ةيولع مساو !هداصف ىلإ كؤانغ جاتحي :الاق «ليقثلا لوالا ءانغلاب يزاجحلا

 . ةيما ينبل لوم
 )١( بذحي :ذبحي (؟) . بشعلا نم ضغلاو .ةأرملا صيمق :عردلا .

 . خبطيو رجحتسي ىتح دمحي ضم نبل :طقألا ()



 «ينغي نكي ملو .هلثم هدعب الو هلبق نكي مل رتولل سانلا برضأ لزلَز ناكو

 :نومأملا يف هئانغ نمو . اموصريو عماج نباو مهاربا ىلع برضي ناك امئاو

 دشّرلاو ةلالضلا نيب ةرَبِمُم ةمصع سانلل ُنومأملا اما لأ

 دبعلاب معأ ُهَللاو .هكّلمف هدابع َرْيَخ هللا دبع هللا ىأر

 ديزي باب ىلع نينغم لا ضعبو ينبقلا

 وهو .ينيقلا ناحمطلا وبأ ناك :لاق يعمصالا نع ىلجعلا دمخ نب ديعس ثدح

 دبع نب ديزي عجتنا دق ناكو .ًاقساف كلذ عم ناكو « ًاديحج ًارعاش يقرشلا نب ةلظنح

 نم نيتيب كيطعأ الأ :نينغملا ضعبل لاقف . لصي ماف ًامايأ هيلع نذإلا بلطف ,كلملا

 ينقزر امو «بابلاب ينأ هربخأف |ههلئاق نم كلأس نإف .نينمؤملا ريمأ اهب ينغت يرعش
 :نيتيبلا نيذه هاطعأف . تاه :لاق !كنيبو ينيب وهف هنم هللا

 هقراب لهنيو َناوُرَم نبا اَّيَحُم ىأر نإ دعري ّرغلا ماعلا ٌداكي

 "7:فقرافمو هٌعادصأ هب ليست 2 ىحّضلا قنور يف كنملا تيتف َلَظِ

 ! اهلئاق رد هلل :لاقو .ًاديدش ًابرط امل برطف «هتّيحيرأ تقو يف اب ينْعف :لاق

 ةصق امو :لاق .نينمؤملا ريمأ اي بابلاب وهو .ينيقلا ناحمطلا وبا :لاق ؟وه نم
 هليل امو :هل ليق !ريدلا ةليل لاق ؟كبونذ رسيأ ام :ناحمطلا يبال ليق :لاق ؟ريدلا

 «ريزنخ محلب "7الّشْيَفَط اهدنع تلكأف ,ةينارصن ريدب ةليل تاذ تلزن :لاق ؟ريدلا

 هل رمأو ديزي كحضف ؛تيضمو ءاهءاسك تقرسو ءاهب تينزو ءاهرمح نم تبرشو
 ٍبّيخو ءاهب لسناو ناحمطلا وبأ اهذخأف !انيلع لخدي ال :لاقو .مهرد يفلأب

 )١( نذالا ىلإ نيعلا نم هجولا بناج :غدصلا .

 قرملا نم عون : شيفطلا (؟) .
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 سيبدو نيئزو دودسملا

 :لاق ةمركع يبأ نع اغب بتاك دمع نب هللا دبع يثدح :لاق يدادغبلا رفعج وبأ

 نم هديفتسا ام ضعب هيف بتكال ساطرق يعمو عماجلا دجسملا ىلإ ًاموي تجرخ

 قذحا نم ناكو .دودسملا هبابب اذإف لكوتملا نب ىسيع يبأ بابي تررمف .ءايلعلا

 ديفتسأ ىلعل .عماجلا دجسملا ىلإ تلق ؟ ةمركع ابأ اي ديرت نيأ :لاقف «ءانغلاب سانلا

 يف ىبسيع يبأ لثم : :تلقف :لاق . ىسيع يبأ ىلع انب لخدأ : :لاقف : .اهبتكأ ةمكح هيف

 يبأ ناكمب ريمالا معا :بجاحلل لاقف :لاق !نذإ ريغب هيلع "1 دي هتلالجو هردق

 ال راد ىلإ تلخدف ؛ المح ينولمحي ناملغلا جرخ ىتح ةعاس الإ ثبت مف :لاق . ةمركع

 انلخد نيحف ؛هوُجو ةحابص الو :ًاشّرف فرظا الو «ةءانب اهنم نسحا ُتيأر ام هللاو

 «تسلجف « سلجأ ! مثتحي نم شيعي ام :يل لاق ينرصبأ الف «ىسيع يبأ ىلإ ترظن

 نا وجراو .ائيش هيف ديفتسال هتلمح يديس اي :تلق ؟كديب ْساطرقلا اذه ام :لاقف

 الو هنم رثكأ تيأر ام ماعطب انيتأ مث «ًانيح انثكمف . سلجملا اذه يف يتجاح كرْذأ

 سانلا قذحأ نم مهو ؛سيبدو نينزب انأ اذإف .ةتافتلا ينم تناحو ؛انلكأف «نسحا

 ماعطلا فرو :لأق . حيلم ءيش لك هيف هللا عمج دق سلجم اذه :تلقف :لاق ,ءانغلاب

 ال سأك لك يف ,هنم نسحأ تيأر ام ًابارش انيقست ةيراج تماقو ؛بارشلاب ءيجو

 ةيراج فصي يدهملا نب ميهاربا لوقب هبشأ ام هللا كزعأ :تلقف ؛اهفصو ىلع ردقأ

 :رمح اهديب

 لا نب م ٌدوخ انوحن اب ىَعسس ةيفاص فوج يف ةيفاص ارح
 ا” ريراوقلا يفاص يف حالا نم فاص اهدي يف ٍنيوانسح لمحت ٌءانسح

 ءالؤه نم قذحأ نامزلا كلذ يف نكي ملو .سيبدو نينزو دودسملا سلج دقو

 :ىنغف دودسملا أدتباف ؛ءانغلاب ةثالثلا

 "'هّبراش ّردلا باجح قوف ٌرضخآو 2هبذاجُت فادرأب ّلقتما ال

 .رمخلا :حارلا (؟) . قلخلا ةنسحلا ةمعانلا ةباشلا::دوخلا )١(

 .ءيش لك رخؤمو لفكلاو رجعلا :فدرلا (7)
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 هئساحم تّماتلاو نسحلا يف متو

 هتتجو نيرسن يف ُدرولا قرشأو

 :نينز ىنغف ,تكس مث
 ةهبقاوع هتّرمأ ٌولح حلا

 ينَعَذو فْرَّطلاب نَم هللا ٌعدوتسأ
 يب ففتهب قّوشلا يعادو تفرصنا من

 :لاقو

 هتيأر الف ًارهد ٌهَتّْبتاعو

 َةَدوَم ينم ردصلا يف هل تدقع

 : سيبد ىنغف «.تكس مث

 هّبكاوك ةتْفح سنإلا َنَم ٌردب
 هُفِلَخُم وهف ًاموي دعولا دعوي نإ
 ةيفاص جادوالا مّدك هّنْيطاع

 هّبئارغ اهيف ًاعدب تجزامو

 (")هئاقح َتَحَن ِ راو هالعأ ٌرتهأو

 هّبجاح لاق ام هذر نم ناكف

 كاس نعل عصمدو . قارفلا موي

 هبلاطم تّرع دق كبلقب قفرأ

 ةبناج رع ىناج الد دادزا اذإ
 ها و 04 # مز در

 هُبراش َّيضفخآو هّضراع حال دق

 هبذاك وهف ًاموي لوقلا قطني وأ
 7 بئاوج تلام دقو وٌدشي ماقف

 .ةدحاو ةيفاقو دحاو نحلب اونغ مهنأ تبجعف : ةمركع وبأ لاق

 نود ىنملا يديس اي :تلقف ؟ ةمركع ابأ اي ءيش اذه نم كبجعي :ىسيع وبأ لاق
 نالجرلا هعبت دودسملا أدتبا اذإ : سلجملا ءاضقنا ىلإ اذه ىلع اًوَتغ موقلا نإ مث

 :دودسملا ينغ ام ناكف ؛ىنغ ام لثم

 حاريكألا تاذ نم َةَنَح َرْيِد اي

 .ٌرجَعلا وهو «ةبيقح عمج :بئاقحلا | )١(

 . ديدشلا قشعلا :بصلا (؟)
 . خألا ةلزنم يف يذلاو «لصاوتملا :جدولا (")

 . ةفوكلا رهاظب عضوم :حاريكالا (5)

 ال يحاصلاب تسل ينإف كنع ٌحّصي ْنَم



 هقرافم ٍيفَحَم لك هداتعي

 : نينز ىنغف تكس ُم

 حافتو أ "مم نيتاسيلا عد

 مُهُموحُل تباذ ةيتف ىلإ لدعاو

 ًابقح اهند يف تقتع ة ةرمحو

 : سيبد ىلغف تكس 9

 محآللا مثاللا لوقب نلقحت ال

 اهبراش قلح يف ترّرحنا اذإ ًاسأك

 ةمثلأ مث يميدن يفقس أ تلز ام

 ةفلاوس تلام دقو ٌودشي ماقف

 :ىنغف دودسملا أدتبا م

 جعدلاو ٍنيعلا راروحاب

 امو دودخلا حاقتبو

 نم كنإ بلقلا قيقر نك

 : نينز ىنغو تك - 9

 لدتعُم هللا يور ش

 افّطَع دق ناغذص هلو

 ًامستبُم ٌنسَقفا اسم اذإو
 جرق نم نم يب لام

 ا

 )١( دبعتملا بهارلا :حايسلا .

 اهضايبو نبعلا داوس دادتشا :جعدلا ( ؟) .

 )"( دوسأ زرخ :جبسلا .

 حاسمأ قس هيلع ناهّدلا نم

 حاّرلاب ناردغلا نم ًافارتغا آلإ

 حارشكألا تاذ ىلإ تيِدُم ْلِدعَو
 حايشأ ٌوِضن آلإ ةدابعلا نم

 م 0 0( حايس :فَج ف ةعمد ابنأك

 حارلا ةلومشم نم درولا ىلع برشاو

 حابصم لك نع اهؤالأل كانغأ

 ايس بوث يف ْفحتلُم ٌليللاو

 حاريكألا تاذ نم َةَنَح َرْيَد اي

 ا) ٍجّرفلا يف دخلا رارمحاو

 جرح يف كاوهي نم لتق

 جنقلاو لَّدلا مشاه
 ا" حَّسلاك دخلا ضاييبب

 جرملاب هللا ينالتبآ ال



 : سيبد ىنغو تكس مث
 جهملاب ءابهصلا لمع جَعَدلاب نافجألا َلَمعَت

 () ِحَمأ نم لاضلا تاذ نيب ْثنتخ يذ يز يف يبَّرَم

 جَرَح نم نيّدلا يف ام لاق هب تكتف دق ىلق تلق

 :دودسملا ىنغو تكس مث

 اعّدبلا عدي يبلقب نم اعنص ام مويلا لابي ام

 اعرولاو َكْسنلا تكرتف ٍعَرَو اذو كُنت اذ تنك

 اعَرَن الو ًاموي يل غصُي لف كلنع ّبلقلا ترجَر م

 اعرش دق توملا درو نإ ًاضَّرَع ىوهلل ينْعَدت ال

 : سيبد ىنغو تكس مث
 ا""امعّلطدق لِلاَّنِإ َةدَّيَصُم ًاسأكك ىنقسآ

 اعّرج هسأك يف غدي ل  ىتف برش ّبحلا ترش دق

 : ىنغف سيبد ًاضيأ أدتبا من

 "7 نسآ ريغ يذلا ءاملاو رمخلا يفو ٌةذل نيعلل ناتسبلا يف نولوقي

 نساحملا عيمج ىوهت نَم هجو يفف اهّلك نساحملا يقلت نأ تعش اذإ

 مث ,نحللاو ةيفاقلا هذه ريغ ىلع نغ :لاقو ء سيبد هيلع عطق امل دودسملا بضغف

 : ىنغف دودسملا أدتباف . تبصأ دق : ةمركع وبا لاقف : ىلوالا انلاح ىلإ عجرن

 كرصبأ اذإ فرطلا ةياغ اي َكَرَأ مل اذإ يبلق نم كوعدأ

 كرّدق نمو ّبلقلا كلحأ نتتم ناحبّسف هللا كل ىفق

 كرّكَذ ينركذُي ام تيل اي ةلاح ىلع كيسانب تسل

 )١( ةنيدملا ضارعأ نم دلب :جمأ .

 . نفع :نسآ (8) . يرلا نود برشلا :ةدرصم (؟)
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 ىرأ ام ىلع هللا ينرّبص

 :ةمركع وبأ لاق . (كليبس كلسأ نأ دب الف انأو :نينز لاقف :لاق

 كَّرَّبص ام رجحلا نم كنم

 يلإ تفتلا مث

 : ينغي أدتباف . هللاو تنسحأ .تلقف ؟ ىرت ام :لاقف

 كلذع نم ٍصاع باقلا ماه اي

 هتعدخب ىوهملا ىعاد كاعد

 هتولطسو ىوه ا ءادللتحاف

 : ىنغي دودسملا أدتبا مث

 اقشث كك 1 ىبيج 8 م

 ةتفداصن ىلق تدرأ

 : نينز ىنغو تكس مث

 اقشع تمو ًاقوش تبذ دق

 : سيبد ىنغو تك سس مث

 يقشع رحبو اقوش تئمظ

 يمارغ نم ترص يذلا انأ

 ٍقيهش نمو ريفز نمف

 : ىنغف دودسملا أدتبا مث

 مهنآول نويعلا لَجُن ىلع اذام

 اونقيأو مومحلا ةاساقُم اونمأ

 )١( تلسحو نهنويع تعستا :نويعلا لجن .

 كلّدخ هتببحأ ام اذإ ىتح

 كنلتتق هوادت مل نإ كنإ

 اقش تدرأ ىيجل امو

 ىقوت دق بيجلاب يادي

 اقّرَبسُم تنك ام كالول

 اقفر بحملا تارفز اني

 ه4 لل ل يل حج

 ىقلم ماقّسلا شارف ىلع

 اقّبس دوت عيمد نمو

 (")اوُجّرع وأ اوملسف كيلإ اوَموأ

 جلدي ةّبحالا ىلإ ّبحلملا َنأ



 : سيبد ىنغو تكس مث

 جلبألا حاصلا أدب دقف ايه

 درب اذ نا الول كرغغث ردلا

 تّيقل ىرولا نأ ولو يبلق تجضنا

 : ىلغف دودسملا أدتباو تكس 5

 ضارملا لغملا بحاص اي

 ًادسلستعتُم ينلفجت نأ

 ينتتنكما املا طاف

 ٍضارعإلا نم فندُم مئاه
 رعيام عمدلا قلطم م ٍمونلا قّنوُم

 ضار كتأب رهظآو ًاطخاس نك
 تااث مضغ : 7 لإ اظنآو

 اكبلا نم فجت ام ًانوفُج محرآو

 ىوهلاو يمسج نيب كتيدف مكحآو

 : ىنغف دودسملا أدتبا مث

 دهعلا نع لاح يذلا اذاي

 ىوح دق امو لاخلا ةرمسب

 .رانأف رفسأ :حبصلا جلبأ )١(

 . ابصلا فّلكت : ىباصت (؟)

 . ءاملا عمتجم وهو :ضوح عمج :ضايحلا (©)

 . فشرلا عضوم :فشرملا (؛)
 .نارجهلا :دصلا (6)

 دف

 > و )١(

 ع اذ نا االول كغدص َربحلاو

 اوجهلام تقال ام كنم مهُبولق

 ضار نبيعب يلإ رنا

 (ع) 6 - ٠

 (غ) ء./ 7 "0

 ٍضاغغإلا ىإ هل ليبس ال
 يضاوقلا فوتُحلا نم ًاجلم ف

 ضارملا

 ضارعإلا ةّريكت نيدبت ال
 ضار ةلقمب رفنت م تنك نإ

 ٍضامغإلا ةبولسم ةليل يف
 ضام حراوجلا ىلع كنم مكحلاف

 (ه) <
 دصلاب هلم يناري نمو

 دخلا فلاس يف ةرمح نم



(١ 
 ”"دجولاو ثبلاب درفنم قشاع ىلع تفطعت الإ

 :نينز ىنغو تكس مث
 انأكو ىوحلا ناتكب لظأ

 اكبلاو ٌدجولاو قولا لع بيعو

 دجولا نم يريغ ُهاقال يذلا ىقالأ
 0و 7 8

 يدهج نم ُسفنَأ ىوكشلاب انأ الو

 : سيبد ىلغو تكس مث

 دجَّولا نم تولخ امل يب تأّرهت

 اكبلاو ٌدجولاو قوشلا لع بيعو

 هتيتأ كيلإ مرج الب تذددص

 عضاخ كفرطل دبع ينإ الأ

 يدنع ام كدنع ناك ال يل ثّرت ملو

 يّدخ ىلع يعمد تيرجأ يذلا تنأو

 (”ّدصلا نع تددص ول ًابيجع ناكأ

 دبع ىلع قري ال ىّلوم كفرطو

 :دودسملا ىنغ مث

 اهنع تلحرو ةدليب تمقأ

 ايبصَت ايندلا يف سانلا ّلقأ

 :نينز ىنغو تكس مث

 هبباتك بحأ نمم ينعنقيو

 مكعادو قيطأ ال نأ ًائزَح ىفك

 : سيبد ىنغو تكس مث
 هتاظحل يذلا نسحلا دحاو اي

 هلسُحو ُريِنمْلا ٌرمقلا هّهجو نَم

 ةبيقر نويعلا ىلع كّيرظانلأ

 لك سبا 9

 ليخبل هنإ .هيتغعتميو

 ليحر مولظ اي ينم ناح دقو

2 7 7 0200 )0 
 *””يبيثكو قرشُم ٌريضن نصغ

  ٌبيصن بولقلا يف كفرطل له مأ

 .دعب :ىأن (؟) .رجهلا :دصلا (71) . مايهلا : دجولا )١(

 .بدودحلملا ليطتسملا لمرلا :بيثكلا (:)
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 لوطي طخُسو لطي مل ًاضرو لوري ٌربصو لري مل قلق

 ليست يسفن تيأر ىتح ةمسخحترلا نم يلع يتعمت لست مل

 ""لوجت ّحوُر هيف سيل ُفنْدَُم يمسجف ماقتلا يمسج يف لاج

 ليتق موي لك كيف انأو ىتَّسنيف لوح ٍليتقلل يضقني

 :نينز ىنغو تكس مث

 ليبس يقل ربصلا ىلإ الو ةليح نم ككرت ىلإ سيل

 ليوط ٌدُجو كب يدججو نإ يديس نكف تقذ اَمْيكف

 ليكولا ٌمعنو هللا انبسحف  انرْجَه ىلع تْعَّمزَأ تنك نإ

 : ىنغف . ًاتوص نغ هل لاقف دودسملا ىلع ىسيع وبأ لبقأف : ةمركع وبأ لاق
 (0) و 0 مخ ع و ها 3 0 5-2

 عونمم نيعلا نوفج نم ىركلا مآ _عوجرم عمدلل له عمدلا ةجل اي

 عودصم نارجهلا قَّرَح نم ُبلقلف هتقرفب ىسفن تقلت يذلاو ال

 عولخم هيّدخ ىلع لاجلا بوش عدَمم بح الإ َنِبعلا قرأ ام
 ال ام سلاجملا نم ترضح دقل .وه الإ هلإ ال يذلا كللاوف :ةمركع وبأ لاق

 .انفرصناو ةزئاجب دحاو لكل رمأ ىسيع ابأ نإ مث . مويلا كلذ لثم تيأر اف .يصحأ

 . اوعطقنا ام مهعطق ىسيع ابأ نأ الولو

 برطلا هفختساف هانعم هقفاوف ًاتوص عمس نم

 ديشرلا نوراه ىلع تلخد :لاق هيبأ نع ىلصوملا مهاربإ نب قاحسإ نع يكح

 لوقي يتلا تايبأب هتينغ ,لاجرلا ىلع ْنهتبلغو يراوجلا ثيدح يف ذخأ دق هتيأر الف

 : اهيف

 . توملا ىلع ىفشأو هضرم دتشا يذلا :فندملا(١)

 . ساعنلا :ىركلا (؟)



 ناكم لكب ىبلق نم نلَلَحو ينانع تاسنآلا ُْتالَتلا كَلَم
 5 اال 3 هب 0001 0 038 2 2 م 24

 يناطلس نم زعأ َنيوق هبو ىومحلا ناطلس َنأ الإ كاذ ام

 . مهرد فالأ ةرشعب يل رمأو « برطو حاتراف

 :نيمألاو يلصوملا

 : هيف ءيفاه نب نسحلا لوقب نيمألا ةديبز نب دم ىلصوملا ميهاربإ ىنغو
 )7 نتفلا نم اينّدلا تّلخ هّنسالَم الول أشر

 نمن الب اطبع هُّسُح هل َقرتسي موي لك
 نمأزلاو مايألا ىلع ُمُد ًادبأ شع هللا نيمأاي

 نكف انتتّينفأ الف  انل َءانَقلاف ىقبت تنأ

 نكي مل لئلا َنأكف اورقف ىرقلا سانلل ْنَس

 ماقف ؛هّسأر لّبقي ميهاربإ ىلع ّبكأو هسلجم نم ماق ىتح برطلا هفختساف :لاق
 فالآ ةثالثب هل رمأف ؛ طاسبلا نم انتتطو امو هيلجر لفسأ لبقي هسلجم نم ميهاربإ

 ! مهرد فلا فلا نيرشعب ةياغلا هذه ىلإ ينتزجأ دق «يديس اي : مهاربإ لاف ؛مهرد

 . "79 روكلا ضعب جارخ الإ كلذ لهو :نيمألا لاقف

 : ءارعشلاو ريرج

 هاتأو .مهريغو ءارعشلا هاتأف ,ةنيدملا ريرج مدق :لاق ؛يعمصألا نع يئايرلا

 :ريرج هل لاقف . بعشأ يقبو ءاوجرخو ةعاس هوثداحو هيلع اوملسف , مهيف بعشأ

 كحلصأ :هل لاقف ؟سانلا جرخ دقو كدوعق عفف ؛بسحلا يكل كارأو : ًاحيبق كارأ

 دْخآ ينأل :لاق ؟ كلذ فيكو :لاق ! ينم كل عفنأ دحأ مويلا كيلع لخدي مل هنإ هللا

 )١( همأ عم ىشمو كرحتو ىوق اذإ ةيبظلا دلو :أشرلا .

 .لاحمو ىرق اهيف عمتجي يتلا ةعقبلا يهو ,ةروكلا اهدرفم :روكلا (؟)
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 : هينغي عفدناف . لقف :ريرج هل لاقف . يتوص نسحب هئيزأف كرعش قيقر
 )000( ا و 8م مسا م 5 32 هما 0 ٌّ

 ٍلعفأ ملام تلعف ليحرلا موي مدهع رخآ نأ معأ تنك ول

 نيب لّبقو هقنتعاو هيلإ فحز ىتح .هرعشب هئانغل برطلا ريرج فختساف :لاق

 . هل اهاضقف هجئاوح نع هلأسو « هينيع

 : أرماو روسملا

 ,هناوخإ ىلع هيف عرسأف ءريثك لام اذ ةمرخم نب روسملا ناك :لاق راكب نب ريبزلا
 ضعب ديري جرخف ؛هيلع تلخّبو هتعنمف - ةرسوم تناكو  هتأرمآ لأسف بهذف

 هل لاقف ؛ثك الب هل لاقي ٌءام لزن قيرطلا ضعبب ناك الف .ًاعجتنم ةيمأ ينب ءافلخ

 :[ اينغم ] لاقف «؛ثك الب هل لاقي :لاق ؟ءاملا اذهل لاقي فيك :همالغ

 ايو يِوهَت ُسيِعلاو اعارس ع اقلاب تك الب نم نحن اهيب
 اًيضُم تئطتسا اف ًانهو كار ركذ نم بلقلا ىلع ةرطخ َترَطَخ

 ايما اَرُك نييداحللو ,ق ْوَّشلا كل يناعد ذإ كِل تلق
 وع

 نينمؤملا ريمأ ىلع نفرشأ دق :هل لاق . عجاور اهّركت مل نإ ''! َّنْدُب نه :لاقف
 لاجر دجوف .ًاليل ىلصملا لخدو ,فرصناف !عجاور اهركت مل نإ ندب نه :لاق

 ؛هراد .ىلإ ىهتنا ىتح . ريخ داز :لاقف !ريخ داز :هل اولاقف ,نوثدحتي اقلح شيرق
 نإ هللا ليبس يف كلمأ ام لك :تلاق ,«تايبألا اهدشنأف ! ريخ داز :هتأرما هل تلاقف

 . اهام هترطاشف ! يلام كرطاشأ مل

 :يداولا رمع

 ديرأ ةكم نم تلبقأ :لاق يداولا رمع نأ تئدُح :لاق سابعلا وبأ ىورو

 )١( مثالا وهو لذاعلا عمج :لذعلا .

 ) ًانابرق ةكمب رحنت ةرقبلا وا ةقانلا يهو «ةندب عمج :ندب (؟ .
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 هلثم عمسأ مل ءاوهلا نم ءانغ تعمسف «ضرألا نم ''' دْمَّص يف ريسأ تلعجف .ةنيدملا

 :لاقف . تعمس ام دعأ :هل تلقف ءدوسأ دبع وه اذإف . هيلإ ّنلصوتأل هللاو :تلقف

 امبر هللاو ينإف ؛كارق هّلعجأ نكلو ءتلعف ام كيرقأ ىرق يدنع ناك ول هللاو

 هتينغ امبرو طشنأف نالسك انأو هتينغ امبرو .عبشأف عئاج انأو توضلا اذهب تينغ

 :ىنغف أدتبا مث ! ىّورأف ناشطع انأو

 اهديعب ونديو يل يوطت ضرألا ىرأ اهضرأب ىَدعُس ترز ام ىتم تنكو

 "!اهُديعُي ول ٌةئودخأ تضقنا ام اذإ اهئيلج َّدَو ضيبلا تارفخلا نم

 |ك وه اذإف ءفصو يتلا تالاحلا ىلع هب تينغت مث ءهنم هتظفحف :رمع لاق

 . هركذ

 :ةماص دلاخ

 :لاق . دوعب ًابرض سانلا نسحأ نم ناك هنأب ةماص دلاخ نع نويريبزلا ثدحتو

 هيدي نيبو .هريرس ىلع هتيفلأف ءاسلجم هب كيهان سلجم يف ديزي نب ديلولا ىلع تمدق

 اوناكو يقشمدلا لّيَرْغ لماك وبأو .ةشئاع نباو ءحمسلا يبأ نب كلامو .دبعم

 : هتينغف يل ةبونلا تغلب ىتح ءَنوُنْعي
 ا"رقف ديق الإ مجنلا باغو يرسي هرملا مهو يَمَه ىرس

 رْمَج َرَخ َعدوأ بدقلا َنأك انيرق هل ٌلازأ ام َّمَف

 ركب دعب حّلصي شّيعلا يأو اركب تقراف ءيخأ ركب ىلع

 ةورع هلوقي :تلق ؟رعشلا اذه لوقي نم :يل لاقف ,.تلعفف .ماص اي دعأ :لاقف

 : ديلولا لاق . اركب هاخأ يثري ةنيذأ نبا

 !ركب دعب حلصي شيع يأو

 . هفنأ مغر ىلع حلصي ءهيف نحن يذلا شيعلا هللاو اذه .ًاعساو رَّجَح دقل هللاو

 . اهؤايح دتشا يتلا يهو :ةَرفَخ عمج :تارفخلا .(؟ ) . ظيلغلا عفترملا ناكملا : دّمصلا )١(

 . |مهتحتف اذإ ةبابسلا فرطو ماهبالا فرط نيب ام :رتفلا ()
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 : ةنيكس

 وه !اذه ركب نمو :تلاقف ىرعشلا اذهب تينغ نيسحلا تنب ةنيكس نإ :ليق دقو

 !تتيزلاو زبخلا ىتح هدعب ءىش لك باط دقل ؟انيتأي ناك يذلا رتشألا كاذ

 :لصوملا قاحسإو ديشرلا

 تججح :لاق .ثدحتي ىلصوملا قاحسإ تعمس :لاق لذعملا نب دمصلا دبع نعو

 ناكو ءبدأو ةفرعمو ةءورم هل تناك الجر تيخأآ ةنيدملا تلزن الف .ديشرلا عم

 ثدح دق ًارمأ تننظف .ّلع نذأتسي هتوصب انأ اذإ يلزنم يف ةليل تاذ ينإف ,ىنغي
 ماعط ىلإ قيدص يناعد :لاق ؟كب ءاج ام :تلقف بابلا وحن تعرسأف يل هيف عزفف

. 1 ) 0 . 8 1 
 ءانغو ( عتمم تيدحو 0 شارشر ءاوشو «هافرط ىقتلا دق بارش سلجو 2 ذيتع

 مث ءاهذخأم سأكلا ايمُح ينم تذخأف .تقولا اذه ىلإ هعم تمقأو هتبجأف ؛عبشم

 'بلقلا كلم اف اسيلتَق نإ لقد بكل لحرب نأ ىلق ملأ بي
 اذه مهفي نم يعم نكي مل اذإ ًاصيغنت برطلا يف تدجو مث ؛ًابرط ريطأ تدكف

 برضو ! يبحاص ىلإ عجرأ مث لاحلا هذه كل فصأل كيلإ "'تعزفف ؛هتمهف امك
 . ةجاح نم كيلإ فوقولا ىلإ يب ام :لاقف . كملكأ فق :تلقف ايلوم هتلغب

 :رئاخ بئاسو ديزو ةيواعم

 ءانغ هدنع عمسف ؛ةليل تاذ ديزي ىلع عمتسا نايفس يأ نب ةيواعم نأ ثدحو

 رثكأف :لاق .رثاخ لئاس :لاق ؟ ةحرابلا كّيِهْلَم ناك نم :هل لاق حبصأ (ملف ؛ هبجعأ

 . ءاطعلا نم هل

 )١( يدنلا لضخلا :شارشر .
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 : ءانغلا مرحت يف قيتع يبأ نباو نايح نب نامثع

 : هرابخأ فيرظ نمف ؛ مهئافرظو شيرق ءالبن نم قيتع يبأ نبا ناكو

 نم فارشألا هيلإ عمتجا ءاهيلع ًايلاو ةنيدملا لخد امل يّرملا نايح نب نامثع نأ

 ءانغلا ميرحت نم ىلوأ الو ىّرحأ ًالمع لمعت ال كنإ :هل اولاقف ءراصنألاو شيرق

 ,ابئاغ ناكو «ةثلاثلا ةليللا يف قيتع يأ نبا مدقف ؛ًاثالث مهلَجأو .لعفف . ءاثرلاو

 :تلاق ! يلزنم ىلإ ريصأ نأ لبق كب تأدب :لاقو ,ءاقرزلا ةمالس بابب هلحر طحف

 . هاقلأ ىتح رَحَّسلا ىلإ يميقأ :لاقف ؛ربخلا هتربخأو ؟كدعب ثدح ام يردت ام وأ

 ميرحت تلمع ام لضفأ نإ :هل لاقو ,هيلع ملستلا بح همدقأ امنإ هنأ هربخأف ,هيقلف
 «تقفوو اوقفو مهنإ :لاقف . كلذب يلع اوراشأ كلهأ نإ :لاقف .ءاثرلاو ءانغلا

 انأو ءاهنم هللا ىلإ تبتف يتعانص هذه تناك دق :لوقت كيلإ ةأرما لوسر ينكلو

 ًاذإ :نامثع لاقف ! ِهَتِإَم يبنلا ربق ةرواحم نيبو اهنيب لوحت ال نأ ريمألا اهيأ كلأسأ

 زوجي ناك نإف ءاهيلإ رظنتف اهب وعدت نكلو ؛سانلا كعّدت ال ًاذإ :لاقف . اهْعَدَأ

 ف 00 ب تذخأو - ّقنتف قيتع يبأ نبا رمأف . اهب عداف :لاق . اهتكرت اهكرت

 نأ ديرأ :قيتع يبأ نبا لاقف اهب ةكفف «هئابآ رثآم نع هتثدحف .هيلإ تراصو ءاهدي

 ول فيكف :قيتع يبأ نبا هل لاق مث . اهوادح هكرحف ؛تلعفف . اهّتءارق ريمألا عمسأ

 :تنغف . َّنَعَتَلَف اه لق :هل لاقف ! اهتكرت ىتلا اهتعانص يف اهتعمس

 "'نيبجو حضاو نانّب لكب هّبلخد امل تيبلا صاصخ ُتَددش

 نع جرخي كلثم ام هللاو ال :لاقو ءاهيدي نيب سلج مث ةريرس نع نامثع لزنف

 دق :هل لاقف !اهريغ عنمو ةمآلسل َنذأ :سانلا لوقي :قيتع يبأ نبا لاقف !ةنيدملا

 ! ًاعيمج مهل تنذأ

 مهنم دحاول  مهيف نالف يصخ هنأو ءاوُصُخ نيثنخملا نأ قيتع يبأ نبال ركذو

 ٠) ١(السّحة: حيبستلل ةموظنم تازرخ .

 . قرخلا وا للخلا وا ةجرفلا يهو ,ةصاصخ عمج :صاصخا (7؟)
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 :نسحي ناك دقل ىصُخ نئل !هلل انإ :قيتع يبأ نبا لاقف . هفرعي ناك
 ًاقلخ ًاسارد ىسمأ شل جلا تاذب عبر نمل

 نسحي ناك هنإ امأ :هباحصأل لاق مث مّلس رّبك (ملف «ةلبقلا قيتع يبأ نبا لبقتسا مث
 .رّبك مث . الف هليقث امأف ,هفيفخ

 :هركسع يف نغمو نايلس

 !هوبلطأ :لاقف .هركسع يف ًاينغم عمسف «ةريغلا طرفم كلملا دبع نب ناميلسن اكو
 اهنأكل هللاو : هباحصأل لاقف ,لفتحاو داعأف . هب تينغت ام دعأ :هل لاقف .هب اوءاجف
 هب رمأ مث !هيلإ تبّص الإ اذه عمست ىثنأ بسحأ امو .لوشلا يف لحفلا ةرجرج

 :حلاص لجرو ماسه نبا

 :رعاشلا لوق ميهاربإ هدشناف , ماشه نب مهاربإ

 ")يسر ًارداس مكيلإ ٌرجأ ذإو ًةيصاع كاهني نمل انيف تنأ ذإ ...
 ىلإ عجر مث .سلجملا نم جرخ ىتح هبحسي لبقاو هئادر قشب ىمرف لجرلا ماقف

 ! هنسر لجرلا اذه رج امك ىئادر تررج الإ هعمسأ ال نأ تيلآف , هتنسحتساف

 : نغمو رعاش

 ؛هدشنأف نينغملا نم لجر ىلع ءارعشلا نم لجر فقوو

 يلثم اه ىعسي ةجاح يف يلهأ نم كبلإ تيتأ يفإ
 , لمرلا بناجب َلومُحلا يح» ىّوِس كِيدل ًائيش يغتبأ ال

 )١( هئاتلا :رداّسلا .
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 !لزنا :هل لاق

 : يتغم ا ناهد

 :لاقف ؟ءادرلا تذخأ مكب :هل اولاقف «يبرثي ءادر هيلعو موقب ىنغملا ناهد ّرم

 : يمشاهو بعشأ

 يلصوملا مب ميهاربإ نب قاحسإ ينثدح :لاق دادغبب ركب نب دمحأ سابعلا وبأ يثدحو

 يأ نب ردع رمش هلقف ءةماين نم يشرقل سلك كيلع اق اذ : ًايدق لاقي ناك :لاق

 ناكو « مشاه ينب نم ةكم لهأ نم لجرب ُبعشأ لعف اذكو . جيرس نبا ءانغو ةعيبر

 . ةنيدملا نم ةكم لهأ عجتنا دق بعشأ

 كلذ عجني ملف ,قيقعلا لهأو ةنيدملا لهأ ءانغب هّنينغ هيلع تلخد (ملف : بعشأ لاق

 يكملا جيرس نبا ءانغب هتينغ يربص ليع ايلف ؛ هتّييرأ الو هبرط نم كّرحي مو هيف

 يشرقلا ةعيبر يبأ نبا لوقو

 ٌمراع ّجَرحتلا الول ٌرظن يلو ىسنم نم بّصحملاب اهيلإ ُتْرظن

 "ملاح تنأ مأ فُجسلا تحت كل ثدب بهار ٌحيباصم مأ ٌسشأ تلقف

 مئاهو سْمَش دبع امإو اهوبأ ٍلفونل امإ طّرَقلا ىّوُهم ٌةديعب

 ةعيبر يبأ نبال هتينغ م ؛ تدرأ يذلا ناكو ءهبرط نم هللاو تكّرحف :لاق

 . ًاضيأ يشرقلا

 ٍقيفشلا ىندألا حصانلا لاقم شيرق انل َلوقي نأ الولو

 قيرطلا ةعراقب انك نإو ينيلبق انّيَقتلا ذإ تلقل

 دق هتيأر (ملف :لاق ! ىقوتلاو فوخلاب ال «ىقلتلا بيطي اذكه ! هللاو نسحأ :لاقف

 )١( ةجرف اهنيب «نينورقملا نيرتسلا دحأ :فجسلا .
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 هُئينغف :لاق . مالسلا هيلعف الإو ثلاثلا وه :تلق ,ءيشب يل دني ملو نيتوصلل برط
 : ليمجل اهنإ لاقيو ,ةعيبر بأ نب رمع لوق جيرس نبا ءانغ نم ثلاثلا

 () حلأملا ّيِفَخ ىلع تجلو ىتح اهنود ٌركاستلا ُنحّتمأ تلز ام

 جقلتت مو آسفن تسّشتف ..اهرطَخ عطقم دنع يفك تعضوف
 جرحت مل نإ يحلا ّينَيَّنأل 2 يدلاو ةمّرُحو يخأ قحو :تلاق
 جرحت ل اهنيمَي نأ تملعف | تمتبتف اهلوق ةفيخ تجرخف
 جرشملا ءام دْرَيِب فيزنلا فشر اهنورقب ًاذخآ اهاف تفّشرف

 ةلح نيثالثو مهرد فلأب يل رمأو !تنسحأو هللاو نسحأ ! هَّوَأ : يمشاحلا حاصف
 . هيلع تناك ةعلخو

 :ريرج لوقب مشاه ينب نم ًالجر جيرس نبا ىنغو

 قيدص َّنهو ءادعأ مّهسأب انبولق نّيقرأ مث ىوهلا نثعب
 قير حئاوجلا نيب يل غاس امو متيأن ذنم شيعلا معط تقذ امو

 !نايقلا روحن يف نايقعلا هللاو اذه :لاقو , ًاعارذ هبوث نم فطخف :لاق

 : بغت ةيراجو ينيدم

 :هل لاقف , ينغت ةيراج مهعمو ةنيفس يف ًاَباش ةنيدملا لهأ نم خيش بحصو :لاق
 ام اولعفاو لزتعأ انأف :لاق . انلعف انل تنذأ اذإف ؛ِكَّلجُن نحنو « ينغت ةيراج انعم نإ

 : ةيراجلا تنغو ىّحدتف . متئش

 "7 مّررملاو مازوجلا تباغو هؤَوض ادب ٌمِبّصلا اذإ ىتح

 "© قرألا هِبَمْكَم نم باسني اك ّيفخ ةطولاو تلبقأ
 هوجرخأف ! مقرألا انأ :لوقيو هيديب طبخي لعجو تارفلا يف هسفنب كسانلا ىمرف

 . ىهالملاو بارشلا اهيف مجاعالل تويب هلوح رصقلاك ءانب يهو ,ةركسد عمج :ركاسد 01(
 . موجنلا نم ددعل مسأ :مزرملا (؟)

 . اهئبخأوأ تايحلا ركذ :مقرألا (+)
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 :ةينغمو ةكم يضاق

 ىفقنا الف ,فارشألا نم لجرل ةّبدأم ةكم يضاق رضح :رفعج نب دمحأ لاقو

 : ينغت ةيراج تعفدنا ماعطلا

 "'لّمؤملا مْعنو ىَجرُي ىتفلامْغنف 2 دلاخب اخت ىتح دلاخ ىلإ

 :لاقو هيتبكر ىلع ىثج مث ,هيلعن ذخأ ىتح «برطلا نم عنصي ام يضاقلا ردي ملف

 . ةندب ينإف ينودها

 :نغمو يمشاه

 هيلع حرتقاف نينغملا نم لجر ىلإ ثعبف ؛عامسلا بحي نييمشاملا نم ّلجر ناك

 : ينغملل لاق مث ,هيلع ناك ًابوث قشو ىمشاملا برطف «هايإ هاتغف ,هب افلك ناك ًاتوص

 ,كبوث نم ًافلخ دجت كنإ هللا كحلصأ :لاق !يسفنب تلعف ام لثم كسفنب لعفآ

 انتجرخأ :لاق ؟ لعفتو لعفأف : لاق . كل فلخأ انأ :لاق يبوث نم ًافلخ دجأ ال يفإو

 . موسلا دح ىلإ بّرطلا دح نم

 فرشأ وأ هنم تاهف توص هبلق عرق نم

 : ةينغمو ديزي

 ًالقع مهلمكأو ًاهجو ماعلا نسحأ نم ةنيق ةنيدملاب تناك : : لاق يأ ينثدح : :لاق

 نب ديزي دنع تعقوف ؛ ةيبرعلا تملعتو راعشألا تورو نآرقلا تأرق ابدأ مهلضفأو

 امل لاف « « هبأق عماجمب تذخأف «ءفكللملا دبع
 ٌدحأ وأ ةبارق كل امأ ! كحيو : :موي تاذ

 . الف ةبارق امأ « نينمؤملا ريمأ اي :تلاق ؟ ًافورعم هيلإ يدسأ وأ هعنطصأ نأ نسي

 . هتجاح هيلإ اك :نالفب خانأ )١(
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 ام ريخ نم مهلاني نأ ٌبحأ تنك .يتالومل ءاقدصأ اوناك رفن ةثالث ةنيدملاب نكلو

 مهنم لجر لك يطعي نأو .مهصاخشإ يف ةنيدملاب هلماع ىلإ بتكف !هيلإ ترص
 اولصو املف ؛ كلذ ةنيدملا لماع لعفف ؛هيلإ مهحارسب لجعي ناو ( مهرد فالا ةرشع

 نانثالا امأف ؛مهجئاوح [ نع ] مهأسو مهمركأو مهل نذأف .مهل نذؤتسا ديزي باب ىلإ
 «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؛هتجاح نع هلأسف ثلاثلا امأو امل اهاضقف |هجئاوح اركذف

 ريمأ اي ىلب :لاق ؟كجئاوح ىلع ٌردقأ تسلأ ؟ملو !كحيو :لاق !ةجاح يلام

 ينلأست ال كنإف « ينْلسف !كحيو :لاق !اهيضقت كبسحأ ال يتجاح نكلو ؛نينمؤملا
 ,ةماركو معن :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي نامألا يلو :لاق . اهتيضق الإ اهيلع ردقأ ةجاح

 تاوصأ ةثالث يتّينغت نأ اهل انتمركأ يتلا ةنالف كتيراج رمأت نأ تيأر نإ :لاق

 لخدف .هسلجم نم ماقو . ديزي هجو ريغتف :لاق ,لعفاف «لاطرأ ةثالث اهيلع برشأ

 نم ناك املف . كلذ ٌلعفأ ؟نينمؤملا ريمأ اي كيلع امو :تلاق ؛اهملعأف ةيراجلا ىلع

 ىلع ديزي دعقف ؛تيقلأف بهذ نم يسارك ةئثالثب رمأو ءَرضحأف ىفلاب رمأ دغلا
 اوّدغتف ماعطب اعد مث ؛ثلاثلا ىلع ىتفلا دعقو .رخآلا ىلع ةيراجلا تدعقو ءاهدحأ

 مث ؛تئلمف لاطرأ ةثالثب رمأ مث تعضؤوف بيطلاو نيحايرلا فونصب اعد مث . ًاعيمج

 : ينغت اهرمأت :لاق . كتجاح لسو كل ادب ام لق : ىتفلل لاق

 اعنص يذلا قوف يب ٌبحلا عنصي وأ اهتةوم نع ًاَولُس عيطتسأ ال

 اعزت قداص اذه تلق اذإ ىتح ينُدعسُيف يبلق اهرجَم ىلإ وعدأ

 لاطرألاب رمأ مث ؛ةيراجلا تبرش مث ,ىتفلا برشو ديزي برشف .تنغف اهرماف

 : ينغت اهرمأت :لاق . كتجاح لس :ىتفلل لاق مث ,تئلمف

 ؟ادنه هغّلبي نم نكلو ءدنط ةكارأ َدوُع َناعَن نم تربت
 ادصق ا(كضرأل ٌدنه نكت مل نإو يف هللا كراب يباجرع الأ

 لاق مث ؛تئلمف لاطرألاب رمأ مث ؛ ةيراجلا مث ىتفلا مث ديزي برشو ءامب تنغف :لاق
 : ينغت اهرم نينمؤملا ريمأ اي :لاق . كتجاح لس : ىتفلل

 ٌرهدلا اشيب قّرفُي ىتح ٌرْجَلا مّكنمو ٌلاصولا اّنم
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 ٌرجف ادب وأ مِن حال ام ًادبأ حولسأ ام هللاو

 : ةيراجلل ديزي لاقف ؛هيلع ًايشغم ىتفلا ّرخ ىتح تايبألا رخآ ىلع تأت ملف :لاق

 ال تلاق !هيكبأ :اهل لاقف !تيم وه اذإف ,هتكّرحف هيلإ تماقف !هلاح ام يرظنا

 الإ فرصنآ ام شاع ول هللاوف ةيكبآ :اهل لاق ! وح تنأو نينمؤملا ريمأ اي هيكبأ

 . هنفدو هُّراهج نسحأف ىتفلاب رمأو هتكبف !كب

 : ءانغلا يف رفعج نباو كلملا دبع

 «هيبأ نع يماذجلا رذنملا نب مهاربإ انثدح :لاق ةنيدملاب فسوي وبأ ثّدحو :لاق

 تاذ وه انيبف ؛ انيح هدنع ماقأف «ناورم نب كلملا دبع ىلع دفو رفعج نب هللا دبع ّنأ

 هعضوأ ام !ءانغلا هللا حبق :كلملا دبع لاقف ؛ءانغلا اوركاذت ذإ ءهرمس يف ةليل

 ءتكاس هللا دبعو !ءاهبلل هبهذأو ,«فّرشلل هّمدهأو ,ضزعلل هحرجأو «ةءورملل

 كلام :كلملا دبع لاقف - هباحصأ نم رضج نم هيلع هناعأو هللا دبعب ضرع امنإو

 تثبن فإ امأ :لاق ؟قزمتي يضرعو عزمتي يمحلو لوقأ ام :لاق ؟ملكتت ال رفعج ابأ

 ءفث الو فأ ال :لاق !فّتو كل َفأ : :لاق «نينمؤملا ريمأ اي لجأ :لاق ! ينغت كنأ

 , يناجلا يبارعألا كيتأي :لاق ؟وه امو :لاق «كلذ نم مظعأ وه امب تنأ يتأت دقف

 ءانسحلا ةيراجلا انأ يرتشأو «رانيد فلأب هل رمأتف ؛ تانصحملا فذقيو ؛روُزلا لوقي

 توصب يلع هدّدرت مث ,هنسحأ مالكلا نمو ,هدوجأ رعشلا نم اهل راتخأف ءيلام نم

 ؟ عنصت ام يناغألا هذه نع ينربخأ نكلو « سأب ال :لاق ؟ سأب كلذب لهف ؛ نسح

 سيوطو حيدب ناكف «ةعوبطم مهرد فلأ رشع ينئاب ةيراج تيرتشا معن :لاق

 نب ديزيل تفصوف ؛ هيلع تبلغ ىتح امهنم تقلعف ءاههيناغأ اهيلع ناحرطيف اهتايتأي

 جرخت ال اهنإ :هيلإ تبتكف . كمكحب اهتعب اّمِإو لإ اهتيدهأ اَمِإ :ّلإ بتكف «ةيواعم

 تيبأف .هب وخست ال هّسفن َّنأ بسحأ تنك ام اهيف يل لذبف !ةبه الو عيبب يكلم نع

 . هيلع
 نم ىتف نأ انزئاجع نم زوجع يل تركذ ذإ «لاحلا كلت ىلع يدنع يه انيبف
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 فقي ًارتتسم ةليل لك يف ءىجي هنأو ءاهبب فغشو اهقلعف اهءانغ عمس ةنيدملا لهأ

 عّنقم لبقأ دق ىتفلا اذإف «هئيجم تيعارف ؛فرصني مث اهءانغ عمسي ىتح بابلاب
 لّمأتأ تلعجو «ةليللا كلت اهب ْعْذأ مف .ًايفختسم دعق دقو هيلع تفرشأف « سأرلا

 يف وه اذإف ,هيلع ٌتعلطا رجفلا قشنا (ملف ؛هيف وه يذلا هناكم تابف ءهعضوم
 يلجعأو ةيراجلا هذه ينيزف ةعاسلا يقلطنا :امل تلقف يراوجلا ةمّيق توعدف , هعضوم
 ال ؛هل تلقف ؛ ًاروعذم هبتناف , هّتكّرحو بابلا تحتفو تلزن اهب تءاج اللف . لإ اهب

 شهدف !ّيلإ اهّدرف اهعيبب تممه نإو .كل يهف ةيراجلا هذه ديب ذخ !كيلع سأب
 مقف ,كتيغُبب كرفظأ دق !كحيو :تلقف !هنذأ نم توندف ؛'''هب طبلو لّبخلا هذخأو
 !هنم بجعأ طق ًائيش رأ ملف ءايندلا قراف دق ىتفلا اذإف !كلزنم ىلإ اهب قلطناف

 هتنياع كنأ الولو اذه نم بجعأ طق ًائيش تعمس ام هللاو انأو :كلملا دبع لاق

 مل ىتفلا تركذ اذإ تنكو ,يدنع اهّتكرت :لاق ؟ ةيراجلاب تعنص اف ؛هب تقّدص ام

 ف «ّيلع دقحيف اهلاح هغلبيف ديزي ىلإ اهب هّجوأ نأ تهركو .يبلق نم ًاناكم اهل دجأ
 !تتام ىتح اهاح كلت تلاز

 :ينغم ا بويأو ةفيرط

 :لاقف ىنغملا بويأ ىلع ةفيرط هل لاقي لجر فقوو

 (لُمّيلا بناجب ٌلومُحلا يح» ىوس كيدل ًائيش يغتبأ ال

 : سيقلا ءيرما لوقب هانغ مث هدوع جرخأف ,ءلزنف «تبلط ام كلف .لزنآ :هل لاقف

 ىلكش اهلكش ُمتالِّي الذإ 2 لمرلا بناجب لومخلا ىح

 نع بارتلا حسمي ماق قافأ الف ءلدجنم ضرألا يف وه اذإف «ةفيرطب ''' طبلف

 )١( عرص :هب طبل .
 ةأجافم هاشغي رمأ وأ ءاد نم ضرألا هسفنب برض اذإ ,لوهجملا ءانبلاب .هب طبل لاقي (؟) .
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 «ٌراح ءيش يلجر نم هللاو عفترا :لاق ؟كتصق تناك ام !كحيو :هل ليقف ؛ههجو

 . لاح تناك ام يردأ ال تعقوف ؛ امداصتو ايقتلاف «دراب ءىش ىسأر نم طبهو

 نايقلا نم اهريغو نانع رابخأ

 ناك :لاق رمع نب مهاربا انثدح :لاق ةرصبلاب يبالغلا ايركز نب ٌدمع ثّدح

 مث !كّبحأ هللاو انأ :اه لاقو ءاهيرتشيل يفطانلا ةيراج َنانع ضرعتسا دق ديشرلا

 تايبأب نينغملا نم رضح نم ضعب هانغف هراَّمّس غم ةليل سلجف ؛اهئارش نع كسمأ

 :لوقي ثيح ريرج

 "'نيّعم لازي ال كنيعب الشو اورداغ كّيَلب اًردَغ نيذلا َّنِإ

 مكنم له :هئاسلجل لاقو ,تايبالاب بجعأو ,ًاديدش ًابرط اه ديشرلا برطف :لاق

 :لاق  ريناند نم ةردب هيدي نيبو  ؟ةردبلا هذه هلو . نهلثمب تايبالا هذه زيحي دحأ

 . كنأش :لاق .نينمؤملا ريمأ اي اهب كل انأ :هسأر ىلع مداخ لاقف ؛ًائيش اوعنصي ملف

 لخدف «هل تنذأف .نانع ىلع يل نذأتسا :هل لاقف ّيفطانلا ىتأ مث ؛ةردبلا لمتحاف

 :بتكا :هل تلاقف ءاهايإ اهدشنأف ؟تايبالا امو !كحيو :تلاقف ؛ ربخلا اهربخأو

 انيمك لازي ام ييبلقب اد هتلق دق يذلا لوقلاب تجتم

 انيوَرف ىوهلا ءام نم نيقُسو اهنيط يف هئارث تعنيأ دق

 انيوَه َنيوَه اذإ بولقلا نإ يديس اي اولّرقت نيذلا بّذك

 !كحيو :لاقف «نوراه ىلإ عجرو ةردبلا اهيلإ عفدف . تايبالا كنود :هل تلاقف

 الإ تتاب نإ يقنع نم ةفالخلا تعلخ :لاقف . يفطانلا ةيراج نانع :لاق ؟ اهاق نم

 ةليللا كلت ةيقب تتابو ءًافلأ نيثالثب هنم اهارتشاف اهالوم ىلإ ثعبف :لاق !يدنع

 ! هدنع

 ةيراج نانع هيلإ تبتك ؛ةرم الإ طق الذتبم ديشرلا تيأر ام :ىعمصالا لاقو

 )١( ءاملا نم ليلقلا : لشولا .
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 اكافج فاخأ الًانمآ اكاوبب ةمعن لظ يف تنك
 اكانّهف يب ةاشّولا ّنويع تا ٌررقأف ةاشولا اننيب ىعسف

 اكادف تلعُج اي قحلا يف كب ىلوأ ناك اذ ُريغَل يرمعلو

 ىنعملا ىلإ ريشي مكيأ :لاقف , يجنرطشلا رفعج وبا هدنعو هديب ةعقرلا ذخأف :لاق
 رمأ هبلقب عقو هنأ تنئظف ؟مهرد فالآ ةرشع هلو ًارعش هيف لوقيف يسفن يف يذلا
 :رفعج وبا ردبف «نانع

 اكاركذ هئاحير َبحلا_هيلإ رورسلا ُبَسنُي سلم

 اكاوس نع ىتسمأ تفاجتو ىيرضحت نأ ءاجرلا كلني : 5 01 ٠ 171 ىلا ع وو -

 . افلأ نورششع تيبلا اذهب كلو امل ىعمصأ اي هللاو تنسحأ :لاق

 اكارت ىنيع لعل ًاساعُن هللا نيشْعُي نا تّيمت دق

 . نينمؤملا ريما اي هللاو تقدص :هل انلق

 نانع رما يف يلهابلا

 ليقو نوراط تركُذ اهنأو «نانع ربخ ّيلإ ىهتنا امل :يلهابلا دامح نب ركب لاقو
 برض دق اهالوم يفطانلا الإ ينعار اف ؛اهل ًاضرتعم تجرخ .سانلا رعشأ نم اهنإ
 ام :تلقف ؟نانع ةسلاجمو بارشو ماعط نم حنس اهف كل له :يل لاقف .يدضع ىلع
 رعاش رْكب اذه :لاقف لخد مث هتباد لقعف .هلزنم انيتأ ىتح انيضمو !بلطم نانع دعب
 لاق مث ؛ طوسلاب اهيلع لمحف !ةنالسك ينإ .هللاو :تلاقف . مويلا كتسلاجم ديري ةلهاب

 للا



 :تلقف ؛اهب تعمطف ,اهدخ يف نايجلاك رّدحتي اهعمدو تلخدف . لخدا : يل

 ةطيخ نم لسني ذإ ٌردلاك اهعّمد تّلبْسأ نانع يذه

 :تلاقف . يزيجأ :تلق مث.

 هتدجو تيب : اه تلق !انيذوأ كببس نمف ءاهتاه :تلاقف . ةجاح يل نإ ؛ اهل تلقف

 : اهتدشنأف : لق :تلاق . هتزاجإ ىلع ردقأ ملو هضرقأ مل «يباتك رهظ ىلع

 الكتف هئاشحأ نم َسّفنت هتبسح ىتح ّبحلا وكشي لاز (ف

 :تدشنأ مث ةعاس تقرطأف :لاق

 !امد هل تيكب ًاعمد يكب اماذإ هئاكبل ًةمحر ىكبأف ىكبيو

 :تيبلا اذه ةزاجا يف كدنع (مف : اهل تلق

 :تلاق مث ةعاس تقرطأف

 ؟...اذام ناكف ُمودعوأف هوْفٌتعف ةهوبتاعف

 نانعو ساون وبأ

 اي رعشلا عيطقتو ضورعلاب كملع فيك :تلاقف «نانع ىلإ ساون وبأ سلجو

 :تيبلا اذه عطقت تلاق . ديج :لاق ؟نّسح

 زاّبخ ةحفص يف يم (افثشلا لورخلا تلكأ

 نم بورض يف ذخأو اهنع كسمأف .,تكحضأو هب تكحض هعّطقي بهذ (لف

 نسح اي نسح :تلاق ؟ضورعلاب كمّْلع فيك :لاقف ءاهل الئاس داع مث ؛ثيداحالا
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 تذخأ ىتح تحرب ام ! هللا كحبق :تلاقف ,«ساون وبأ كحض هعطقت تبهذ ملف

 . ! كرأثب

 ةيراجو ينغملا نسوسو نومأملا

 يلصوملا ميهاربا نب قاحسإ ينثدح :لاق يندملا ربلا دبع نب هللا دبع وبأ ثّدح

 :لاق لامج مسو هيلع , انسوس ىمسي نغم مهيفو «نينغملا نم ٌةعامج نومأملل ناك :لاق

 اذإ تناكف .هتقلعف هيلإ ترظنف هيراوج نم ةيراج تعلطت ذإ ينغي هدنع وه انيبف

 : ينغتو اهدوع يوست نسوس رضح
 ايدت ىتلقمل يعمد ناك الإ ضغلا نِسْوّسلاب انْرَرَم ام
 اهسن ىكذأ هنم تنك نإو ت لأ هب ىّمسملاو تنأ اذّبح

 كلذ لعفت لزت ماف ؛هريغ يف تذخأو توصلا اذه نع تكسمأ نسوس باغ اذإف

 :تلاق كّرمأ ينيقدصآ :لاق مث ؛ "'عطنلاو فيسلاب اعدو اهب اعدف ,نومأملا نطف ىتح

 ريمأ اي :تلاق !هللا ءاش نإ :امل لاق ؟قدصلا كدنع ىنعفني ,نينمؤملا ريمأ اي

 ءاهتبوقع نع نومأملا كسمأف .هتقلعف هتيأرف ةراتسلا ءارو نم تعلطا «نينمؤملا

 . !انبري ال لاقو هل اهبهوف ىينغملا ىلإ لسرأو

 هيف ركس يذلا هعضوم يف دقر ركسو برش اذإ قثاولا ناكو :نسحلا وبأ لاق
 ,هباحصأ بلقناو ,دقرو ركسف اموي برشف ؛جرخي ملو كرت هئامدن نم ركس نمو

 يف ينغملا عقو سلجملا الخ املف ؛قئاولل ةينغم هعم تيقبو ؛ دقارتلا رهظأ ًاينغم الإ

 :اهيلا اهعفدو ةءاحس

 درابلا كيف قير نم ُفّشرتُم يننأك مانملا يف كشيأر ينإ
 دحاو شارف يف ًاعيمج انتب امنأكو يدي يف كّمك َنأكو
 00 3 52 2 1 2 و 20-5 |

 يدعاس كدخ تحتو ىتحار يف اههالك كابكنمو تهبتنا مث

 )١( لتقلاب هيلع موكحملا هقوف لتقي ناك ام ًاريثك ,دلجلا نم طاسب :عطنلا .

 فتكلاو دضعلا سأر :بكنملا (*) .ءيش لك رشق :ةءاحس (؟) .

106 

 س٠



 : هتباجاف

 دياحلا مغرب ينم هلانتس ٌهَترصبأ ام لكو تيأر ًاريخ

 ""يدياجمو يلسارَم نيب لوجتو يجلامدو يلخالخ نيب تيتو
 دصار ةفاخّم الب ثيدحلا َحلَُم ايطاعَت نيقشاع ّمعنأ ُنوكنف

 ءاهدي نم ةءاحسلا ذخأف هسأر قئاولا عفر .ةءاحسلاب هيلإ يمرتل اهدي تدم املف

 لوسر الو ٌُباتك الو مالك اذه لبق امهنيب رحي مل هنأ هل افلحف ؟هذه ام : امل لاقو

 متو هل دهشأ |(لف .هنم اهجّوزو اهقتعأف . اههرماخ دق قشعلا نا الإ .ظحللا ريغ

 تدرأ : :هل لاقف جرخ مث اهب عقوف . تويبلا ضعب ب نم تيب ىلإ قئاولا اهماقأ ؛حاكنلا

0 
 . !كتجوز يهو اهيف كتخشك دقف ,يتمداخ يهو اهيف ينخشكُت نأ

 :ةبابح يف ةملسمو ديزي

 هوخأ ةلمسم هيلع لخد «ةيعرلا عاضأو اهب لغتشاو ةبابحب ديزي فلك املو :لاق

 هذه عم تبجتحاو .ةعمجلل دوهشلاو ةّماعلل ٌروهظلا تكرت ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 اتايبأ لوقي نأ صوحالا ىلإ ةبابح تصوأف ؛سانلل رهظو اليلق يوعراف !ةّمألا

 : ةبابح اهب تّدغو لاقف ؛ ةملسم لاق ام ديزي ىلع اهيف نّوهي
 ادلجتي نأ ُنوزحملا عم دقف 2 ادّنبتي نأ مويلاٌهَّضَنَت ال الأ

 ادّمْلِج رخصلا ٍسباي نم رجح نكف ىوملاام ردت ملو قشعت مل تنأ اذإ

 ادّفو ناثغلا وُذ هيف مال نإو يهتشتو ذلت ام الإ شيعلا له

 ةنعل ةملسم ىلع ؛تقدص تقدص :لاقو ضرالا '"/هناّيرجب برض اهعمس الف

 . ىلوالا هتريس ىلإ داع مث !هللا

 )١( ثويدلا :ناخشكلا (؟) . دضعلاب طيح راوس :جلمّدلا .

 .هدح وأ ,فيسلا دمغ وا ء« صيمقلا بيج :ناّرجلا معز
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 :ةبامح توم دعب ديزي

 نب مثيل انثدح :لاق بيبش نب هللا دبع ديعس وبأ انثدح :لاق زاغلا نبا ثدحو
 بكأ تيفوت املف « ًاديدش ًافلك ةبابحب افلك كلملا دبع نب ديزي ناك :لاق ركب يبأ

 نيب جرخ مث ؛اهزاهجب رمأو اهنع ماقف ,تنتنا مث ؛ءاهممشتيو اهفشرتي امايأ اهيلع
 هيلإ قصل فرصناو اهنفد نم غرف اذإ ىتح .هيف لزن ربقلا غلب اذإ ىتح ؛اهشعن يدي
 :لوقي ثيح ةعمج يبأ نبا هللا لتاق :لاق هيلع رثكأ |لف ؛هسنؤيو هيزعي هوخا ةملسم

 دّلجتلاب ال كنع ولست سأيلابف ىوحلا عدت وأ سفنلا كنع لست نإف

 () ِدَغ وأ مويلا ٌةماه هذه :كلجآ نم لتاق وهف يفراز ليلخ لكو

 . ًاموي رشع ةعبس ىلإ هاّتفدف ءاهتزانج يف نعّطو :لاق

 ةيراجو مصتعم ا

 اعدف ؛هعم اهب جرخ نكي ملو .رصمب وهو هيلع تبلغ تناك ةيراج مصتعملا ركذو

 هبشي ًاتوص تاهف ؛ اهيلإ قوشلا ينقلقأف ,ةيراج تركذ يفا !كحيو :هل لاقف هل ًاينغم
 : ىنغ مث ًايلم قرطأف . كل تركذ ام

 ريطأف رئاط ْيَحانَج ٌراعأ 2يننأ حّرَبملا قوشلا نم تددو

 رورُس هيف تسل رورسل امو ٌةشاشّب هيف تسل يعنل مف
 ٌروبصل اهريغ ىرخأب فصنو هبلق فصن ةدلب يف أرمآ َنإو

 غلب الف ,هتعاس نم لحرو «ةزئاجب هل رمأو !يسفن يف ام تودع ام داو :لاقف
 :لاق امرفلا

 ""امدّتلاو ما يساقُي رصم ىَرَق يف ٌبيبرغ
 امَّرفلاب هنم رّصَقآ ن ادّيلاب ناك َكْنَلل

 ذخؤي ىتح ينوقسا ينوقسا لوقي - (هسأر يا) ليتقلا ةماه نم جرخي هنا برعلا معزي رئاط :ةماهلا )١(

 . هراثب

 . ديدشلا قشعلا :مدسلا (؟)
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 :هل ةنيق يف نومأملا لاقو

 ديوث نم يحنو ام تيم يفتح تاظحل اهلفثل ين اه

 ديبع اهل نيملاعلا اك اهتتُم نيملاعلا ىْنَتو

 :هل ةنيق يف يرتحبلا دشنأو

 ليمج نسح اهلاج لعفو ىضرت مث بضغتف اهُحزامأ

 ليدع اهل سيلف ىضرت نإو لد تاذ نَّسحأف ْبضغت نإف

 ةنيق يف زتعملا لاقو
 بيبح هجوو سأك نم نّيسمشو 2 اجّدلاو سس نيلي يف ُتْيمأف

 : هللا همحر هل ةنيق يف ديشرلا نوراه لاقو

 "'"نابضغ فرطلاو ٌةيضار ُسْفنلاف ةقم هسحت يفخُتو ًادودص يِدْنُ
 ناطلس نمحرلا ىوس يقوف سيلو هُنلذف يّدخ هل ُتعَّضو نم اب

 . عمط باب نم الإ ىتؤت الو , دحأل ةبحم صلخت ال ةنيقلا : ينابيشلا مهاربا لاقو

 : ةنيقل تلق :مهجلا نب ىلع لاقو

 ًِ 0 ةلزنم ّبحلا ةارو نيملْعَت له
 يناصق 6 5 حج بحلا نإف ا

 :تدشنأو «بهذلا باب نم يقأت :تلاقف

 "7 ينادلاب سيل نم ًابنذُم لزَي مف هُمّدقت ًاشوقنم كعيفش لعجأآ

 ةنيقو بعشأ

 دارأ الف ؛ ءانغلا اهحراطي ًاموي اهدنع سلجف ةنيدملاب ةنيق ىلإ فلتخي بعشأ ناكو

 ؛بهذت نا فاخأو ,«بهذ هنإ :تلاق . هب كركذأ كمتاخ ىنيلّون : اهل لاق جورخلا

 .هدعبأ :هاصقأ (؟) .ةبحملا :ةقملا )١(

 . ةليسوب هيلإ لسوتي يذلا : عيفشلا (8)
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 . !ضرألا نم ًادوع هتلوانو !دوعت كلعل .دوعلا ذخ ذه نكلو

 نأ هنم تبلطف ءاهرظن اذإعطقنيواهب فلكي ةنيدملاب ةنيق ىلإ فلتخي بعشأ ناكو
 لاقف ؛هب هتيقلو ٌءاود هل تلمعف ءاهراد بنجتو اهنع عطقناف .مهارد اهفلسُي

 تنأ هيبرشا :لاق !كب يذلا عزفلا اذهل هبرشت كل هتلمع ءاود :تلاق ؟اذه ام : امل

 :لوقي أشنأو . يعزف عطقنا كعمط عطقنا ناف , عمطلل

 ةهَقَفَن يل سيل نيكلو كاومأ هللو انأ

 ةنيقو ثراحلا وبأ

 ركذت الو هثّدحت تلعجف «هراهن ٌردص ةنيدملاب ةنيق ىلإ ْريَّمُج ثراحلا وبأ دعقو
 امأ ! هللا ناحبس :تلاق ؟ًاركذ ماعطلل عمسأ ال يلام :لاق هب كلذ لاط |ملف ؛ماعطلا

 اليمج نأ ول ,كادف تلعُج :اهل لاقف ؟ اذه نع كلغشي ام ىهجو يف امأ ؟ ىحتست

 هبحاص هجو يف امهنم دحاو لك قصبل «نالكأي ال ةدحاو ةعاس ادعق  ةنيثبو

 . !اقرتفاو

 ةنيقو ساون وبأ

 اهنأ هل رهظتف ءاهيلإ فلتخي ساون وبأ ناكو ,ةنيق قارعلاب تناك :ينابيشلا لاقو
 لاقف ؛اهيلإ ثدحتيو اهدنع سلجي ىتف اهدنع دجو اهءاج (لك ناكو ؛هريغ بحت ال

 : اهيف
 مالّسلاو ةّيحتلاب ىقلتو اّدو هللا قلخل ةرهلفُمو

 ماحّرلا نم هيلإ صُلخُأ لف هيلإ وكشأ اهداؤف تت
 ماع ّلك ًافلأ ّنوسمخ الو قيدص اهيفكُي سيل نّمايف
 ماعط ىلع ّنوربصي المهف ىسوم موق نم َةّيقب كارأ

38 



 نايقو ساون وبا

 «معن :لاق . كتانب انتيل :هل نلقف ؛نايق هيف ًاسلجم ساون وبأ رضح ينابيشلا لاقو

 . ةيسوجملا ىلع نحو

 موقلا نم خيش اهيلإ ماقف ,تداجأف تنغتف .ًاسلجم ةنيق ترضح :يبتعلا لاقو

 ايندلا تناك ول .قلاط يل ةأرما لكو ءّرح يل كولمم لك :لاقو ءابيدي نيب سلجف
 «كل يل ةنسح لك هللا لعجف نكي مل اذإ امأف ؛كل اهتعطقل يمك يف ًاررص اهلك يل

 تمق امب هدلول دلاولا موقي ام هللاوف ءاريخ هللا كازج :تلاق . لع كيلع ةئيس لكو

 يل ةأرما لكو .رح يل كولمم لك :اهل لاقو اهيدي نيب دعقو رخآ خيش ماقف .انل هب

 الو «كل اهببي ةنسح هلام هنال ؛ القث كنع لمح الو ًائيش كل بهو ناك نإ ,ٌقلاط

 . ؟ هنيدمحت ءيش يألف ؛كنع اهلمحي ٌةئيس كيلع

 ناك :لوقي يلصوملا هاربا نب قاحسإ تعمس :لاق يكملا رمع نب دمحا ثّدح

 ناكو «ءانغلا بحي ناكو ,ءبلاط يبأ نب رفعج دلو نم .«يرفعج لجر ةئيدملاب

 اوموق :هناوخإل اموي لاقف .اهقشعتي يرفعجلا ناكو ,. صيصب اهل لاقي ةئيق ةنيدملاب

 «يئاسن تلمرأو ءيدلو تمتيأ هللاو دقف ءاهفشاكن ىتح ةيراجلا هذه ىلإ يعم

 يه اذإف .هيلإ تجرخف ,هّقد اهباب ىلإ اوءاج اذإ ىتح .هعم اوماقف . ىتعيض تبرخأو

 :نيّنغَتأ «ةيراج اي : ال لاقف ءالكشو ًالد سانلا حلمأ

 مالسلا رايد يف مكيلع مكنع تولسف مكبحأ تنكو

 اذه نسحأ ام هللاو ؛ يدوع يتاه «ةيراج اي :تلاقو تكبو تلجخو تيحتساف

 :تنغف . هريغ نسحأ نكلو

 ءافعلا بهذ نم راثآ ىلع اولابف اهنم اهلها لمحت

 نينسحتفأ ,يتديس اي :اه لاق مث ءاقرع ببصت ىتح انبحاص هللاو ايحتساف :لاق

 : ىنغت نأ
 لضفتأ يذلا تنك اوملظ نإو اماظ تنك اذإ ىبتعللعضخأو



 :تنغف . هريغ نكلو اذه فرعا ام هللاو :تلاق
 0 1 ع

 هللا نعل :لاقو ؛هجئاوح هيلإ لمحي همالغ لسرأو .لخدو بابلا عفدف :لاق

 . !ةعيضلاو دلولاو لهالا

 ءافلذلا ربخ

 ءرضخألا "7جابيدلاب شورفم .رمحالا ماخرلاب طلبم ناكد ىلع سلاج وهو .ناورم
 تبني ناديم ناتسبلا نم قش لك ءازإب اذاو ؛ عنيأو رمثأ دق ءفتلم ناتسب طسو يف
 دقو ؛ اهتبحاص نم نسحا نهنم ةدحاو لك . فئاصو هسأر ىللعو رهزا دق عيبرلا

 رابطالا تّنعو «ةرهزلا اهنسح يف تفعضأو «ةرضخلا ترضنف .سمشلا تباغ

 دق هيف راهنأب [ ُناتسبلا ىلَح دقو ] ؛تلياتف راجشالا ىلع حايرلا تفسو .تبواجتف
 . هتاكربو هللا ةمحرو ريمالا اهيأ كيلع مالسلا :تلقف :تقفدت دق هايمو .تققش

 ؟ايح ٌدحا باصي نيحلا اذه لثم يف !ديز ابأ :لاقو هسأر عفرف ؛ًاقرطم ناكو

 . !ٌدعب ةمايقلا تماق دق وأ ءريمالا هللا حلصأ :تلق

 . ةيفخ مهنيب ٌةلسارملاو ارس ةبحملا لهأ ىلع معن :لاق

 . ؟ اذه انموي يف بيطي ام ,ديز ابأ :لاقف هسأر عفر مث ءايلم قرطأ مث
 ,ءافيه ةدودقم اهوانت , ءاضيب ةجاجز ف «.ءارفص ةوهق .ريمالا هللا زعأ :تلق

 . !اهمفب يمف حسمأو ءاهفك نم اهُبرشأ ,ءاجعد [ ةلوحكم ] ءافل ةمومضم

 تأر املف ؛قيهش الب تاربع هنيع نم ردحني ءاباوج ريحُي ال ايلم نايلس قرطأف

 .ريرح هتمحلو هادس بايثلا نم برض :جابيدلا )١(

 الا



 ءاضقنا هيف موي يف تللح .ديز ابأ :لاقف هسأر عفر مث ؛هنع َنّيحنت كلذ ْفئاصولا

 هذه راثأ ام ينربختل وأ كقنع نبرضال هللاو !كرمع مّرصتو كتدم ىهتنمو كلجا

 ,كلملا دبع نب ديعس كيخا باب دنع ًاسلاج تنك ؛ريمالا هللا حلصأ معن :تلق

 اهيلع ؛دايصلا ةكبش نم تلفنا لازغلاك رصقلا باب ىلإ تجرخ دق ةيراجب انا اذإف

 اهيلجر يفو ؛ اهتكت شقنو ءاهتّيسريودتو . اهندب ْضايب هنم نيبتي يناردنكسا صيمق
 ةباؤذ درفب ةمومضم ,؛اهيلعت ةرمح ىلع اهمدق ُضايب قرشأ دقو «ناوارمح نالعن

 ىنثم ىلع تلبسأ دق ةرطو ءاهيبكنم ىلع ''ليكاثعلاك ليستو اهيوقح ىلا برضت
 يرجحم ىلع اسوق دق نابجاحو ءاهيتنجو ىلع نانون اهنأك انيز دق ناغدصو . اهنيبج

 ؛ امد رطقي حرُج هنأك مفو ءّرد ةبصق هنأك فنأو ءًارحس ناتءولمم نانيعو ءاهينيع

 لاط ؟ يمتني ال نم جالعو .2يكتشي ال نم ءاودب يل نم .هللا دابع :لوقت يهو

 داؤفلاو .ةملاو سفنلاو ,«بزاع بلقلاو .رئاط داؤفلاف ؛باوجلا ًاضيأو ,باجحلا

 ىلإ ناك ولو ؛ًادّلبت اوتامو «ًادّلجَت اوشاع موق ىلع هللا ةمحر ؛ سّبتحم مونلاو « سلتخم

 . ! اليمج ارمأ ناكل ليبس ءازعلا ىلإو ةليح ربصلا

 ؟ةينج مأتنأ ةيسنإ ةيراجلا اهتيأ :تلقف ءاهسأر تعفر مث ءاليوط تقرطأ من
 . !كقطنم نَسَح ينلهذأو ؛كلقع ءاكذ ينبجعا دقف ؟ ةيضرأ مأ ةيئامس

 امف .ءبيرالا مكتملا اهيأ رذعأ :تلاق مث «يفرت مل اهنأك اهمكب اههجو ترتسف

 هللا حلصأ - هللاوف ؛تفرصنا م ! دناعم بصل ةاساقملاو .دعاسم الب ةعاسلا شجوأ

 ينيع يف جُمَس الإ ًانسح تيأر الو ءاهركذل هب تّصِصُع الإ ابيط تلكأ ام - ريمالا

 . !اهتسحل

 نأ ماحلاو «يندواعي نا ابصلاو «ينزفتسي نأ لهجلا داك .ديز ابأ :ناملس لاق

 )١( ءاوغا يف بذبذتف ةئيز وا فوص وا نهع نم قّلع ام وهو :لوكشع عمج : ليكاثعلا .
 هفرحو ءيش لك فرط :ةّرْطلا (؟) .

7” 



 اهيف لوقي ىتلا ءافلذلا ىه كلت ؛تعمس ام وجشو «تيأر ام نسحل ؛ ينع بزعي

 :رعاشلا

 () ناقّمد سيك نم تجرخأ ًةتنتوقاي افلا امنإ

 تومي ال نم ينإ هللاو ءاهعاب نمل ةقشاع يهو .مهرد فلأ فلأ يخأ ىلع اهؤارش

 مق ؛ ةيهن توملا عقوت يفو .ةولس ربصلا يفو .اهتّصغب الإ ربقلا لخدي الو ءابهنزحب الإ

 . تفرصناو اهتذخأف . ةردبب هلقث .مالغ اي ؛ةضوافملا متكاف ديز ابأ

 رمأف .هيلإ ءافلذلا تراص .ناهلس ىلإ ٌةفالخلا تّضفأ الف :ديز وبأ لاق
 ءارهز ةقنوم ءارضخ ةضور يف برُضو .ةطوغلا ءانهد ىلع جرخأف ,"'طاطسفب
 ,عطاس رمحأو ,عقاف رفصأ نيب نم «ضغلا رهزلا عاونأ اهتحت .ةجبب قئادح تاذ

 حايرلا رم اهنم ريثي "'”يمحتالا درُّبلا يشاوحو يمرحلا بوثلاك يهف ؛عصان ضيبأو 2 ى (؟)س 1 8 8 : مالا ؟

 لاقي ءريمسو ميدنو نغم هل ناكو ءرفذالا كسملا تيتفو « ربنعلا ةحئار ىلع بري اهسن

 تناك دقو .هنم برقلاب هطاطسف برضي نا هرمأف « نكسي هيلإو «سنأي هب «نانس هل
 يف ,ناهلس دنع كلذ هموي نانس لزي ماف هّْرتتملا كلذ ىلإ ناولس عم تجرخ ءافلذلا
 نم ةعامج هب لزنف ,هطاطسف ىلا ليللا عم فرصنا نأ ىلإ ؛روبح مأو ءرورس لمكا

 . عمسو برشو لكأ اولاق ؟مكارق امو :لاق هللا كحلصأ انارق :هل اولاقف .هناوخا

 ريمأ ةَرْيغ ةدش متفرع دقف عامسلا امأو .مكل ناحابمف برشلاو لكألا امأ :لاق

 كبارشو كماعطب انل ةجاح ال : اولاق . هسلجم يف ناك ام الإ ,هنع يايإ هيبنو نينمؤملا
 . اذك توص انّدغ :اولاق .هومكينغأ ًادحاو ًاتروص اوراتخاف :لاق . انْعمسُت مل نإو

 : تايبالا هذهب ىنغتي هتريقع عفرف :لاق

 ٌرَحسلا اهّلظ ا لِيللا رخآ يف اهقّرأف قوص تّعمس ةبوجحم

 '!رضخ اهتاّبل ىلع داب ٌيَلخلاو ةَّرَفصعُم نم اهنم دخلا ىلع يننت

 . دوربلا نم برض : يمحتألا (*)
 . هوحنو ريرحلا هب غبصي ءرمحأ غبص هنم جرختسي تابن :رفصعلاو روفصعلا هيف عضوي ءانإ :ةرغصعم ( ع )
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 ٌرمقلا مأ ىببأ هدنع اههجوأ اهُعِجاَضُم يردي ال مثلا ةّليل يف

 ٌرْدَحْنُم تّوّصلا قورَطل اهُعْمدف قّلغ الو ُسارجأ تْرّصلا بُجحي م
 ٌرِطَفني يشنلل هنيل نم داكي 2 مدق ىلع يوحن َتَقَل َتِيَلُخ ول
 ال تلعجف ؛عمتست طاطسفلا طسو .ىلإ تجرخف «نانس توص ءافلذلا تعمسف

 ليللا تعن نمو ؛ىنعملا قفاو يذلا الإ دق ةفاطلو قلَخ [ نْسُح ] نم ًائيش عمست

 .اهبلق يف انكاس كلذ كرحف ءاهبهمو اهسفن يف هلك كلذ تأر الإ ؛ توصلا عاتساو

 نحص ىلإ جرخف ,هعم اهدجي ملف ناولس هبتناف «'"' اهجيشن العو ءاهانيع '' تلمهف
 :تلاقف ؟ءافلذ اي اذه ام : اهل لاقف ,لاحلا كلت ىلع اهآرف طاطسفلا

 دجلاو بألا عضاو احلا حببق ِهَّوُشُم نم عئار تّوص بر الأ

 دبع ىلإو ًاعم ىّرعُي ِةَمْأ ىلإ 9 هلعلو هتوص هنم كُعورَي

 ىلع ؛مالغ اي !رماخ هنم كبلق رماخ دقل هللاوف اذه نم ينيعد :ناملس لاقف

 «نائس ىلإ نينمؤملا ريمأ لوسر تقبس نإ :تلاقف اهل ًامداخ ءافلذلا تعدف .نانسب

 قبسف لوسرلا جرخف !ىلاعت هللا هجول رح تنأو مهرد فالآ ةرشع كلو هرّذحف

 ريمأ اي :لاق ؟اذه لثم نع كبنأ ملأ ,نانس اي :لاق هب تأ |ملف ؛ناملس ُلوسر

 نأ نينمؤملا ريما ىأر نإف ؛هتمعن ّيِذَغَو نينمؤملا ريمأ دبع انأو لمثلا ينلمح نينمؤملا

 امأ !كليو نكلو «هعيضأ نلف كنم يظح امأ :لاق . لعفيلف هدبع نم هّظتح عيضُي ال

 هل تقدو لهص اذإ ناصحلا نأو .هيلإ ةأرملا تغصأ ىنغت اذإ لجرلا نأ تملع

 ا"'ّسن اذإ سيتلا نأو ,ةقانلا هل تغص رده اذإ لحفلا نأو ,«سرفلا

 . كّمغ لوطي كنم ناك ام ىلإ َدّوَعلاو كايإو ؟ةاشلا .

 ةنيدملاب ةأرماو ءارمسلا وبأ

 نم فرصنمل ينإف « ةنيدملاب تأدبف تججح :لاق ءارمسلا وبأ ينثدح :قاحسإ لاق

 هل تمرحتسا

 . باحتنا ريغ نم ردصلا يف ءاكبلا ددرت :جيشنلا (؟ )

 . حاص :سيتلا بن («)
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 يف يه اذإو .ةنيدملا فئارط نم عيبت دجسملا ءانغب ةأرماب اذإو . ِملْلَع هللا لوسر ربق
 تفتلاف ,يجش يفخ توصب عجرت يه اذإو .ناقلخ نابوث اهيلعو اهدحو ةيحان
 ؟ مٌماق تنأو : تلاق !عامسلا يف نيديزت تلق ؟ةجاح نم له :تلاقف ,تفقوف اهتيأرف
 .هدمحأ ال لع : :تلقف ؟ ءانغلاب كّملع فيك : :تلاقف لجخلاك تدعقف !تدعق ول

 !يروطفو يروحَسل هنإ هللاوف ؟ هتفرعم نم كعنم ام ؟ران ريغب خفنأ مالعف :تلاق

 هب عضوي عضوم هل لهو .ءاذه اي :تلاق ؟ يلاعلا عضوملا اذهب هتعضو فيكو :تلق
 لثم ىلع ىرأ يتاللا ةوسنلا ءالؤه لكف :تلق ؟ةقهاشلا ءامسلا يف يف هولع يف وهو

 نامو :تلق . ةصق نهنيب يلو ....نهيفو نهيف :؟تلاق ؟كلاح لثم يفو كيأر

 :تلاق ؟ يه

 تنكو «ةمامدلاو حبقلا نم ىرت يتلا ةقلخلا هذه لثم يف انأو يبابش مايأ تنك
 هفحتأ تح يلع رشتني ال ناكو : ًائيضو ًاباش يجوز ناكو ةديدش ةوهش عامجلا يهتشأ

 كلذ دازف , ينرواحت ' ') راّصق ٌةأرما هتقلع دق ناكو ؛يب كلذ ٌرضأف هركسأو هببطأو

 :تلاقف ؛ يجوز ىلع راصقلا ةأرما ةبلغو .هيف انأ ام يل ةراج ىلإ توكشف ؛ ؛ يمغ ف

 مظعأ نينوكت ًاذإ !تنأ يبأباو : :تلق !كيلإ هبلق دريو كيلع هضهني ام ىلع كّلدأ
 نم يقّلعاف .ءانغلا نسح هنإف «ريبزلا ىلوم عمج ىلإ يفلتخا : :تلاق . يلع ةنم قلخلا

 :تلاق !اهلك هحراوجب كعماجيس هنإف .,كجوز اهب ينغ مث ,ةرشع ًاتاوصأ هئانغ
 يجوز لبقأ اذإ تلكف ؛ةفرعمو ةقازح ينيضر ىتح هقرافأ ما .هعمجمع تطتلاف

 تينغ نإو ءفّين ىلع تب ًاتوص تينغ اذإف ؛تينغت مآ" يتريقع تعفرو تعجطصا

 ةثالثف ةثالث تينغ ناو « نينثا ىلع تب نيتوص

 اعّدصتي نل ليق ىتح رهدلا نم ةبقح ةميذج ئتامدنك انكف

 قلُح هنأ نظأ ام هذه اي :تلقو .ينطب ىلع تكسمأ ىتح هللاو تكحضف :لاق
 :تلاق ةروشملا نم َةَنِم مظعأ ناك ام :تلق ,كتوص نم ضفخا :تلاق !كلثم

 )١( بايثلا ضيبملا :راصقلا . )١( توصلا :ةريقعلا .
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 :تلاق ؟ءيش ةوهشلا كلت نم كبلق يفف :تلق .ةركاش يب كبسحو «ةنم اهب كبسح

 ةلفانلا نع ينعطقتو ةضيرفلا ينيسنت تناك يتلا ''ةملغلا كلت امأو ءداؤفلا يف ذل

 :تلاق ؟كلاح مزأ نإ ةجاح كلأ :تلقو اهيلع تفقوف !اهراشعأ ةعست بهذ دقف

 ! ابئاخ فرصنتال ,كلسر ىلع :تلاق موقال تضهن |ملف !شيعلا نم تئاف يف انأ .ال

 : اهتراج نم هيفخت توصب تفرت من
 حجورق تاذب تَسيل ًاديك اب ينُميبَي نم ءةحورقم ّدبك يلو

 حيحصب ةّلع اذ يرتشي نمو اهتورتشُي ال سانلا لك سانلا ىبأ

 : ةنيقو مهجلا نبا

 ناك ةنيق ىلإ مهجلا نب يلع بتك :لاق .ىسوم نب نيسحلا نع عماج نب ركب وبأ

 ا""ارخس هب َّنأك ًارهد هتْمَيَتو ُهَداؤَف تّلَبَت دق نميف للا يفَخ

 اًرهظ مكل يرعُي سيل ًارمأ كتلأس امنإ كنم هب ْممسأ ال ّرجهلا يعد

 انل المي هنكلو ءًارهظ انل ىرعُي سيل ؛كادف تلعج ,تقدص :هيلإ تبتكف

 ٠ !ًانطب

 :دامح نبا ةنيقو بتاكلا ركب وبأ
 اهيف لاقف .ةكسمم اهيلإ ىدهأف .دامح نب دمج ةنيقب انتتفم بتاكلا ركب وبأ ناكو

 : باتكلا ضعب

 هريغ هيف اهكيني ًاصيمق اهيلإ ىَدْهُأ
0 0. 

 هر بيا ةواقثشللو امزح ةداعسللف

 )١( عارجلل ةوهشلا ةدش :ةملغلا .

 )١( هلقعب بهذو ّبحلا همقسأ :ًانالف لتب .
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 :كحضمو ناتنيقو يمشاه

 نب مثيلا نع مهاربإ نب قاحسإ ينثدح :لاق رصمب ربلا دبع نب هللا دبع وبأ ثدح
 اشر اههادحإل لاقي .ناتنيق هل ناكو . مشاه ينب نم لجر ةنيدملاب ناك :لاق يدع

 سلجم نع بيغي داكي ال كحضم ةنيدملاب ناكو «ءانغلا بحي ناكو ؛رذؤج ىرخأللو
 يفو كيف ةدئافلا ام :لاق هاتأ املف .هب كحضيل موي تاذ هيلإ يمشاهلا لسرأف ؛ دحأ
 يل بيطي ال هنإف .ًاذيبن يل ٌرِضْحُن :لاق ؟كتذل امو :هل لاق ؟يل ةذل الو كتذل
 هبرش املف رّشُعلا رَّكس هيف حرطي نأ رمأو ,ذيبن راضحإب يمشاهلا رمأف .هب الإ شيع
 هيلع قاض الف هيلع هيراوج زمغو يمشاهلا موانتو ؛هنطب هيلع كرحت كحضملا
 لهأو . نيتينامي الإ نيتينغملا نيتاه نظأ ام :هسفن يف لاق زّربتلا ىلإ رطضاو رمألا
 امهادحإ تلاق ؟ضاحرملا نيأ .يتبيبح اي : امل لاقف ضيحارملا فْنكلا نومسي نميلا
 : يناينغ :لوقي تلاق :لوقي ام : اهتبحاصل

 )داو لك يف بحلا نم يهأ ينتّيلخف يداؤفف تضحر

 ةكم لهأو نّْيتّيكم |مهنظأ , نع اتمّهف |مهارأ ام :هسفن يف لاقف ؛هناينغت اتعفدناف
 ؟لوقي ام : ىرخألل امهادحإ تلاق ؟ جرخملا نيأ ,يتبيبح اي :لاق . جراخملا اهنومسي
 : يناينغ لوقي :تلاق

 ()ملعأف ةالصلل يداّتملا تاصأ امّدعب ةكم نطب نم اهب تجرخ

 ماشلا لهأو ,نيتيماش امهنظأ نع هللاو |مهفي مل :هسفن يف لاقف ؛هناينغت اتعف دناف
 ام : اهتبحاصل امههادحإ تلاق ؟بهذملا نيأ ,يتبيبح اي : امل لاقف ؛بهاذملا اهنومسي
 : يناينغ :لوقي :تلاق ؟لوقي

 ٍبُنِجّتلا اذه لك ًاقح كي مو ٍبَهْدَم ريغ يف نارجهلا نم تّبهَذ

 ةنيدملا لهأو نيتيندم الإ |هنظأ امو .ينع امهفي مل :هسفن يف لاقف ؛ توصلا هاتنغف

 )١( دسجلا لسغي ريثكلا قرعلا ءاضحرلاو ,ءاضحرلا هتباصأ ؛ضحر .

 لام



 [هادحإ تلاق ؟ءالخلا تيب نيأ ,يتبيبح اي: امل لاقف ؛ءالخلا تيب اهنومسي

 : ينغن نأ لأسي :تلاق ؟لوقي ام : اهتبحاصل

 ""انّرحلاو َديهستلاو ةكم نطب نم انعظ ذإ نازحألا ىوج ىلع ىّلخ

 نيتيرصب الإ نيتقسافلا بسحأ ام !نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف ؛هاتنغف :لاق

 ام اهتبحاصل |هادحإ تلاقف ؟شحلا نيأ : مل لاقف ؛ شوشحلا اهنومسي ةرصبلا لهأو

 : هينغن نأ لأسي :تلاق ؟لوقي

 ا'روُمعملا لزتملاف اهانمف اهنم ناديهجلا َشحوأ دقلف

 . فنكلا اهنومسي ةفوكلا لهأو . نيتيفوك الإ اههارأ ام :لاقف ؛هناينغت اتعفدناف

 تيأر له ءانديس شيعي :اهتبحاصل اهادحإ تلاق ؟فينكلا نيأ ,ىتبيبح اي :لاق

 . ينغن نأ لأسي :تلاق ؟ لوقي ام ؟ لجرلا اذه نم ًاحارتقا رثكأ
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 الهتكا امو يبّيشف ' ًالفط ىوملا ينفتكت

 :|مل لاقف ؛اكحض عطقتي يمشاهلاو هب ناعلوُت امهنأ معو ءهنطب هبلغف :لاق

 يمشاهلا هبتناو ءاهيلع حلسف هبايث عفرف .وه ام [ىُملْعُأ ينكلو ءناتيناز اي اتبذك

 نم لع زعأ ينطب نم جرخ يذلا :لاق ؟ يئاطو ىلع حلستأ !هللا ناحبس :هل لاقف

 ام امهتملعأف ,طارضلل شحلا نع لأسأ يفأ اتبسح امنإ نيتينازلا نيتاه نإ ؛كئاطو

 .وه

 دوعلا يف مهلوق

 :طبربلا يف هللا ديمعو ديزي

 ؟وه ام يرعش تيل :لاقف «"'طبربلا هدنع ركُدو ًاموي كلملا دبع نب ديدي لاق

وعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع هل لاقف
 بودحم وه :وه ام كربخأ انأ :د

 ١( دوعلا : ظبربلا .
 .دهجلا :ديهجلا(؟) . لحترا :نعظ

)١( 
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 هفاطعأ كّرح الإ دحأ اهعمسي مل تكّرَح اذإ راتوأ ةعبرأ هل ,نطبلا حسرأ .رهظلا

 اذه ْفهرت نمل :لاقف ميهاربإ نب قاحسإ ّرم
 ؟فيسلا

 :ىنعملا اذه يف انلوق نمو
 هرهازأ هنم تَمنْيأ الجب اي

 الذَج ًابعان هيف تاب له ردي مل
 هشلثَمو هانم قفختي ٌدوعلاف
 تقطن اذإ ٌجارهأ ةراجحللو

 مقغن نع ٌنابثكلا اهنيب نحو
 ُكلَم اننيب اهف ٌدوعلا امنأك
 هعبتت ىهو ىّطمَت ذإ هنأك
 ًالذَتبُم ناك ول يذلا نوُصَملا كاذ

 هعجاري ول برضو قيشر توص

 هعمسأ مث ًاّيح بارز ناك ول
 :دوعلا يف باتكلا ضعب لاقو

 هل ريمض ال ناسلب قطانو

 اك مالكلا يف هاوس ٌريمض يدب

 :هيف ينودمحلا لاقو

 ةعبرأ نيب توص عجر تعجسو

 ُهرخآ نسحلا يف هّلَوأ كيسْنُي
 00 هما سؤدرفلا ةنج يف تاب وأ

 َُرفاصع هيف ترّرَغ دق حبّصلاو
 0هرقان ّينحملا ٌةرّبكلا اهب ايحأ

 أ”'هرئامض يفخُت ام ّبصلا نع يدب
 هركاسع هولتتو انيوُلا يشمي

 هرواسأ وفقت َرُمْرُه نب ىرسك
 هرساك رعّشلا َتْيِب رسكُي ناك ام
 (؟!ءرطاسأ تّلَض اذإ ٍضيرقلا عْجَس
 هرظانُي ال ذإ دّسح نم تام

 مدق ىلإ تّطيِن خف هنأك

 مكلا قطنم هاوس ريمض يدب

 ْنلع اهنيب اهف رئامفلا رس
 )١( ًاحرف :ًالذج .

 نرت هيف توص لك وهو , جزره عمج :جازهألا (؟) .

 .رعشلا : ضيرقلا ( 5 ) . ظعلا قشعلا :بصلا (؟)
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 اهتنجو ضؤور اهنم نيعلا يعترتو

 :نيصحلا نب ةشاكع لاقو

 اهتانب نأك ةيراج ّفَك نم
 اب تبّرَض اذإ اهاسُي َنأكو

 : دوعلا يف انلوق نمو

 ٌبّصع هْغوصُي توص بر اي

 اهُعباصأ ةمومضم ٌءافّوج

 ةعبرأل تئزُج ةعبرأ
 اهرّبكأ بولقلا يف اهّرغصأ

 اهظفال زشغب تنرأ ذإ

 اهراض فك نال امل

 نزح هليصفت ًاحرف اهّنكو
 نحلااهتناحلأ يف رحت الو

 نتف امرممثأ امن انا
 نّذألا اهظافلأ يف حرستو ًاروط

 "!اباَّنَع تفّرُط دق ةضف نم

 اباسح لامثلا اهدي ىلع يقلُت

 مدق اهقوف نم قاسب تطين
 مقن اهكيرحت تاَنَكَنُم

 محتلت سوفثلاب اموازجأ

 ”'مقسلو ًءافشلا اهنم تعبي

 ملح نُهّبيجُي ماج تلق
 مف نط امو اهنع برعُي

 ءانغلا يف نيدربملا ف مهوق

 ساون وبأ لاق

 راذهم تنأف رثكآ َوأ للقأ اذحو اذش اذإ ٍريهرلا لق

 رانلا كنأك يدنع ترص قتل طحح ةدوربلا ةدش نم تنخس

 : ًاضيأ لاقو

 راح ٌدراب جلتلا كلذك يتفص نسم نوعماسلا بجعي ال

 سيسسسسسس ااا
 ٠

 . معطلا ذيذل ولح رمحا رمث :باتعلا )١(

 . ضرملا :مقسلا (؟)



 : ًاضيأ لاقو

 ًارَط شيجلا يف نحنو انُجضن دق

 هيفف اّيسُح انل اويصأف

 ارح ْنآلَم ُهوفَو يَنْعُي ول

 :هلو

 يَغُي ذإ سلغملا وبأ ناكو

 ًاروطو ًاروط هقدشب ليمي

 : لبعد لاقو

 ّ نإ نقمو

 الاح ماوقألا نسحأ

 :ينودمحلا لاقو

 اعيمج نوماس نحن اهيب

 ًءاطخ ناكف ًاتوص ىّنغتف

 ىنغت ام ىلع ةجاح انلاس

 : طايخلا سابعلو

 برصُي ًايداش ًارصن تيأر

 هدوع نم حبني هنأل

ح ف عمشست انأك
 هقل

 يننكلو هنم يبجع ام
 :رخآ لاقو

 هئاسلج ىلع ىَرْخَي نغمو

 7 ءاذؤجلا 3 «اوك انتجضنأ

 هءاتشلا درب ديلج نم ّضّوع

 ءانغلا كاذ درب نم هرِصَي ل

نبع يف ًاسطاغ يكاحُي
 سمش 

 سرض َناَبَرَض هقذشب َنأك

 نامّدنلا ُترْوُأ
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 اًّمصأ ناك نم هيف

 الاْْمخُم ملاس نبا اناتأ ذإ

 !الاعتلا هافق ىلع انْعلخف

 بّرمهأ انسلج نم تمتف

 4 و 4 هراتوأ نم كيلع

 بلع اهّقنخَي ةجاجد

يذلا نم
هعمسي 

بجعأ 
 

 ةكا غب هقدش هللا برض



 :ةاودلا يف رقنيو ىنغتي ناكو ,ىنغملا عيبر يف نمؤم لاقو

 بقّصلا نم ٌريجهلا يِمَح اذإ ادرب ٌّدشأ عيبر اي كانغ
 عيقر ىوس كيلإ وبطي اف هنم ٌّدشأ ةاوّدلا يف كّرَقَتو

 عيبرلا يفو ءاتشلا يف انْعَدو ىضظلت اذإ فيصملا يف انّْنغَأ

 قئاقرلا نم باب

 ءزئارغلا مؤل عم رظنلاو ليصحتلا ةلقو «رايتخالا ءوس ىلع سانلا رثكأ لبُج دقو

 كلذلو . اهعفنأ مولعلا نم بلطيو « اهعفرأ عئانصلا نم راتخي نم لقو . ممهلا فعضو

 اهلهسأو مهدنع اهفخأو ,ظفحتلا ةنوئم مهيلإ اهضغبأو مهيلع ءايشألا لقثأ ناك

 . ةءورملا طاقسإ مهيلع

 . "!ساكترالا لاق ؟ اهلك ءايشألا ىلحأ ام :مهضعبل ليقو

 . ىوهلا عابتاو ءايحلا كته :لاق ؟شيعلا ٌبيطأ ام :رفعج نب هللا دبعل ليقو
 :لاق ثادحألا نم انه نم مقيل :لاق ؟ شيعلا بيظأ ام :صاعلا نب ورمعل ليقو

 . ةءورملا طاقسإ هلك شيعلا [بيطأ ] :لاق ءاوماق (ملف

 ناك كلذ نمو ؟ةوهشلا ةدباكمو ىوهلا ةدهاجم نم سفنلا ىلع لقثأ ءيش يأو

 . رايتخالا نسح نم عئابط ىلع بلغأ رايتخالا ءوس

 : ةضورلا هباتكو دربملا

 عضو - ناسللاب هتفرعمو ةغللاب هملع ىلع - يوحنلا ديزي نب دم نأ ىرت الأ

 الإ رعاش لكل رتخي ملف ,نيثدحملا ءارعشلا رابخأ ىلإ هيف دصقو ,ةضورلاب هامس ًاباتك

 ةقرل ءفيعض تيب هل يتأي |ملقو - ءيفاه نب نسحلا ىلإ ىهتنا ىتح .هل دجو ام َدّربأ
 الو هانعمس ام ًاتايبأ دربلا نم هل جرختساف - هظافلأ ةبوذعو «هتينب ةطوبسو .هتنطف

 :يهو .اهيلع عقو نيا نم يردن الو .اهانيور

 .رفكلا ىلإ دادترالا وأ «يدثلا زورب وا ءراذفتسالا :ساكترالا )١(

 م”



 ٍسوُنَمب اهيْرُش يف يَحْلَي الو 2يسيلج '''راقُعلا يف ينمْلي ال آلأ
 ٍسيفن لك وايثشألا نم لإ اهّقشع ضَكَبَف يلق اهقشعت

 يف هركذ بلتجا نيح .ظحاجلا رحب نب ورمع رايتخا نم رايتخالا اذه نيأو
 رعشلا ىلع سانلا ردقأ نم وهو ؛ءيفاه نب نسحلا يللاوملا نمو :لاقف .يللاوملا باتك

 :هلوق نمو ؛ هيف مهعبطأو

 ٍَقَقَعُم َلَد تاذ ًاسورع لإ اهّقْري اركب ءارفص اهب ءاجف
 قّوطم لاهجلاب تيل ّنساحم 2 يرظانل تدبأ َسأكلا اهتلج الف

 :هلوق نمو

 بجع رظنم يف ٌبجع |هالك بّرط ىلع سان ىلإ سأكب عاس
 ٍبسعلاو ءاملا نيب دّلوت ًاحّبص ٌممتجُم ليلا لمشو كيرُث تماق

 بهذلا نم ضرأ ىلع رد ٌءكابْصَح اهعقاقف نم ىَرَبكو ىرغص َنأك

 ىتلا ىلإ اهاطختو اهلك اهَقَرطخف ءاهل ريظن ال ةعيدب تايرمخلا يف هراعشأ لجو

 يبأل رَّيخت دقو ؛هدربل الإ «دّربملا» مسالا اذه هقحل هبسحأ اف .هدرب يف هتسناج
 0 . )ا لني  ()ا سل هيعمل

 يبأ رعش نمو :لاقف . همالكب ""اهطّرقو اهفنئشو ءاهدرب نم لتقت اراعشا ةيهاتعلا

 :هلوق .ءافلخلا دنع ريختملا «ءافرظلا دنع فرظتسملا ةيهاتعلا

 تيّكشت امب انيلع ْزَرْعَأ تّيسمأ فيك نيعلا ةّرَق اي
 : هلوقو

 يبَح ةعول نم هآ يبركو يدجو نم هأ

 !يببر مهلا كناح بس اي َّبحلا دشأ ام

 قفل

 .اهليز :اهفنش (؟) .رمخملا :راقعلا )١(

 . طرقلا اهسبلأ يأ :ةيراجلا طّرق لاقي ()
 . نزحلا :بركلا ( )

 م؟



 رايتخالا ءوس نم

 نم ناحلألل نوعناصلاو ءانغلاب قذحلا ّلهأ هرّبخت ام ,رانتخالا ءوس نم اذه ريظنو

 ؛ءاوطا نم ىفصأو «ءاملا نم قرأ وه يذلا هنم اوكرت مهنإف ؛ثيدحلاو ميدقلا رعشلا

 :رعاشلا لوقب اوُنْغو « قيقعلا ءامب يدذغ دق , قيقر يندم لكو

 ام يتايح ىَنَنأ الف

 يييلينأ اهل ُتلقو

 ميبام ملعت ولو

 ءرعشلا اذه يف بجي ناك ام ّلقأو

 !نيتئام هيلإ يغصملاو ,ةئاثلث هب ينغملاو

 ْتَدبب ام اذإ ٌسمشلا انأك

 تدب ام اذإ َياَلس كلت

 ًارحاس اه سفنلا يف َنأك

 : هلثمو يبحلا بهذملا ينعي

 يناللغ امتنأ ءيليلخ اي

 ايانُم تلح نيأ ينارّبخ

 بيصخ ٍداوب تلح امنإ

 ينادجو ول هللاب افلح

 : هلثمو

 ىنم نم ىَمْلس َتْرَصِبأ
 قم رسحبللا َةَرُو ابيب

 : هلثمو
 اذه سانلا رشعم اي

 ةنئالف اي يفنعت ال

 تمم ببال

 )١( ينيطعأ :ينليلينأ . . ءارمح ةدام ىلع هئاوتحال ,ةيريرحلا سبالملا نيولتل لمعتسي تبن : سرولا (؟(

 اببر يل هللا تدبع

 "'!ابنذلا فرعت تلاقف
 ابتعلا الو بنذلا رت

 «ةئامعبرأ هعناصو «ةئامسخ هلئاق بّرْضُي نأ

 : هلثمو

 بغرأ اهّدُو يف انأ نّمو

 بقه ملا ُهملع يذلا كاذ

 ٍنانجو ٍرهرُم مرك نيب
 ينارتكت ال هللا هك بع اي

 ا"' نارفعزلا عم َسْرولا تبي
 يناذقنأ ام رحبلا يف ًاقرغ

 ابصلا تغَجارف ًاموي

 ىرتشي اقوُ دهشت

 ديدش يبرو رم

 د بسرأ ال ينتإف



 : هلثمو
 "!دّرْخلاو ضيبلا ينفش دقو ٌدقرأ ال تّْيَْنأف تقرأ

 ُدَمرأ لحتكُم ينأك | مشام يب بظل تّرِصف

 ٌدَعصأ اف ًارّوط طبهأو ٍيقركف ىَدَل يرمأ ُبَلَقَأ

 دفرأ مُكلبق يننأ ىلع يل ملع الو ًاروط ٌدعصأو
 : هلثمو

 "'وادملاب ينع نَّض بيبح نسم يَّجرَأ ام
 يدالب هنم توتر ام ٌباحس هّيَيكب ول
 داو ريغ يف يىلوه (ييسُيو داو يف انأ

 يداؤف َّرر ىوماب يلذَجَب ملذإةهَيل

 : هلثمو

 اهام َموِللا اهطام تّسشحت ىملسل ام

 اهلاح هللا حّلصأ  تّبضغت دق نكت نإ

 ءانغلا قئاقر نم باب

 :يعارلا رعش يف قاحسإل

 نيأو :لاق ؟ ًائيش يعارلا رعش نم ينغت له :قاحسإ تلأس :راكب نب ريبزلا لاق
 :هلوق نم تنأ

 دّيلابو ناسللاب ًاراصتنا لقأ ةّرع لاح ىلع ًامولظم رأ ملف

 ("”دممإب تضافف اهنم ًةربع ترج ةضيرم نيعب جاس رظان ىّوِس

 )١( قلخلا ةنسحلا ةمعانلا ةباشلا :دوخلا عمج :دوخلا .

 .لخب :نض (؟) ١ .هب لحتكي ندعم رصنع :دمإلا(8)
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 : ةنيمدلا نبال

 قرأ نم وهو هَّمَأ ةنيمدلاو ,هللا ديبع نب هللا دبع وهو ,ةنيمدلا نبا رعش نمو

 : مطخلا نب سيقو ةزع ريثك دعب ةنيدملا ءارعش

 ٌبيجُي فيك ردي مل ىذألا ضعبب هل اوضّرع اذإ نّم يلهأو يسفنب

 بيرم لاقهُي ىتح ٌةتبب هل لزؤت ىو ءيربلا رذعع رذتعي مو

 ْبورُْغ َيَنَلَقُم نم هل تضافو ىَرج ْذِإ ُلْبَسلا ئاكبتساف َلْيَسلا ىرج
 و تل

 بيرق ٌهنم تنأ داوسب َرْمَي هنأ تّتّقَتت نأ لإ كاذ امو

 ٌبيطيف مكَبيط ىّقلت كيلإ ىهتنا اذإف ٌمُكَلِبق ًاجاجأ ٌُنوكي ( 3

 !ٌبيبح بيبحلا لجأ نم بلقلا ىلإ مكُّلُك ةّلْجِد ّيقْرش ينكاس ابأ

 :هريغو يندملا دايص نبا هب ىنغو . ةيرثطلا نب ديزي لوق نمو

 هلمانأ ءةافش تناك يدبك ىلع هنانب ٌدرب رم ول نم ىبشنب

 ةهلئاس انأ الو ينيطعُي وه الف هتبهو ٍءيش لك يف ينّباه نمو

 :ريرج لوق نم هب ينغي اممو
 !ماشبلا ىقس ؟ةماشب دوعب ىحميلس انعدوت دإ ٌرُكذتأ

0 

 مال هرايز نو يلع ٌريزع هنِحَت نم يسفنب

 ُماينلا مجم اذإ ينقَرُطيو ٌةارأ ال ٌمبصأو يِسمأ نمو

 ُمايخلا اهتّيأ ثِّيْغلا تِيقُس 2 حولُط يذب ٌمايخلا ناك ىتم

 : ىحضلا ةمون هب ىنغ امو

 "" سابقمب يلق نم تئش -ىش اذإ سبقآ ةهَحداوق تّيْعَأ دق رانلا َدقوُم اي

 ٍسانلا يف كرصبأ مف ترظن اذإ مهحبقأو ينيع يف َسانلا شحوأ ام

 : هلوق ءهب ىنْغُي رعش قرأ نم وهو «ةمّرلا يذ رعش نم هب ىنغي اممو

 .رحلا ةدش وأ ,هتحولم وأ هترارمب مغلا عذلي ام :جاجألا )١(

 .رانلا هب سبقت هوحنو دوعلا : سابقملاو . دقوأ : سبقأ 0

 مك



 ظ 00 حور توملاف كاركذ نم حيرابت ىرأ امك لع ايندلا تناك نِئل

 ظ : هلوق هل هب ىَّنغ ام ديج نمو .صوحألا رعشب ٌدبعم هب ينغي ناك ام رثكأو

 مامر َقَلَخ اهلاصو ٌلبح» صفح ّمأ ركذت نم ينأك
 ماظعلاو لصافملا اه تومت هيلع تبلغ ةَّمادُم عيرص
 مالّسلاٌرطَم اي كيلع سيلو اهيلع ٌرَطَم اي هللا ٌمالس
 مارح ًارطم اهحاكن ّنإف يش لحأ ٌحاكنلا نكي نإف
 وهو ,ةيواعم رصع يف ًايفوك ناكو «لشمن نب هللا دبع نب لكوتملا رعش نمو

 :لئاقلا

 هلثم ينأتو ٍقَلُخ نع ةنت ال

 ”امالّسلا مّكنيب لبق يدْرو امامأ اي قّرفَتلا لبق يفق
 (7اماعف ًاماع ىنملا كتّنُمو اهاوث تطش دقو اهيَجرت
 اماه ربقلا يف يتماه بواحت ىتح كاسنأ ال كيبأو الف

 : عاقرلا نب يدع رعش نم هب ىنغي امو
 ('!امّدادم ةاودلا نم باصأ رق هقور ةربإ َنأك نغأ يجن
 "7 هدادش بوطخلا فظش نم ُتيقلو ةَّدل ةشيعملا نم ُتبصأ دقلو
 اهَداَدزأ يكل ةدحاو فرح نع ًاملاع لئاسأام ىتح تملعو

. 
 محرأ :حورأو . هجهوت .قوشلا حيرابتو . دئادشلا :حيرابتلا

)١( 

 . دعبلا : ىونلا () . مكقارف :مكنيب (؟)

 . هفرط :نرقلا نم ةربإلاو . ةبادلا نرق وأ ,هلوأو همدقم :ءيش لك نم قورلا (4)

 . اهدادتشا :بوطخلا فظش (4)

 ماع/
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 ذ__ةةصدساف ع2

 ءانغلا يف انلوق ىضم دق :هللا همحر هبر دبع نب دم نب دمحا رمع وبا لاق

 . هيف سانلا فالتخاو

 نم مذيو دمحي امو ,نهتافصو ءاسنلا يف هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب نولئاق نحنو

 هلك ءالبلاو ؛ةقفاوملا ةجوزلاو ةحلاصلا ةليلحلا ىلع ًاروصقم هلك ناك ذإ ؛نهترشع

 نيعلا رقت الو ءاهترشع ميرك ىلإ سّفنلا نكست ال يتلا .ءوسلا ةنيرقلاب لكوم

 . اهتيؤرب

 ريبزلا نب ةورعل

 هسفن ٌدحا عفر ام :لاق ريبزلا نب ةورع نع دانزلا يبأ نبا ىنثدح :ىعمضالا لاق

 لثمب هللاب رفكلا دعب هسفن ٌدحأ عضو الو . قّدص حكنُم لثمب هللاب ناميالا دعب

 ًادوس مهتبلقف ءالاوط ًاضيب نالف ىنب تفلأ ةنالف هللا نعل :لاق مث !ووس حكنم

 . ًاراصق

 . همدهت ٌةهيفسلاو . اهتيب ينبت ةلقاعلا ٌةأرملا :مالسلا |هيلع دواد نب ناولس ةمكح يفو

 . ةقفاوملا ةأرملا حدملا قحتست امنإو ؛فلخم نسحلاو ,بذاك لامجلا :لاقو

 .فاكعو مثلَ بع لوسرلا

 ايم هللا لوسر نأ .ّيلالملا ةعادو نب فاّكع نع ءرشب نب ةيطع نع .لوحكم

 نإ !نيطايشلا ناوخإ نم ًاذإ تنأف :لاق !ال :لاق ؟ةأرما كلأ ,فاكع اي ؛هل لاق
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 ا

 0 هعرك َقرُب نم دنع كّدحأ رظنيلف ؛'' حاكنلا : ةشئاع تلاقو

 . تاريسأ ينعي . ناوع دنع نبنإف « ءءاسنلاب مكيصوأ : هل ايم هللا لوسر لاقو

 حكانملا يف مهوق
 برظلا نباو ةعصعص

 يهو - ةرمع هتئبا برعلا يكح برآقلا نب رماع ىلإ ةيواعم نب ةعصعص بطخ

 ر دعب ْبَأ حلاصلا جوزلاو ءبيسحلا نك بعلو «كتددر وأ كتلبق ءيدّلو

 ا يال | سلا مك ؛كلثم دجأ ال نأ ةيشخ كتحكنأ دقو ,بأ
 مسق الول مسقأو .ةبهر الو ةبغر ريغ نم ,مكتميرك ممرهظا نيب تجرخ .ناودع ما دك 2 207 . و ريع هاش .

 . هب شيعي ام رخآلل لوألا كرت ام دودجلا [ردق ] ىلع ظوظحلا

 مح نباو رجح نبا

 ينابيشلا ملحم نب فوع ىلإ رجح نب ورمع بطخ :لاق يمهسلا دلاخ نب سابعلا
 ورمع لاقف . اهتانب جّوزأو اهينب يمسأ نأ ىلع ء امكُجّوزأ معن :لاقف « سايأ م هتنبا
 نهحكننف انتانب اماو .انتمومعو انئابآ ءامسأو انئاممأب مهيمسنف انونب اما :رجح نبا
 ال ءاهموق تاجاح اهحنماو ,ةدنك يف اراقع اهُقدْصَأ ينكلو ,كولملا نم نهءافكأ
 اهب هؤانب ناك (ملف ءاهايإ هحكنأو ءاهوبأ هنم كلذ لبقف !ةجاح مهنم دحال درت
 :تلاقف اهمأ اهب تلخ

 ىلإ ءتّجرَد هيف يذلا كّشْعو ,تجرخ هنم يذلا كتيب تقراف كنإ « ةينب يأ

 .: ١( هتنبا : هتعرك (؟) . ةيدوبعلا :قرلا ,
 .بسحلا وذ :بيسحلا (9)
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 الاصخ هل يظفحاو ءًادبع كل نكي ةمأ هل ينوكف .هيفلأت مل نيرقو «هيفرعت مل لجر
 هل عمسلا نسحو «ةعانقلاب هل عوشخلاف «ةيناثلاو ىلوالا امأ :ًارْخُد كل نكت ارشع

 ىلع كنم هنيع عقت الف .هفنأو هنيع عضومل دقفتلاف ,ةعبارلاو ةثلاثلا امأو ؛ ةعاطلاو

 همانم تقول دقفتلاف ةسداسلاو ةسماخلا امأو ؛ حير ّبيطأ الإ كنم مشي الو «حيبق

 ( ةنماثلاو ةعباسلا امأو ؛ ةبضغم مونلا صيغنتو «ةبهلم عوجلا ةرارح نإف ,هماعطو

 «ريدقتلا ْنْسُح لاملا يف رمألا كالمو ,هلايعو همشح ىلع ءاعرإلاو هلام ظافتحالاف

 هل ْنِشْفَت الو .ًارمأ هل ّنصعَت الف ةرشاعلاو ةعساتلا امأو ؛ ريبدتلا ْنْسُح لايعلا يفو

 مث ؛هردغ ينمأت مل هَّرس تيشفأ نإو .هردص ترّغوأ هّرمأ تفلاخ نإ كنإف ؛ًاّرس

 . احرف ناك اذإ هيدي نيب ةبآكلاو ءامتهم ناك اذإ هيدي نيب َحرفلاو كايإ

سيقلا ءىرما دج «ورمع نب ثراحلا هل تدلوف
 . رعاشلا 

 نيدجا يذ ةنباو طيقلو ةرارز

 طيقل هنبا ىلإ رظن سدع نب ةرارز نا ءانباحصأ ضعب انثدح :لاق ينابيشلا

 ا" دئاجه نم ةئام وأ نيدجلا يذ ةئباب ينتثج كنأك ؟الاتخم كارأ يلام :لاقف

 ىتح قلطناف !ًارذع لْبَأ وأ (هب كيتآ ىتح نهد ىمأر سمي ال هللاو :لاقف !نابعنلا

 نم هموق يدان يف ًاسلاج هدجوف - يئابيشلا دوعسم نب سيق وهو - نيدجلا اذ ىتا

 :لاق ؟تنأ نمو :لاق ؟ينتيجان اله :هل لاقف ؛ةينالع هتتبآ هيلإ بطخف «نابيش

 هنع قاسو هجوزف ! ًامورحم الو ًابَرَع انيف .نتيبت ال . مرج ال :لاق «ةرارز نب دطبقل ش

 . كلت هتليل نم اهب ىنبو ءرهملا

 هرذن ىفو دقو هيبأ ىلإ لبقأو ؛هنئاجه نم نيتئامب ءاجف «نامعنلا ىلإ جرخ مث

 يف ماقلتي طبقل جرخف ؛ سبق نب ماس هدلو عم باب دوعسم نب سيق هيلإ ءبف

 :طيقل لاقف ءدارق هل لاقي هل مع نبا هعمو قيرطلا

 )١( ماركلا ضيبلا : لبالا نم نئاجهلا .



 ()نابرُق ناريجلا ىوت نم اولبقتساو اناجشأ ّىحلا ٌرايد لع تجاه
 انابيَش نب لمُد ينب ءاسن ىدحإ تدعو يتلا ضقت مل كَداؤُف تمات
 اناعظأ َتَنَّيِب له ؛ قئاقشلا ضرع عرج ةرظن يف لهو ُدارق ٌرظناف

 اناجرَتو ارُد اهبئارت ىبكُت اهب ريبعلا مَن ةيراج نهيف
 ”انانْسو ليللا َموكَت يدنع تنكو رع الو مج الو تّيدتْها فيك

 : اه لاق هّتعدو املف ! هعدوأ يبأ ىلع يب اوّرُم :تلاق .سيق نب ماطسب اهب لحر املو
 الو تركذأ ال مث .ءاملا كبيط بيطأ نكيلو ًادبع كل نكي ةما هل ينوك .ةينب اي

 ناسرف نم سراف كجوز نإ ! ءادعملا نيبرقتو .ءادعألا نيدلت كنإف ؛ ترسيأ

 .اهجو [ هيلع ] يشمخت الف كلذ ناك اذإف ؛[تومي وا لتقُي نأ كشوي هنإو ] ءرضم

 . ًارعش يقلحت الو

 معن :تلاقف مراد نب هللا دبع ةلحم ىلإ تلام مث اهلها ىلإ تلمحت طيقل لتق |لف
 . طيقل لثم رأ مف ءاريخ بئارغلاب مكيصوأ انأو «مراد يبب اي متنك ُءامحألا

 اه لاقف «طيقل ركذ نع ولست ال تناكف .اهلا مع نبا اهجوزتف .اهموقب تقحل من
 درطف ,داطصي ًاموي جرخ :تلاق ؟كنيع يف نسحا ًاطيقل هيف تيأر موي يا :اهجوز
 تم ينتيلف «ةمثل ينمثلو ,ةمض ينمضف .ءامدلاب ًابضتخم يناتأ مم .اهنم عرصف رقبلا

 نم :اهل لاق مث .اهمثلو .ءاهمضف « اهاتأ مث «كلذ لثم لعفف اهجوز جرخف ! هَ

 .نادعسلاك الو ىعرم :تلاق ؟كدنع طيقل مأ انأ , نسحأ

 رمنلاو ريهز نب سيق

 ةءابهلا لهأ لتق ام دعب  ريهز نب سيق مدق :لاق هلاجر ضعب نع لضفلا وبأ

 )١( ةيحانلا : ىونلا .
 )١( ساعنلا ريثك :نانسو

 كل



 اهذأ دق . اهجّوزتا ةأرما يل اورظناف ءانيزح ابيرغ مكيلإ تعزن ءرمنلا رشعم اي

 . لامجو بسح اهل ,ىنغلا اهبّدأو .رقفلا

 يقالخا مكملعأ ىتح مكيف مقأ ال ينإ :لاقف «بلط ام ةئيه ىلع هوجوزف

ىتح رخفأ الو ؛ ىرأ ىتح راغأ ال ينكلو ؛روفت روخف رويغ
 ىح فنا الو , لعفأ 

 . مّلظأ
 مث مهعمجف ,مهنع لحتري نا هل ادب مث ,ةفيلخ هامس ٌمالغ هل دلو ىتح مهيف ماقأف

 :لاق

 « لاصخب مرماف « مكيصوأ نأ ديرأ انأو ءاقح يلع مكل نإ «رمنلا رشعم اي

 نوباعت ال نم اودوسو ؛ ةصرفلا لانت اهب نإف «ةانالاب مكيلع : :لاصخ نع مكابنأو

 ام ءاطعابو ؛سانلا شيعي هب نإق ءءافولاب مكيلعو ؛هدّدؤسب

 لبق هعنم نوديرت ام عنمو ؛ةلأسملا لبق هءاطعإ نوديرت

 تويب نع] ؛لزانملا سيفنتو ؛رمهدلا ىلع راجلا ةراجإو ؛ مسقلا

 هب ينإف ؛ناهرلا نع عابنأو [لايعلاب فيضلا طلخو ءىماتنيلا

 موي نإف .ءامدلا يف فرسلا نعو . ًاريهز عرص هنإف .يغبلا نع مابنأو . اكلام تلكث

 ءافكألا اوّدرت الو قوقحلا نع اوزجعتف لوضفلا يف اوطْعَت الو ,لذلا يثروأ ةءابملا

 ؛روبقلا نهجاوزأ ريخف ءافكألا اودحت مل نإف ؛ءالبلا ىلإ نهوجوحتف ءاسنلا نع

 نم ٍلتقب تمّلظو ءاكلام مهلتقب ردب وئب ينملظ : : امولظم املاظ تحبصا يفا اوملعاو

 .هل بنذ ال

 ةبير يف دنه هتجوزو هكافلا

 ةنبا دنه جوزت دق ناكو ,شيرق نايتف دحأ يموزخملا ةريغملا نب هكافلا ناك

 تيبلا كلذ يف اموي لاقف «نذا الب هيف سانلا هاشغي ةفايضلل تيب هل ناكو ,ةبتع

ف «ةمئان اهكرتو اهنع جرخ مث ؛هعم دنهو |
 دجو (ملف . . تيبلا ىشغي ناك نم ضعب ءاج

 نم : لاقو . اههبنأو دنه ىلع لخدف «ةريغملا نب هكافلا هلبقتساف « ءاهنع ىو ةمئان ةأرملا

 . طق ًادحأ تيأر امو , ىنتهبنأ ىح تهبتنا ام هللاو : تلاق < كدنع نم جراخلا اذه

 نلذزا



 ناك نإو راعلا ةينب اي :اهوبأ اهل لاقف ءاهرمأ يف سانلا ضاخو !كيبأب يقحلا :لاق
 كنع عطقيف هلتقي نم هيلع تسّسد ًاقداص لجرلا ناك نإف «كتنأش ينيثبأ ءايذك

 هنإ تبأ اي هللاو :تلاق .نميلا ناهك ضعب ىلإ هتمكاح ًابذاك ناك نإو .راعلا

 الإو ,تلق ام نّيبت نأ امإف , مظع ءيشب يتنبا تّيمر كنإ :لاقف ةبتع جرخف !بذاكل
 لاجر نم ةعامج يف هكافلا جرخف . كل كلذ :لاق . نميلا ناهك ضعب ىلإ ينمكاحف

 . فانم دبع ينب نم ةوسنو لاجر يف ةبتع جرخو . موزخم ينب نم ةوسنو . شيرق

 يأ :اهوبأ اهل لاقف . اهَّلاب فّسكو ,دنه هجو رّيغت نهاكلا دالب اوفراش الف

 كلذ ام هللاو ,تبأ اي :تلاق ؟ انجورخ سانلا يف رهتشي نا لبق اذه ناك آلأ «ةيئب

 ىلع ىقبت ةمسب ينمسي نا هلعلو ءبيصيو ءىطخي ارشَب نوتأت مكنكلو , يبق هوركمل
 (لف ,هسرفب رفصف كل هربخأس ينكلو .تقدص :اهوبأ اهل لاقف .برعلا ةنسلأ

 ىلع اولزن |ملف .راسو اهيلع ىكوا مث ,هليلحإ يف اهلخدأف رب ةبح ىلإ دمع ''!لحأ
 «ةئيبخ كل انأبخ دقو ءرمأ يف كانيتأ انإ :ةبتع هل لاقف .مهل رحخو مهمركأ نهاكلا

 .رهم ليلحإ يف ّرب ةبح :لاق . اذه نم نَيْبَأ ديرأ :لاق .ةرمك يف ِّرب :لاق ؟ىه (مف

 «نهنم ةدحاو لك سأر حسمي لعجف .ةوسنلا ءالؤه رمأ يف رظناف .تقدص :لاق

 ريغ يموق :لاقو ءاهسأر ىلع هدي حسم دنه ىلإ غلب اذإ ىتح !كنأشل يموق :لوقيو

 . ةيواعم ىمسي ًاكلم نيدلتسو «ةيناز الو ءاحقر

 [ ! ىنع كيلإ ] تلاقو ءاهدي نم هدي ("7ترتنف ءاهديب هكافلا ذخأ تجرخ الف

 هل تدلوف ,نايفس وبأ اهجوزتف !كريغ نم دلولا كلذ نوكي نأ نصرحأل هللاو

 . ةيواعم

 نايفس يبأ نم اهجاوزو دنه

 اذه نم ينتجّوز كنإ :تبأ اي :اهيبال تلاق ةعيبر نب ةبتع تنب دنه نا اوركذو

 )١( برضي وا لوبيل هنادرج جرخأ :سرفلا لدأ .
 ةدشب اهتبذج : اهدي نم هدي ترتن (؟) .
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 ىتح دحا نم ينجوزت الف ؛ضّرع ام هعم يل ضّرعف ,يسفن يف ينْرماؤت مو لجرلا
 نب نايفس وبأو ءورمع نب ليهس اهبطخف .هلاصخ يل نيبتو ءهرما يلع ضرعت

 :لوقي وهو اهوبأ اهيلع لخدف . برح

 عنقمو دونهلا دنه اي كل ًاضر اهيفو برح ناو ٌلْيِهس كاتأ

 عفنيو رضي الإ اهنم امو هلضفب ُشاعُي الإ اهنم امو
 ()عَدِيمَس ٌرغأ الإ (هنم امو اَزَرُم ميرك الإ (هنم امو

 عدخي عداخلا نإ يعدخت الو ةريصب تنأف يراتخاف كتنودف

 يل نيبو (مهرمأ يل رَّسف نكلو .ًائيش اذهب عنصأ ام هللاو .تبأ اي :تلاق

 :لاقف ءورمع نب ليهس ركذب أدبف . يل ةقفاوم |هّدشأ يسفنل راتخأ ىتح . |ملاصخ

 طح هنع تلم نإو .كعبات هيتعبات نإ «. شيعلا نم ةعساو ةورث يفف امهدحأ امأ

 يف .هيلإ روظنم .هيلع عسّومف رخآلا اماو .هلامو هلهأ يف هيلع نمكحت .كيلإ

 ريثك .ةريغلا ديدش . هتريشع زعو «هتموُرأ ُهَرْدُم «بيرألا يأرلاو ءبيسحلا بسحلا

 . هلهأ نع هاصع عفري الو ,ةعض ىلع ماني ال ةرْهّللا

 عيضتو .اهئابإ دعب نيلت نا تسع ايف «ةّرحلل عايضم ديس لّوألا ,تبأ اي :تلاقف
 , اهاح كلذ دنع ءاسف .تنمأف اهلهأ اهفاخو ,ترشأف اهّلعب اهعبات اذإ ءهحانج تحت

 ؛تبجنأ ام أطخ نعف تبجنأ نإو «تقمحأ دلوب تءاج نإف ءاهلالد كلذ دنع حبقو

 ةّرحلا «ةديرخلا ةاتفلا لعبف رخآلا امأو .ٌدعب يلع همست الو ءينع اذه ركذ وطاف

 ينإو .هريضتف رعُذب هرّيصت الو :هريعتف ةريشع هل بيرأ ال يلل ينإو « ةفيفعلا

 . هينجوزف ' ةقفاول اذه لثم قالخأل

 نب ليهس كلذ يف لاقف ؛ ديزي هلبقو .ةيواعم هل تدلوف «نابفس يبأ نم اهجوزف

 :ورمع

 ا" قئام َجَوْهَأ فصو تلاقو تّبآت اههْيعس ُهللاَرَيَت ًادنه تنين

 . ظيغلا ةدش نم يكبي داك يذلا : قئاملا (؟) . يحسلا ميركلا ديسلا : عنيمسلا (0)
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 ةّيجس الإ ُدنهاي يجوه امو

 هصولق نع ىتفلا تعداخ تئش ولو

 اهُقْلُخ كس َةَّرح ام اذإ يفإو

 اهثكرت ينع لخ تلاق يه نإف
 مكيلإ يرمأ تلق ينوحّماس نإف
 ناو يلثم ٌدنه اي يحكنت مف

 قئالخلا نْسُجب ىليذ اه ٌرُجَأ
 () قراش لك يف ءاحطبلاب تمّط الو
 قئالخلا دنع مَّدلا اهنع تعفادو

 ,قشاع رخآ ّرْبص اهيلع تربص
 قرافُم بيبح نسم كرتب للقأو

 قلاح سأر يف تنك ينودعبأ نإو

 7 قماو ٌرِيَغ يمّلعاف ينقبَي مل نّمِل

 ! هتلعفل دنه قالط ىوس ديز ابأ يِضَرُي ًائيش ماعأ ول هللاو : لاقف ,نايفس ابأ غلبف
 :نايفس وبأ لاقف « نايفس يبأ صيقنت يف ليهس حلأو

 ُهوأش توافت دق الّيهَس تبأر

 هنإو يلاعملل وُمْسي ّمبصأو

 بلاغ نب يول م مارك برشو

 َتَرَّمَش برحلا اذإ ًاموي هّنكلو
 هسفنب عاطتسا ام اهيف أطأطت
 ةعافد ٌعاطتسُي الام هيفكأف

 هل نباو ليهس

 نانع لك ءايلعلا يف طّرفو
 نايقو ةيشغم ةلفج وذ
 نائدحلا ةضرع يعاسملا ضارع

 (0ناصح لك ُهجو اهيف ربو

 ناعدو هسسَأر اهيف مَْقو

 (0'ينارجو يلكلك اهيف تِيقلأو

 رظن ذإ هعم رئاس وه انيبف ؛ًادلو هل تدلوف «ةأرما ورمع نب ليهس جوزتو :لاق
 ةئبا ةاشلا ديري !هذه ٌةنبا هذه ,تبأ اي : هيبأل لاقف «ةاش دوقيو ةقان بكري لجر ىلإ
 . هيف اهتسارف نم ناكام ينعي ! اذه هللا محري :هوبأ لاقف ! ةقانلا

 صئالقلاو صلقلاب ,تايتفلا نع نونكي اوناكو .لبالا نم قلخلا ةعمتجملا ةيتفلا :صولقلا (1)
 . تدتشا :برحلا ترمش (؟) حملا :قماولا (؟)

 . هلقث يأ : هنارج هيلع ىقلأ :لاقيو . هريغو ريعبلا نم قنعلا نطاب :نارجلاو .ردصلا : لكلكلا ( ؛)



 ءىناه مأو هع لوسرلا

 مأ تجوزت ول ءهللا لوسر اي :لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو

خف !ًاضيأ ارهص نوكتف «ةبارق اه هللا لعج دقف «بلاط يبأ تنب ءىناه
 لوسر اهبط

 انأو ٍءعظع هقح نكلو يرصبو يعمس نم لإ ّبحأ هللاو :تلاقف 2 هللا

 نع تّرّصق مهرمأب تمق نإو « يماتيأ عيضأ نأ تفخ هقحب ُتمق نإف ؛ 2 ةمتوم

 يف دلو ىلع اهانحأ « شيرق ءاسن لبإلا نّبكر ءاسن ريخ : مَع ينلا لاقف !هقح

الج تّبكر نارمع نبا مرم نأ ُتملع ولو ءهدي تاذ يف لعب ىلع اهاعرأو هرفص
 

 . اهتينثتسال

 ةصفح نم ُهُنِلَع لوسرلا جاوز

 هتنبا ٌرمع هيلع ضرع ,نافع نب نامثع نع هلع هللا لوسر تنب ُةْيَقُر تفوت انو

 هتنبا هجوزي نأ ديري ِهّلِيَ هللا لوسر نأ هغلب ناك دقو - نايثع هنع تكسف ؛ةصفح

 هللا جوزيس : :هل لاقف ؛هنع نامثع توكس مناع هللا لوسر ىلإ رمع اكشف - ىرخالا

 هلام هللا لوسر جوزتف !كتنبا نم ًاريخ نامرثع جوزيو «نامثع نم اريخ كتنبآ

 . هتنبا َنامثع جوزتو ( ةصفح

 ةجيدخل هلم هتبطخ
 كلذ تركذ ,ىزعلا دبع نب دليوخ تنب ةجحيدخ هَل هللا لوسر بطخ املو

 «هفنأ "" ٌّعَدَقُي ال لحفلا وه : لاقف اهمع نبا وهو  لفون نب ةقرول
 . هيجّوزت

 [رمع ] لسرأف ,ةريغص يهو ءركب يبأ تنب موثلك ّمأ باطخلا نب رمع بطخو

 ةجاح ال : تلاق ءموثلك مأل ةشئاع كلذ تركذ الف . كيلإ رمألا : :تلاقف «ةشئاع ىلإ

ن: تلاق ؟ نينمؤمل ريمأ نع نيبغرتأ : : ةشئاع تلاقف ! هيف يل
 ذيدش « شيعلا نِشَخ هنإ مع

 ىتأف !كيفكأ انأ : اهل لاقف هتربخأف ةبعش نب ةريغملا ىلإ ةشئاع ُتلسرأف !ءاسنلا ىلع

يبيبيييببسللل
 0 ا حسسسب

 , ميركلا :هفنأ عدقي ال لحفلا )١( . ىماتي اهدالوا راص :تمتيأ )١(
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 :لاق ؟وه ام :لاق !هنم هللاب كذيعأ ٌرمأ كنع ينغلب ءنينمؤملا ريمأ اي :لاقف رمع

 تبغر مأ «ينع اهب تبغرفأ .معن :لاق .ركب يبأ تنب موثلك َّمأ تبطخ كنأ ينغلب
 يف هللا لوسر ةفيلخ فنك تحت تأشن ةثدح اهنكلو ءامهنم ةدحاو ال :لاق ؟ اهنع يب

 ؛كقالخأ نم قّلُْخ نع كّدرن نأ ردقن امو كباهن نحنو .ةظلغ كيفو «قفرو نيل
 ريغب هدلو يف ركب ابأ تفلخ دق تنك اهب توطسف ءيش يف كتفلاخ نإ ؟اهب فيكف
 ىلع كلدأو ؛اهب كل انأ :لاق ؟اهتملك دقو ةشئاعب يل فيك :لاقف !كيلع قحي ام

 نم ببسب اهنم قلعتت ؛هللا لوسر تنب ةمطاف نم لع تنب موثلك ّمأ ءاهنم كل ريخ
 . دلع هللا لوسر

 موثلك ما يف رمعو يلع
 ابأ اي :لاقف رمع هيقلف ؛بلاط يبأ نب رفعج دلول هتانب لزع دق ىلع ناكو

 اهتسبح دق :لاق . كَم هللا لوسر تنب ةمطاف ةئبا موثلك ما كتنبا ينحكنأ ءنسحلا
 اب اهتبحص نسح نم كيضري ٌدحا ضرالا ىلع ام هللاو هنإ :لاق !رفعج نبال

 !نينمؤملا ريمأ اي اهكتحكنأ دق :لاق . نسحلا ابا اي ينحكنأف هب كيضرأ

 نورجاهملا هيلإ عمتجاو ءربنملاو ربقلا نيب ةضورلا يف سلجف رمع لبقأف

 | تعمس ينإف . موثلُك َّمأب :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي نمب :اولاق ! نوف :لاقف ؛راصنالاو
 دقو !( يبسنو يببس الإ مايقلا موي عطقني بسنو ببس لك » :لوقي هَ هللا لوسر

 . ببس اهعم يل نوكي نأ تببحأف « ةبحص يل تمدقت

 يذلا وه رمع نب ٌديزو ؛رمع تنب ةيقرو ءرمع نب َديز موثلك ّمأ هل تدلوف
 .لاقي اهف ايلع صقنت اذإ ةيواعم دنع بدنج نب ةرمس مطل

 هتنبا يف رمعو نإملس

 نب هللا دبع ىلع كلذ قشف ؛اهب هدعوف .هتنبا رمع ىلإ يسرافلا نالس بطخو
 لاقف ناملس ىقلف !هكيفكأف :هل لاقف ؛ هيلإ كلذ اكشف صاعلا نب ورمع يقلف ءرمع

 ا



 ! هتنبا كحيوزت يف لجو زع هلل عضاوتي نينمؤملا ريمأ .هللا دبع ابأ اي كل ًائينه :هل

 هيخأو لالب جاوز

 ثيل ينب نم موق ىلإ ؛هيخأ عم 1 هللا لوسر نذؤم حابر نب لالب جرخو

 هللا انادهف نْيَّلاَض انك ءيخأ اذهو لالب انأ :لاقف .هيخألو هسفنل مهيلإ بطخي

 نإو ءهلل دمحلاف انوجوزت نإف ؛هللا انانغأف نيريقف انكو هللا انقتعأف نيدبع انكو

 . (هوجوزف !ةماركو معن :اولاق ! هللا ناعتسملاف انوّدرت

 ةلئان نم نامثع جاوز

 « يل مع ةنبا يف كل له :نافع نب نامثعل فوع نب نمحرلا دبع ةأرما رضامت تلاق

 .معن :لاق ؟اهجوزتت «يأرلا ةليصأ .')دخلا ةليسا ,قلخلا ةئلتمم ,ةليمج ركب

 تلمُحو تفّنحتف «ةينارصن يهو اهجوزتف « ةيبلكلا ةصفارفلا تنب ةلئان هل تركذف

 ؟يبيش نم نيرت ام نيهركت كلعل :اهل لاق هيلع تلخد (ملف ءبلك دالب نم هيلإ

 يفإ :لاق !لهكلا نهيلإ نهجاوزا بحأ ةوسن نم يفإ «نينمؤملا ريمأ اي هللاو :تلاق
 ام ريخ يف مدع هللا لوسر عم كبابش تبهذأ :تلاق !خيش انأو «لوهكلا ترج دق

 ضرأ كيلإ تعطق ام :تلاق ؟كيلإ موقن ما انيلإ نيموقتأ :لاق !رابعالا هيف تبهذ

 . كبايث يعزنا :اهل :لاقف :هيلإ تماقو !تيبلا ضرع ىلإ ينثنأ نأ ديرأو ةوامسلا

 . كاذو تنأ :تلاق . ")كطرم ىلح :لاقف ؛ اهتَعْرْنف

 ءاهديب هتقو هيلإ لخُد |ملف ؛ لتق ىتح نامثع دنع ةلئان لزت ملف :نسحلا وبأ لاق
 وجرت ام :هيلإ تلسرأف ءاهبطخي كلذ دعب ةيواعم اهيلإ لسرأف ءاهلمانأ "”تمذجف

 )١( ىوتساو سلم :لسأ .

 ةأرملا هب حفلتت ناتك وأ فوص وأ زخ نم ءاسك :طرملا (؟) .

 . تعطق :تمذج (*)
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 تيشخ دقو .بوثلا ىلبَي امك ىلبي زحل تيأر ينإ :ناثع لتق امل تلاق اهنإ :ليقو
م دحأ ّدعق ال هللاو :تلاقو ءاهاف تمتهف رهفب تعدف ! ىبلق نم نامثع نزح لبي نأ

 ين

 . !ًادبأ نامثع دعقم

 ورمع نباو يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف

 لاق رضتحا [ملف « يلع نب نسح نب نسح دنع ىلع نب نيسح لا تنب ةمطاف تناكو

 ءاج دق ومب عمس اذإ نافع نب ناثع نب ورمع نب هللا دبعب ينأك :هلها ضعبل

 الإ ديري سيلو « يمع نبا دهشأ تئج :لوقيف «هلبسأ دق دروم هل رازا يف ىداهتي

 ءاجف ءهوضمغأ نأ الإ وه ام هللاوف :لاق !نلخدي الف ءاج اذإف «ةمطاف ىلإ رظنلا

 ال :موقلا ضعب لاقف ؛ةعاس عنمف « .اهفصو يتلا ةفصلا كلت يف ورمع نب هللا دبع

 .انرص املف ؛لخدو ءهل اوحتفف . دري ال هّلثم نإف ءهل اوحتفا : :مهضعب لاقو : لخدي

 اهيديب اههجو ٌكصت تلعجف ربقلا ىلإ تعلطا م مث «يكبت ةمطاف هيلع تماق ربقلا ىلإ

 ءاغ لقو ةأرملا هذه ىلإ قلطنا :لاقف هل ًافيصو ورم نب هللا دبع اعدف :لاق ؛ةرساح

 اهغلب |ملف !ةجاح هب انل نإف ؛كهجو نع يَفُك : :كل لوقيو «مالسلا كّمع نبا كئرقي

 . سانلا فرصنا ىتح اهيمك يف اهتلخدأف اهيدي تلسرأ ةلاسرلا

 ىمسي ناكو ؛هللا دبع نب دم هل تدلوف «كلذ دعب ورمع نب هللا دبع اهجوزتف

براح يذلا نسح نب هللا دبع ,نسح نب نسح نم تدلو تناكو ؛ هلامجل ,بهذملا
 

 . |هلتق ىتح نسحلا نب نسح لا نب هللا دبع ينبا ادمو ّميهاربإ هيدلو رفعج وبأ

 ورمع نبا هللا دبع نب دم

 نب دم نم لمجا الو لمكأ ناك طق ًايشرق تيأر ام :لاق براحم نب ةملس نعو

 . نيسحلا تنب ةمطاف هتدلو يذلا ورمع نب هللا دبع

 «يلعو «نامثعو ءرمعو ءركب وبأو « ِهَتِلَي هللا لوسر اهّدلو ةنبا هل تناكو

 | ءامسأ ةورع مأو ريبزلا نب ةورع نب نامثع تنب ةجيدخ اهما تناك :ريبزلاو ,ةحلطو
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 لع هللا لوسر تنب ةمطاف نب نيسحلا تنب ةمطاف دم مأو . قيدصلا ركب يبأ تنب

 نب ورمع نب هللا دبع مأو هللا ديبع نب ةحلط تنب قحسإ ّمأ نيسحلا تنب ةمطاف مأو

 . باطخملا نب رمع نب هللا دبع تنب ةدوس نامثع

 : مت ءاسن يف يبعشلاو حيرش
 اي :حيرش يل لاق :لاق يبعشلا نع دلاجم انثدح :لاق يئاطلا يدع نب مثيلا نعو

 ؟ نهلوقع نم تيأر امو :لاق ءالوقع نط تيأر ينإف .ممت ينب ءاسنب كيلع ,يبعش
 ىلاو ءراد باب ىلع زوجعب انأ اذإف مهرودب تررمف« ارهظ ةزانج نم تليقا :لاق

 ؛ شطع يبامو تيقستساف تلدعف «يراوجلا نم تيأر ام نسحأك ةيراج اهبنج
 ؛نبلب هيتئا !ةيراج اي كحيو :تلاق .رّسيت ام :تلقف ؟كيلا بحا بارشلا يأ: تلاقف
 ءريرج ةنبا بنيز هذه :تلاق ؟ةيراجلا هذه نم :تلق !ًابيرغ لجرلا نظأ ينإف
 :تلق .ةغراف لب :تلاق ؟ةلوغشم مأ يه ةغراف :تلق . ةلظنح ءاسن ىدحإ

 ىلإ تيضمف - مبمت ةغل يهو ءاوفك لقت ملو  ًائفك الل تنك نإ :تلاق . اهينيجّوز
 يناوخا يديأب تذخأ رهظلا تيلص املف ؛ةلئاقلا ينم تعنتماف ,ليقال تبهذف لزنملا

 ديرأ تيضمو ؛ةطفرع نب ىسومو ,بيسملاو ,دوسالاو ,ةمقلع :فارشالا ءارقلا نم
 اهب ام :لاق . كيخأ تنب بنيز :تلق ؟كتجاح .ةيمأ ابأ اي :لاقف لبقتساف ءاهمع
 ءاسنب تعنص ءيش يأ :تلقو «تمدن يلابح يف تراص املف ءاهينخكنأف !كنع ةبغر
 نإف لإ اهمضأ نكلو ءال :تلق مث !اهقّلطأ : :تلقف ,نيبولق ظلغ تركذو ؟ عمت يب
 ىتح اهنيدهُي مهؤاسن لبقأ دقو يبعش اي اي ينتيأر ولف . كلذ ناك الإو بحأ ام تيأر

 لصيف موقي نأ اهجوز ىلع ةأرملا تلخد اذإ ةنّسلا نم نإ :تلقف .ّيلع تلخدأ
 نم يه اذإف .تملسو تيلصف . اهرش نم هب ذوعيو اهريخ نم هللا لأسيف نيتعكر

 يننسبلأو يفبايث نذخأف ءاهيراوج ينتتأ يتالص تيضق الف .يتالصب يلصت يفلخ
 . رفصعلا ركع يف تغبص دق ةفحلم

 ابأ كلسر ىلع : :تلاقف « اهتيحان ىلإ يدي تددمف اهنم توند تيبلا الخ اماف

 :تلاق مث !تنأ امك !ةيمأ



 يل ملغ ال ةبيرغ ةأرما يلا ؛هلآو دم ىلع يلصأو ,هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا

 ناك دق هنإ :تلاقو . . . هنع رجدزأف هركت امو ,هيتاف بحت ام يل نّيبف ,.كقالخأب

 دقو .ناك ًارما هللا ىضق اذإ نكلو ,؛كلذ لثم يموق ينو ,.حكنم كموق يف كل

 لوقأ #١" ناسحإب ٌميرست وأ فورعمب كاسْمِإإ» :هب هللا كرمأ ام عنصاف تكلم

 . كلو يل هللا رفغتسأو اذه يلوق

 :تلقف ,عضوملا كلذ يف ةبطخلا ىلإ يبعش اي هللاو ينتجوحأف :لاق

 تلق دق كنإف ؛دعبو ءماسأو هلآو يبنلا ىلع ىلصأو ,هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا

 اذك بحأ ؛كيلع ًةجُح نكي هيعدت نإو كح كلذ نكي هيلع يبت نإ ًامالك

 نم تيأر امو « اهيرشناف ةنسح نم تيأر امو ( يقرفت الف عيمج نحنو .اذك هركأو

 . اهيرتساف ةئيس

 ينَلمُي نا بحا ام :تلق ؟لهالا ةرايزل كتبحم فيك :هركذأ مل ًائيش تلاقو

 ةهركت نمو .مهل ُنَذآ كراد لخدي نأ كناريج نم بحت نمف :تلاق !يراهصأ

 . ءوس موق نالف ونبو «نوحلاص موق نالف ونب :تلق ؟ ههركأ

 ملف ءبحأ ام الإ ىرأ ال الوح يعم تثكمو «ةليل معنأب يبعش اي ٌتبف :لاق
 :تلقف !رادلا يف ىهنتو رمأت زوجعب اذإف ,ءاضقلا سلجم نم تئج لوحلا َّسأر ناك

 تلبقأ تسلج املف ءدجا تنك ام ينع يرّسف .!كْنَتَح ةنالف :اولاق ؟هذه نم

 انا :تلاق ؟تنأ نم ؛مالسلا كيلعو :تلق . ةيمأ ابأ كيلع مالسلا :تلاقف زوجعلا

 . ةجوز ريخ تلق ؟كتجوز تيأر فيك :تلاق . هللا كبرق :تلق . كنتخ ةنالف

 ..امالغ تدلو اذإ :نيتلاح يناهنم أوسأ نوكت ال ةأرملا نإ .ةيما ابأ :يل لاقف

 يف لاجرلا زاج ام هلاوف ؛طوسلاب كيلعف بير كبار نإف ؛اهجوز دنع تيظحوأ
 تضرو .بدالا تنسحأف َتَبَدأ دقل هللاو امأ :تلق . ةللدملا ةأرملا نم اًرش مهتويب

 . تخالا جوزو تنبلا جوز نم كلذكو ءاهيخأو اهيبأك ةأرملا لبق نم ناك ام لك :نتخلا (؟)
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 تناكف :لاق . اوءاش ىتم !تلق ؟كئاتخ كروزي نا بحت :تلاق . ةضايرلا تنسحأف

 . ةيصولا كلت ينيصوت لوح لك سأر يف ينيتأت

 اهل تنكو .ةدحاو ةرم الا .ءيش يف اهيلع بتعأ مل ةنس نيرشع يعم تثكمف

 اذإف «ٌيحلا مامإ تنكو ءرجفلا يتعكر تيلص ام دعب ةماقإلا يف نّدؤملا ذخأ :ًاملاظ
 ىتح يكرحتت ال ؛بنيز اي :تلق مث ؛اهيلع هتأفكأف ءانإلا تذخأف :بدت برقعب

 ءاهتبرض دق برقعلاب انا اذإف تعجرو تيلص دقو يبعش اي ينتدهش ولف !يتآ

 . نيتذّوعملاو دمحلاب اهيلع أرقأو اهعبصأ ')ثغما تلعجف ؛حلملاو تكسلاب توعدف

 :كلذ يف تلقف ؛اهبرضيو هتأرما عزفي ةدنك نم ٌراج يل ناكو

 اهنوملظت لب هللا تيبو ميذك مكتملظ اهنأ متمعز منك
 اهتيِشَي نل ٌدلاو اهابأّنإف مكلئاسن نم اهَمأ اوّدعَت ال نإف

 اهتود مّيأت متئش اذإ ًاخيشو ةوخإو قدص مامعأ اه َنإو

 . ءاشت ال ًاذإف :راونلا تلاق
 :هل ةمأو قدزرفلا

 : ةيجنزلا هتمأ يف قدزرفلا لاقو

 جنزلا تانب نم ٍدوخ بر اي
 ا"" جرهلا لوُط دعب ًاببط ُدادزي جلا حدقلا لغم َيغأ

 تاحلطلا ةحلطو يلذملا يلعي

 ناتسجسب تنك :لاق يلذهلا ىلعي انثدح :لاق شايع نبا نع : يدع نب مثيلا نعو

 يمع ّيلإ بتكف ؛اسفن فرشأ الو هنم ىخسأ ناك ًادحأ رأ مف «تاحلطلا ةحلط عم

 كجّوزأ مدقأف كريغ هلكوأ نأ هركأو ءريثك يلامو .تربك دق نإ :ةرصبلا نم

 . هلهأ تنأ ام كب عنصأو يتنبا

 )١( عبصالا كولت ناوهو ترملا :ثغملا .

 ةينآلا هبشخ نم ذختت رجش :جنلخلا (؟) .



 يف هتيفاوو .ًاموي نيثالث يف ةرصبلا تيتأف ,ةيكرت يل ةلغب ىلع تجرخف :لاق
 :هل تلق ؟تنأ نم يل لاقف , هيلع تملسف .هناكد ىلع ًادعاق هتدجوف .رصعلا ةالص
 كّباتك يناتأ نيح كيلإ تلجعت :تلق ؟ ''كلقث نيأو :لاق «يلعي كيخا نبا
 تلاق :لاق . ال :تلق ؟برعلا تلاق ام يردتأ «يخا نباي :لاق . عون تبرطو

 ءاهيلع يجرس تددعأف يتلغب ىلإ تمقف :لاق !بورطلا سلفملا نايتفلا رش :برعلا
 . هللا فتك يف :لاق !ناتسجس ىلإ :تلق ؟نيأ ىلإ :لاق مث ؛ًائيش يل لاق اف

 ىتح اهنع لأسأ تفرصناف ,ةحلط مأ تركذ مث ءرسجلا يف ٌتِبف تجرخف :لاق
 .هل اونذئا تلاقف ,ةحلط لوسر :تلقف - اهب سانلا ربا ةحلط ناكو - اهزنم تيتا

 !دمحلا هللف :تلاق . لاح نسحا ىلع :تلق ؟ ينبآ فيك !كحيو :تلاقف ,تلخدف
 . ةيراج اي : تلاق . تيكو تيك :تلق ؟كب ءاج امف :تلاق .تردحت دق زوجعب اذإو
 !بحت ام اندنع كلو .هتنباب نتباف كمع تئا :تلاق مث !مهرد فالأ ةعبرأب ينتنا
 ,تلاق مث . يتلاحر ةلغبب ينتئا ةيراج اي :تلاق .ًادبأ هيلإ دوعأ ال هللاو ال :تلق
 يتلا ةلاحلاو يب ةاصولاب يبتكأ : :تلق . ناتسجس يتأت ىتح كتلغبو هذه نيب حوار

 ْغدَت ملف ؛يب ةاصولابو ءاهايإهللا ةيفاعبو .هيف تناك يتلا اهعجوب تبتكف . اهتلبقتسأ

 لوسر :بجاحلل تلقو .ةحلط باب تيتأف ,ناتسجس تيتأ ىتح تعفد مث . ًائيش
 هفلخو .احشوتم ةحلط جرخف ؛لخدف .رساب سباع اناو .ثرحلا تنب ةيفص

 نسحأب :تلق ؟ يمأ فيك !كليو :لاقف هيدي نيب تمقف ,يسركب ىعسي فيصو
 ,تامالعلاو دهاوشلا فرعف :لاق . اهباتك اذه :تلق ؟لوقت فيك رظنا :لاق . ةلاح
 يل رمأف !كّبسح ؟ اهتمالسب ينتأت ملأ !كحيو :لاق .اهتيصو باتك أرقآ :تلق
 يلع ىتأ ام هللاوف :لاق ٠ يلهأ ةصاخ يف هبثكا :هبجاحل لاقو ,مهرد فلأ نيسمخب
 . فلأ ةئام يل مت ىتح لوحلا

 هاقلأ الو هللاو ال لاق ؟كلذ دعب كمع تيقل له :هل تلقف :شايع نبا لاق

 . ادبا

 . ليقثلا لمحلا وأ ,عاتملا :لقنلا 01(



 هل بيرقو ينامالسلا

 ىلوم ؛ينامالسلا ىبسوم ينربخا :لاق شايع نبا نع يدع نب مثيلا نعو

 يل مالغ لع لخد ذإ سلاج انأ انيب :لاق «ةرصبلاب رجات رسيأ ناكو « يمرضح لا

 نب نمحرلا دبعل ةالوم همأ تناكو - كيلع نذأتسي كّمأ لهأ نم لجر اذه :لاقف

 يف ,يشرق هنا هتئيه يف فرعُي ,هجولا ٌولح باش لخدف .هل نذئا :تلقف - فوع

دبع نب ليهس نب ديمحلا دبع انأ :لاق ؟ هللا كمحري تنأ نم :تلقف . 7 نيرمط
 

 مث . برقلاو بحرلا يف :تلق . ملي هللا لوسر لاخ .يرهزلا فوع نب نمحرلا

 انطبمو ءًاقيقر ًاصيمق هدكآو ءمامحلا هلخدأو ,هفطلأو هّمركأو هّرب «مالغ اي :تلق

 هتبجعأو هيفطع يف باشلا رظن |ملف نيمرضح نيلعن هل انوذحو . ايرمع ءادرو ءايهوق

 « يخا نباي :تلق ! اهبركب فرشأ وأ ةرصبلاب ومي فرشأ ينغبآ ءاذه اي :لاق هسفن

 ام رظنا :لاق . اذه نع فك .2يخأ نباي :تلق !انأ امك لام انأ :لاق ؟لام كعم

 ةمعو «ةرشع تخأ .ةرفص يبأ ةنبا دنه ةرصبلاب ميا فرشأ نإف :تلق !كل هلوقأ

 ىفوا نب ةرارز تنب ةالملا ةرصبلاب ركب فرشأو .اهلاح اهموق يف املاعو «ةرشع

 :لاق !ةرصبلا يضاق اهابا نإ ءاذه اي :تلق . ىلع اهبطخا لاق ةرصبلا يضاق يشرجلا

 تنا نم :هل لاقف « يضاقلا ىلا سلجف ءمدقتف دجسملا ىلإ انقلطناف . هيلإ انب قلطنا

 أ لوسر لاخل فوع نب نخرلا ديع نب ليهس نب ديمحلا دبع : :هل لاق ؟ يخا نباي

 :لاق ؟تركذ نمو : :لاق . ًابطاخ تكج :لاق ؟كتجاح ام .كب ًابحرم لاق . مثلَ

 [ يف ] اهيلع تاتفُي ةأرما اهنكلو . ةبغر كنع اهب ام ,ىخا نباي : لاق . كتنبا ةالملا

 .اذكو اذك لاق :لاق ؟تعنص ام :تلقف «ّيلإ ماقف . اهسفن ىلإ اهبطخاف ءاهرمأ

 اهيف راد اذإف «ةرارز راد انلخدف . اهيلا انب بهذا :لاق . اهبطخت الو انب عجرا :تلق

 كلت يف يه اهو :تلاق مث ,خيشلا مالك لثمب انتيقلف ءاهمأ ىلع انّدأتساف , ريصاقم

 . اهيلإ انب لخدا :لاق . ىلب :تلق ؟ اركب تسيلأ :لاق . اهتأت ال :هل تلق .ةرجحلا

 هتحت .ءرفصعم قيقر ىهوق بوث اهيلعو ةسلاج اهاندجوف ءانل تنذأف ءانذأتساف

 )١( يلابلا قلخلا بوغلا :رمطلا .



 ىلع فحصمو «اهيدخف ىلع هتعمج دق طرمو ءاهدسج ضايب هنم ىرُي ليوارس
 مث ءانب تبحر مث «تدرف ءانملسف ءهتحّن م فحصملا "7تَجّرشأف .اهيدي نيب يسرك
 يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ليهس نب ديمحلا دبع انأ :لاق ؟تنأ نم :تلاق
 توصلا اذه دمي امنإ ؛اذه اي :تلاق .هتوص اهب ّدمو ! هني هللا لوسر لاخ

 تئج :لاق ؟كتجاح ام :تلاق مث !ضعب يف يضعب لخدف : ىسوم لاق !نييناساسلل

 ,زاجحلا لها اخا اي كب ابحرم :تلاق !كتركذ :لاق ؟تركذ نمو :تلاق . ًابطاخ
  هتوص اهب ّدمو - منع هللا لوسر |مههاناطعا ربيخب نامهس انل :لاق ؟كديب يذلا ام

 نكلو .«بئاغ انع اذه لك .اذه اي :تلاق . نميلاب لامو ءةماهلاب نيعو .رصمب نيعو

 نم يردتأ ,ةمركع ةاشك ينلعجت نأ ديرت كنظأ ينإف ؟كنم انيديأب لصحي يذلا ام
 ىلا لقتنا مث .داوسلاب أشن ناك هنإف . يعبر نب ةمركع :تلاق .ال :لاق ؟ةمركع
 اهنبل نم انل نيعنصتو اهبلتحن ةاش انل يرتشا :هتجوزل لاقف . نبللاب ىذغت دقو ةرصبلا

 ةيراج اي :تلاقف « "7تمرحتسا نا ىلإ ةاشلا مهدنع تناكو تلعفف . اخئاكو ابارش
 ذخآ :سايتلا لاقف تلعفف ! اهيلع يزناف . ساّيتلا ىلإ اهب يقلطناو ةاشلا ندب يذخ
 محري نم انيأر امنِإ :تلاقف . اهتملعأف اهتديس ىلإ تفرصناف ! امهرد ةوزنلا ىلع كنم

 نأ تدرأ ,ةنيدملا لهأ اخأ اي نكلو ...!هرن ملف ذخأيو محري نم امأو .يطعيو

 تنك ام :لاق !اذه نع كانغأ ناك ام :هل تلق انجرخ الف . ةمركع ةاشك ينلعجت
 . مالكلا اذه لثم ىلع ءىرتجت ةأرما نأ نظأ

 كلملا ديعو ةفلع نبا

 هيلإ رهصُي ناكو .ًاروخف ًارويغ يرملا ةفّلَع نب ليقع ناك :لاق يعمصالا نعو
 ىنبنج :لاقف ءهدلو ضعبل هتنبا ناورم نب كلملا دبع هيلإ بطخف عةيمأ ىنب ءافلخ

 . كدلو ءانجه

 )١( ضعب ىلإ اهضعب هءازجا مه يأ ,ءيشلا جرش لاقي .
 شبكلا تدارأ :تمرحتسا (؟) .



 هدالوأو ةفلع نبا

 ةريدأ نم ًارْيَد اولزنف ةرم جرخف . هعم ءابرجلا هتنباب جرخ راتمي جرخ اذإ ناكو

 :ليقع لاق اولحترا [ملف « دعس ٌريد هل لاقي ماشلا

 مجامجلاب هتْحَطان ُضْرْعطالَع يرو دعس رْيَد نم ارطو تضق

 :لاقف . سّيِمُع اي زجأ :هنبال لاق مث

 اعلا ليم جالذإلا نم ىواشت 2 ةيتف نّلمحي ةامؤملاب نُحخبصأف

 :تلاقف «يزيجأ ءابرج اي : هتنبال لاق مث

 '”مئاوقلاو اطملا يف تّشمَت اراقع ًةّيدخرَص مّهاقسأ يَرَلا َّنأك

 تنافتساف ءاهيلإ ضبنو فيسلا لس مث ؟رمخملا تعن ام تنأ كيردي امو :امل لاقف

 اوغلب اذإ قح هوكرتو اوضمو . كربف مذخف باصأف مهسب هعزتناف 2« سيمع اهيخأب

 . اولعفف !ءاملا مكعم اوذخو . هوكردأف انل ًاروزج انطقسأ انإ : مهل اولاق هايملا ىندا

 :لوقي وهو كراب ليقع اذإو
 (ع) 1سم - 15 ب[- 3 000 0:

 "'ملكُي لاجرلا لاطبأ قلي نم مّدلاب نولّمز يبت نإ
 مزخأ نم اهقرعأ ةنشنش موي هب رد نكي نمو

 . برعلل لثم اذهو . رك لحف :مْخأو . ةعيبطلا : ةنشنشلا

 نمحرلا دبع ةنباو كلملا دبع

 ثراحلا نب نمرلا دبع ةئبا ناورم نب كلملا دبع بطخ :لاق ةناوع نع ينابيشلا

 نب ىحي اهجوزتف !بابذلا وبأ ينجّوزت ال هللاو :تلاقو . هجّوزتت نأ تبأف .ماشه نبا

 تبحأ اهنإ امأ : ىبحي لاقف .هّوشأ هوفأ تجوزت دقل هللاو :كلملا دبع لاقف .مكحلا

 ابا يمسف بابذلا هيلع عقيف ىَّمدَي مفلا ةىدر كلملا دبع ناكو . كنم تّهرك ام ىنم

 . تابذلا

 .رمخلا :راقعلاو «بارشلا هيلإ بسن عضوم :دخرص (؟) . بناجلا :ضرعلا )١(
 ْش . ىطغو فل :لّمز ()



 نايفس يبأ تخأ

 رشع ةعبرا ,برح نب نايفس يبأ تخأ برح ةنبا ةبيرق بطخ :لاق يبتعلا نعو
 عم ناك اليقَع نإ :تلاق . بلاط يبأ نب ليقع تجوزتو مهتبأف ءردب لهأ نم الجر

 نيأ ءليقع اي :تلاقف اموي هتحالو !مهيلع اوناك ءالؤه نإو ءاولتق موي ةبحألا

 يذخف رانلا تلخد اذإ :اهل لاق !ةضفلا قيرابأ مهقانعأ نأك ؟ يمامعأ نيأ ؟ يلاوخأ

 . كراسي ىلع

 هتنبا يف صاعلا نب ديعسو دايز

 ؛ايادهو ريثك لامب هيلإ ثعبو «هتنبا هيلإ بطخي صاعلا نب ديعس ىلإ دايز بتكو

 لاقف ؛هئاسلج نيب اهمسقي نأو ءايادهلاو لالا ضبقب هبجاح رمأ باتكلا أرق (لف

 لفسأ يف دايز ىلإ عقو مث !اهنم رثكأ انأ : ديعس لاق . كنظ نم رثكأ اهنإ :بجاحلا

 , "0 « ىتغتسا هأر نأ ىغطَيل ناسنالا نإ ذلك :هباتك

 هتنبا جوزي لجرو نسح لا

 هللا يقتي نمم اهجّوز لاق ؟ اهجوزأ نأ ىرت نمف «ةينب يل نإ :نسحلل لجر لاقو

 . اهملظَي مل اهضغبأ نإو .اهمركأ اهّبحأ نإف

 زيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبع

 هتنبا نينمؤملا ريمأ كَجّوز دق :زيزعلا دبع نب رمعل ,ناورم نب كلملا دبع لاقو
 يف تلزجأو ؛ةلئكسملا تيّقك دقف .نينمؤملا ريمأ اي هللا كلصو :رمع لاقف .ةمطاف

 . ةيطعلا

 : اولاق ؟ نيدو لقع نم ٌرسوم وهأ :لاق . ةنالف انيلإ بطخ نالف :نسحلل ليقو

 . هوجوزف :لاق . معن

 )١( ةيآلا قلعلا ةروس 3 .



 حيرش نب ةويحل

 ؟رهملا مك :لاق ؟ىرت اذاف .جوزتأ نأ ديرأ ينإ :حيرش نب ةويحل لجر لاقو

 نيعستلا تحبر كتقفاو نإف ,نيعست قبأو ةرشعب جّوزت ؛ لعفت الف :لاق . ةئام :لاق

وت ةدحاو نم ةوسن :ةرشع يف دب الف ؛ ارشع تجوزت كقفاوت مل نإو
 . كقفا

 جاوزلا يف بغارو يسيقلا ةقنبه

 ؛ هيأرب لمعأ مث لع علطي نم لوأ نريشتسال :تلقف حاكنلا تدرأ :لجر لاقو

 ريشت اف «حاكنلا ديرأ : :هل تلقف ؛ةبصق هتحتو ,يبسيقلا ةقنبه علط نم لوأ ناكف

 رذحاو اهبَرقت ال دلولا تاذو «كيلع ")بيثلاو .كل ركبلا :٠ :لاق ؟ ىلع [هب ]

 (")! كحفني ال يداوج

 جاوز يف لقمو رثكم

 ناكو هباحصا نم لجر نع ربنعلا ينب نم لجر ينربخأ :لاق يعمصالا نعو

 رواشف «لقع نم لقُم لام نم ٌرثكم هيلإ بطخف ؛ًالقُم
 ؛ ديزي وبا هل لاقي الجر هيف

 اهملظي مل اهمركي مل نإ هنإف ؛ًانّيد القاع الإ جّوْرُت الو «لعفت ال :لاقف
 رواش مث .

 . هسفن ىلع هقمحو اه هل ام نإف ءهّجَّوز :هل لاقف «ءالعلا وبا هل لاقي رخآ الجر

 :لاقف هدشنأو ؛هتنباو هسفن يف هركي ام هنم ىأرف ءهجّورف

 ءالعلا ابأ تطأ اذإ يفحل» ديزي ابأ تْيصع ذإ ىنْيَل

 ءام ريغ نم ةقلز تناكو حير ريغ نم ةوفه تناكو

 دلاخ نب دبعم جاوز

 يلدجلا دلاخ نب دبعم نع مادك نب رعسم ينربخا :لاق يبضلا دم نب لضفملا

 :لاق - نبباطخل نسلجي ءاسنلا ناكو - دايز نمز يف دسأ ينب نم ةأرما تبطخ :لاق

 )١( ءارذعلا ريغ :بيثلا .
. 

 اهرفاح دحب هتبرض :ءيشلا ةبادلا تحفن لاقي (؟)

 م١٠١8



 ةللكم "”ديرثلا نم ةميظع ةنفجب تعدف :قاور اهيبو ينيب ناكو ؛اهيلإ رظنال تئجف
 هتبرشف .ًانبل ةءولمم مظع نشب تعد مث ,ةيقن ماظعلا تقلأو اهرخآ ىلع تتأف «محللاب
 ىلع ةسلاج يه اذإف ,"7فجسلا يعفرا ةيراج اي :تلاقو .ههجو ىلع هتأفكأ ىتح
 دلج لعو ,دسأ ينب نم ,ةدسأ انأ ءهللا دبع اي : :تلاقف ؛ ةليمج ةباش اذإو ءدسأ دلج

 تببحأ نإو ,مدقتف مدقتت نأ تببحأ نإف ؟ ىرت مالعف ؛ يبارشو يماعط اذهو ءدسأ

 . !دعَأ ملو تجرخف :لاق !رظنأو يرمأ يف هللا ٌريختسأ :تلقف !رخأتف رخأتت نأ

 اهجاوز يف بغارو ةيمأل ةيراج

 تاذ ديسا نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأل ةيراج نا انباحصا ضعب انثدحو :لاق
 ىبوط :لاق اهآر |ملف .ًاسراف ًاعاجش ناكو .دعس ينب نم لجرب ترم .لامجو فرظ
 تلاقف ؛ اهل هركذيو ؟ جوز اهأ :اهأسي الوسر اهعّبتأ هنإ مث !كلثم ةأرما هل تناك نمل
 : اه لقف اهيلا عجرا :لاقف : اهوق لوسرلا هغلبأف ؟ هتفرح ام :لوسرلل

 قراش لك يف لاطبالا ٌةعراقم يتفرح :تلق ؟يتفرح ام ةلئاسو
 يقئاقح يمحأ ليخلا ليعر مامأ 2 يتتيأر ًاموي ليخلا يل تضرع اذإ
 قراوبلا قاقّرلا ضيبلا ملأ ىلع ٌرباص ّرحأ ال نيح يسفن ٌربصأو
 كسفنل بلطاف ّدسأ تنا :هل لقو هيلا عجرا :هل تلاقف.لاق ام لوسرلا اهدشنأف

 :تايبألا هذه تدشنأو !كئاسن نم تسلف «ةؤبل

 قئادصلا ليلق هاّبحّم ًايرك هلامب ًادوج يفبأ امإ الأ
 0 قرافلا قوف ليللاب اهثناعي ٌايرك ٌدوَح ناكذُم هّمه قف
 () قفاوم قرخ لك اهيف هامادن ةِمادُم اَنْيَمُك ًافّرص اهُبرشيو

 )١( قرملاب لبو تف زبخ :ديرثلا .
 . ةجرف امهنيب نينورقملا نيرتسلا دحأ :فجسلا (؟)
 . اهيلع أكتي ةريغصلا ةداسولا :قرمنلا عمج :قراغلا ()

 . ةقيلخلا ميركلا ىتفلا :قرخلا ()



 نيتجوز نيب لجر

 ؛ لوقتف ةيدقلا اب لع ك6 ةفيدحلا : ةيراج تناكف ,ةيدق هل ةأرما ىلع

 تلشف نامزلا اهيف ىمهر لجرو ةحيحص لجر نالجّرلا ىوتسي امو

 :لوقتف دوعت مث

 ديدج نيعئابلا يديأب ٌبْوُثو 2ىّبلا هب بوث نابوثلا ىوتسي امو

 : تدشنأف ةثيدحلا ىلع ب ةميدقلا ةيراج ترمف

 لوم لَو مب ةئينحو ىتفلا ٌهفلأب ضرإلا يف لزنم مك

 يثراح مالغو ةريغملا

 ينبلغ ام :لوقي ةبعش نب ةريغملا تعمس لاق يبعشلا نعو
 نم مالغ الإ طق دحا

 01 باش يدنعو, ثراخلا ىنب ب نم ةأرما تبطخ ينا كلذو ا

 :لاق ؟ اهامو يخا نبا اي :تلق ! اهيف كل ريخال ءريمالا اهيأ :لاقف لإ ىغص

 كنا ينربخت مأ :تلق اهجوزت قىتفلا نأ ينغلبف ؛ اهنم تئربف : لاق ! اهلبقي الجر تيأر

 . اهلبقي اهابأ تيأر ىلَب :لاق ؟ اهلّبقي الجر تيأر

 جاوزلا يف نيريس نباو ديعس وبأ

 نإ ديعس ابأ اي :اموي يل لاقف ءةنس نيرشع نيريس نبا تبحص :لاق ديعس وبأ

يف رظنت ةأرما جوزت نكلو ءاهدي يف رظنت ةأرما جوزتت الف تجوزت
 . كدي 



 نهقالخأو ءاسنلا تافص

 بيبطلا نب ةدبعل

 :لوقي ثيح بيبطلا نب ةَدَّبَع ءاسنلاب سانلا ماعأ :ءالعلا نب ورمع وبأ لاق

 ٌبيبط ءاسنلا ءاودأب يلع يننإف ءاسنلاب ينولأست نإف

 بن يهدر يف هل َسيلف هلام لق وأ ءرملاسأر باش اذإ
 ًييجع نهدنع بايبشلا خرشو ةنملع ثيح لاملا ًءارث ندري

 :ةديصقلا لوأو لحفلاب فورعملا ةدبع نب ةمقلعل تايبالا هذهو

 ُبوُرَط ناسحلا يف ُبلق كب احط

 لبج نب ذاعمل

 يفإو متربصف ءارضلا ةنتفب متيلتبا مكنإ :لاق لبج نب ذاعم نع ةويح نب ءاجر نعو
 ماشلا طير نسبلو «بهذلاب نيلحت اذا .ءاسنلا يهو ؛ءارسلا ةنتف مكيلع فاخا
 . قاطي ال ام ريقفلا نْمَّلكو ,ىنغلا نيعتأف «نميلا بصعو

 ةيربرب اهذختيلف ةعتملل ةيراج ذختي نا دارأ نم ,ناورم نب كلملا دبع لاقو

 . ةيمور اهذختيلف ةمدخلل دارأ نمو ,ةيسراف اهذختيلف دلولل دارأ نمو

 ةريبه نبال

 ءاّقش ةيراج يل اورتشا :ةريبُه نب رمع نب ديزي لاق :لاق ينئادملا نسحلا يبأ نعو

  ةزيجعلا ةريغص :ءاحسر ؛ ةليوط : ءاقم ؛؟ لبج ةقش اهنأك ديربي :ءاقش : هلوق

 . ةزيجعلا ميظعلا نم سرفأ حسرالا نال . دلولل اهدارأ

 َحسرأب الو .ًاديس نوكتف سأرلا مظعب تنأ ام :لجرل ةريبه نب رمع لاقو
 . اسراف نوكتف



 برر امو .بجنا بئارغلاو ءربصا معلا تانب :ءاسنلا ركّذو يعمصالا لاقو

 . ةيمجعالا نباك لاطبالا سؤر

 جاوز يف هل ريشتسمو سنوي

 :لاق دم نب ميهاربا نب ناثع نع بعصم نب سنوي نع يعمصالا نع متاح وبأ

 ةريصقأ «يخأ نبا اي :تلقف ءاهجوزتي ةأرما يف ينريشتسي شيرق نم ّلجر يناتأ

 اذإ نيعلا يف فرعا ينإ .يخا نبا اي :تلقف ؛ينع مهفي ملف ؟هتليوط وأ بسنلا
 تفرع اذإ امأ ,ركنت ملو فرعَت مل اذا اهيف فرعاو ؛تركنا اذإ اهيف ركنأو «تفرع

 دقو ؛وجستف ركنت ملو فرعت مل اذا اماو , "”ظحجتف تركنا اذا اماو "7 صواحتتف

 ةليوطلاو ءهب تفتكا اهابأ تركذ اذإ يتلا بسنلا ةريصقلاف ؛ةيجاس كتيع تيأر

 نم ًاريثك اوباصأ دق موق يف عقت نأ كايإف؛ اهتبسن يف ليطت ىتح فرعُت يتلا بسدللا
 . مهيف كسفن عيضتف ؛مهيف ةءاند عم ايندلا

 هلئاقعو ديلولا

 نب هللا دبع تنب ةبابل : لئاقع عبرا كلملا دبع نب ديلولا دنع ناك لاق يبتعلا نعو

 شحج مأو ءصاعلا نب ديعس تنب بنيزو «ةيواعم نب ديزي تنب ٌةمطافو ,. سابع

 نعمتجاف نرخفيف نقرتفيو هتدئام ىلع نعمتجي نكف ؛ثرحلا نب نمحرلا دبع تنب
 تلاقو !نهيلع يلضف فرعت كناو نبب ينيوستل كنإ هللاو اما :ةبابل تلاقف .ًاموي

 ةمامع ال ذإ ةماعلا يذ ةنبا اناو ءازاجم لع رخفلل نأ ىرا تنك ام :ديعس تنب

 تلقل تئش ولو ءالدب يبأب ٌبحا ام :ثراحلا نب نمحرلا دبع تنب تلاقو !اهريغ

 ماكتف ؛ماكتت مف «نسلا ةثيدح ةيراج ةيواعم نب ديزي تنب تناكو !تقّدصو تقدّصف
 ول هللاو اما ؛هريغب ىفتكا نم تكسو .هسفن ىلإ جاتحا نم قطن لاقف ديلولا اهنع

 )١( طاتحا :رمألا يف صاتحا .

 تزربو اهتقدح تأتن يأ :هنيع تظحج لاقي (؟) .
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 ثيدحلا رهظف !مالسالا يف مكئافلخو .ةيلهاجلا يف مكتداق ةنبا انأ :تلاقل تءاش

 . هتلاسر لعجي ثيح ملعا هللا :لاقف , سابع نبا سلجم يف هب ْثّدُحَت ىتح

 هتوسن يف جاجحلل
 دنه :ةوسن عبرأ يدنع لاقف جاجحلا دنع ءاسنلا ركُذ :لاق ةناوع نع ينابيشلا

 ءديسأ نب نمحرلا دبع تنب سالجلا مأو . ةجراخ نب ءامسا تنب دنهو «بلهملا تنب

 ىتف ٌةليلف بلهملا تنب دنه دنع يتليل امأف . ىلجبلا هللا دبع نب ريرج تنب نمحرلا ةمأو

 امأو ؛ كولملا نيب كلم ةليلف ءامسا تنب دنه دنع يتليل امأو ؛نوبعليو بعلي« نايتف نيب
 دنع يتليل امأو . مهراعشأو مهثيدح يف بارعا عم يبارعا ةليلف سالجلا ما دنع يتليل

 . ءاهقفلاو ءاملعلا نيب ملاع ةليلف ريرج تنب نمحرلا ةما

 ثنخملا رحلا وبأ

 ىلع لدي ثنخم ةنيدملاب ناك :لاق ةنيدملا لها نم لجر ينثدح :لاق يبتعلا نعو
 مف .اهجوزتأ ةأرما ام ريغ ىلع ينلدف لإ ًاعطقنم ناكو .رحلا وبأ هل لاقي .ءاسنلا
 مل ةأرما ىلع كنلدال يالوم اي هللاو :لاقف ءاموي هترصقتساف ,نهنم ةدحاو نع ضرأ

 (لف . اهتجوزتف .ةأرما ىلع ينلدف !يتيحل قلحاف تفصو امك اهرت مل نإف طق اهلثم رت
 :تلقف «بابلا قدي ناسنا اذإ رحسلا يف ناك املف .فصو امم َرثكا اهتدجو يلإ تفز
 ءرحلا ابأ كتيحل هللا رفو دق :تلقف هعم '''ماّجحلا اذهو .رحلا وبأ :لاق اذه نم
 .!تلق امك رمألا

 جوز ةمّلس مأ دنع ناك ًائدم نا :هيبأ نع ةورع نب ماشه نب كلام نع ريكب نبا

 نإ هللا دبع ابأ :عمسي ِهّتَِم هللا لوسرو ةيما يبا نب هللا دبعل لاقف « مدي ينلا هللاإس
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 !نامثب ربدتو ء عبرأب لبقُت اهنإف ناليغ تنب ىلع كّلدأ انأف ًادغ فئاطلا مكل هللا حتنف

 . ءالؤه نكيلع لخدي ال : متي هللا لوسر لاقف

 اذإو «عبرأ تلبقأ اذإ اهنأ ,نطبلا ')نكع ديري «نائثب ربدتو عبرأب لبقت :هلوق

 ةيراج داتقاف ,ناجيبرذا ىلإ جرخف .ةفوكلا لها نم لجر ىلع ثعبلا برضو

 : اهريغُيل اهيلإ بتكف .همع ةنباب اكلمُم ناكو ءاسرفو

 ا"ادرملا ٌةفراطغلا اْشنْغَأو انينَغ اننأب َبنبلا مآ اوعغببأ الأ

 ُدَقعلا اهّيز لاثمتلاك كاضيبو ىرج اذإ نّيَيكنملا طانم ُديعِب
 دنجلا فرصتي َنيح يضن ةجاحل هذطو َرَدَتلا مايأل اذهن
 :هبيجت هيلإ تبتكف .ةاودلا تاه ,مالغ اي :تلاقو هتأرق هّباتك درو [ملف
 درملا ةفراطغلاب  اوقيفف  انينَغ هل لفقو َمالسلا هرقأ الأ

 دنجلا يف فلاوَخ  مازغأو ًابابش مُّمّرقأ َنينمؤملا ريمأ دْنحب
 درولا رصتعُم ءام نم ةتعزان»و َلَجَرُم ٌمالْغ يِناَّنغ تكش اذإ

 ا"دهت لَفَك وأ ءاسلَم دبك ىلإ ُهَفَك َّدَم ىشان مهنم ءاش نإو

 (2)دعلاو ,يأَنلا ىلع اهانيضَق « ًادوهّش مكلمأ .جاح نم َنوضقت منك ف

 ناكف ءاهب قحلاو ؛ةيراجلا فدرأو هسرف بكر نأ ىلع دزي مل ءاهباتك درو املف

 يلق يف لجا هللا :تلاق ؟ ةلعاف تنك له هللاب :لاق نأ مالسلا هب امل أدب ءيش لوا

 معط تقذ فيكف !كيف هللا ىصعأ نأ نم رقحأو ذأ ينبع يف تنأو ,مظعأو

 . هثعب ىلإ فرصناو ةيراجلا ال بهوف ؟ِةّرْيَعلا

 )١( ًانمس نطبلا محل نم ىنثتو ىوطنا ام وهو «نكع اذ راص يا :نطبلا نّكعت لاقي :نطبلا نُكع .
 )؟١( مركلا ديسلا وهو ء«فراطغو فيرطغ عمج : ةفراطغلا .

 )( .عجر :لفق (:) .زجعلا : لفكلا
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 ناحوص نباو ةيواعم

 اهف كل ةيتاوملا :لاق ؟كيلإ ىهشأ ءاسنلا يأ :ناحوص نب ةعصعصل ةيواعم لاقو

 لاقف . لجاعلا دقنلا اذه :لاق . ىضرت امم نهّدعبأ :لاق ؟ ضعبأ نهِيأف.:لاق . ىوبت

 . لداعلا نازيملاب : ةعصعص

 كيلع بلغ دقو لقعلا ىلإ كبسنن فيك .نينمؤملا ريمأ اي : ةيواعمل ةعصعص لاقو

 نيلغي ْنمنِإ :ةيواعم لاقف ؛ هيلع ةظرق تنب ةتخاف هتأرما ةبلغ ديري !ناسنإ فصن

 . !ماتللا نهبلغيو ماركلا

 باطخلا نباو يلجبلا ريرج

 ام باطخلا نب رمع ىلا يلجبلا هللا دبع نب ريرج اكش :لاق ةنيبع نب نايفس نعو

 امنإ :لوقتف اهدنع نم تجرخ امبر يدنع يتلا نإف ؛ كيلع ال :لاقف .ءاسنلا نم ىقلي

 . يدع ينب نايقل عنصتت نأ ديرت

 هبر ىلإ اكش ليلخلا ميهاربا نإف .امكيلع ال :لاقف ءدوعسم نبا |هّمالك عمسف

 اهنيد يف درت مل ام اهسابل ىلع اهسبلا نأ :هيلإ هللا ىحوأف ,ةراس قلخ يف ةءادر

 . املعل كحناوج نيب نإ :رمع لاقف . ةمصو

 ةيرقلا نباو جاجحلا

 ةأرما جاجحلا نب كلملا دبع ىلع بطخا نأ :ةيرقلا نب بويأ ىلإ جاجحلا بتكو

 . اهلعبل ةيتاوم ءاهسفن يف ةليلذ اهموق يف ةفيرش «بيرق نم ةحيلم . ديعب نم ةليمج

 ىتح ةأرملا نسح لمكي ال :هيلإ بتكف . اهييدث ٌمظع الول اهتبصأ دق :هيلإ بتكف
 . عيضرلا يورتو . عيجضلا :ىفدتف ءاهايدث مظعي

 ناوفص نباو سابعلا وبا

 اورثكأ دق سانلا نإ ءدلاخ اي :ناوفص نب دلاخل نينمؤملا ريما سابعلا وبأ لاقو
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 عرضلاب تسيل يتلا نينمؤملا ريمأ اي َنهّبجعأ :لاق ؟كيلإ بجعأ َنيِمأف ؛ءاسنلا يف
 نم ةحيلم , ديعب نم ةمخف نوكت نا اهامج نم كبسحو . ريبكلا ةينافلا الو « ريغصلا

 اهفرتأف ,ةقاف اهتباصأ م ةمعن ف تناك «بيثك اهلفسأو «بيضق اهالعا « بيرق

 .رقفلا اهبَدأو ىنغلا

 ةأرماو ناوفص نبا

 ؟ةعارجلا هذه ام لاقف «ةرصبلاب دجسملا يف ةعامج ىلإ ناوفص نب دلاخ رظنو

 . يل اهفص :تلاق .ةأرما ينغبا :اهل لاقف اهاتأف . ءاسنلا ىلع كدت ةأرما ىلع :اول
 تناك ؛ديعب نم ةمخف «بيرق نم ةولح ءركبك ًابش وأ ءبّيثك ًاركب اهديرأ :

 ءايند لهأ انك انعمتجا اذإف ,ةجاحلا لذو ةمعنلا بدأ اهعمف «ةقاف تاسأف همم

 يف :تلاق ؟يه نيأو :لاق . كل اهتبصأ دقل :تلاق .ةرخآ لها انك انقرتفا اذإو

 . ! ال لّمْعاف ةنجلا نم ىلعالا فيفرلا

 ءاسنلا يف يبارعأل

 نهَوطأ ءاسنلا لضفأ :لاقف ؛ّنب مّلعو ةبرجت اذ ناكو .ءاسنلا يف يبارعا لكسو

 «ثتملح تبضغ اذإ يتلا ؛تلاق اذإ نهقدصأو ءتدَعَق اذإ نهّمظعاو «تماق اذإ

 ؛ اهتيب مزلتو ءاهَّجوز عبطت يتلا ٍ؛َتَدَّوَج ًائيش تعنص اذإو ءتمسبت تكحض اذإو

 . دوم اهرمأ لكو ءدولولا دودولا ءاهسفن يف ةليلذلا ءاهموق يف ٌةزيزعلا

 كلملا دبعو ىنافطغ

 :لاقف . ءاسنلا نسحأ يل فص :نافطغ نم لجرل ناورم نب كلملا دبع لاقو

 ءامج .نيقاسلا ةءولمم ,نيبعكلا ")ءامدر ,نيمدقلا ءاسلم نينمؤملا ريمأ اي اهذخ

 ,"!نيتمكأملا ةفينم ؛نيتيلالا ةمعان , "”نيغفرلا ةدمرقم ,نيذخفلا ءاَّثل «نيتبكرلا

 )١( ندبلا نم خسولا هيف عمتجي عضوم لك غفرلا - لعولا دلو :دومرقلا ( ؟ ) . ةفوطع :ءامدر .

 ( 0نيتكرولا سوؤر ىلع ناتللا ناتمحللا :ناتمكأملاو , ةزيجعلا : ةمكأملا .
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 ,نيدخلا ءارمح .نييدثلا ةدهان ,نيفكلا ةصخر .نيعارذلا ةمخف .نيدضعلا ةمعف
 ,0نينرعلا ءاّمش .نيبجلا ءاجلب ,نيتفشلا ءايمل ,نيبجاحلا ءاّجز .نينيعلا ءالحك
 : بكرلا ةئتان ,نطبلا ةرّسكم .نينيعلا ءانيع ؛ قنعلا ءاديغ ,رعشلا ةكلاح ءرغنلا ءابنش

 صلاخ يف وا ,برعلا صلاخ يف اهدحت :لاق ؟هذه دجوت ىنأو !كحيو :لاقف

 . سرفلا

 بقثت الو ءًاراد نهوت الو .ًاراج سنؤت ال ةأرما ينغبا :بطاخل لجر لاقو
 . ًاران

 .رشلاب مهنيب يرغت الو .ناريجلا اهيلع لخدي الو «ناريجلا ىلع لخدت ال :ديري
 :رعاشلا لوقي اذه وحن يفو

 ٌراج الو َّلْعَب ال رادلا ةحاس يف اهرّي مل سمشلا لثم سناوالا نم

 لكلا اهّتود الإ سمشلا ىرَت الو لمج ىلع بكرت مو اليم شمت
 :رخآ لاقو

 ةشاشم الإ اهنم اهصيمق بيصي الف موقت ؟ةدعج ءاعرف «ةديدم ءاضيب ةأرما يغبأ

 . اهيتيلأ يي قفنارو . اهييدُت يتملحو .اهيبكنم

 اروهظ سمت نأو نوطبلا سم اهصمقل مقل يدنلاو فداورلا تبأ

 ارويغ نجهو ةدساح نهب تحوانت ىثثعلا عم حايرلا اذاو

 :رخآلو

 7 بّتْحكو ضيرع ِرْحَن يف نييْدَتِب اهنْعَفَر يفاثالا قوف تحطبنأ اذإ

 )١( ممشلا نوكي ثيح فنألا مظع نم بلص ام :نينرعلا .

 محضلا بكرلا :بشعكلا (؟) .



 ؛ لاجرلا حبقأ نم ناكو ءاسنلا لمجأ نم تناكو ءهتأرما ىلإ ناطح نب نارمع رظنو

 كلثم تيطعأ يفإ :لاق ؟كاذ فيك :هل تلاق ! هللا ءاش نإ ةنجلا يف كايإو ينإ :لاقف

 . تّربَصف ٍلثم تيطعأو ,ترشكف

 ةحلط تنب ةشئاع رابخأ نم

 كاذغ ام نسحا ام !هللا ناحبس :لاقف ؛ةحلط تنب ةشئاع ىلإ ةريره وبا رظنو

 . هد هللا لوسر ربنم ىلع ةيواعم هجو الإ «كنم نسحأ ًاهجو تيأرام هللاو !كّلها

 . ًاهجو سانلا نسحا نم ةيواعم ناكو

 ؟تنأ نم :اهل لاقف «تيبلاب فوطت ةحلط تنب ةشئاع ىلإ بئذ يبأ نبا رظنو

 :تلاقف

 القَقملا ةيربلا نلقي نكلو - ةبسح َنْغْبي َنْجُجْحَي  ءاللا نم
 ءال :لاق ؟ هللا دبع ابأ كتنتفأ :هل ليقف !رانلا نع ةجولا كلذ هللا ناص : اهل لاقف

 . موحرم نسحلا نكلو

 .ةحلط تنب ةشئاع ىلع تلخد :لاق ,قاحسإ نب دمج ينربخا : سنوي لاقو

 ! ترهظ ام اهفلخ تخون ''ةيتخب نا ولو ةئكتم اهتدجوف
 تعمس ذإ ءراهنلا فصن دجسملا يفل ينإ :لاق , يبعشلا نع ليعامسإ نب يّرسلا

 . ينعبتا يبعش اي :لاقف .ةعامج هعمو ريبزلا نب بعصمب اذإف ؛حتفي رصقلا باب

 اي :لاق مث ,ىرخا لخد مث ,ةروصقم لخدف .«ةحلط نب ىسوم راد ىتأف ؛ هتعبتاف

 ,هلثم رأ مل ام رهاوجلاو ىلحلا نم اهيلع ,ةسلاج ةأرما اذإف ؛هتعبتاف ؛ ينعبتا يبعش

 :رعاشلا اهيف لوقي يتلا ىليل هذه ,يبعش اي :لاقف ؛ اهيلع يذلا يلحلا نم ْنسحأ يلو

 "' نجادأو اهَّبُح يفخأ مويلا ىلإ يبراش ّرط نّدل ليل نم تلزامو
 )6 ع تول 2 9 7 51 8 ها
 '"نئاغّضلا لع ليل يف َلَمحُتو ةنيغض موقل ىليل يف لو

 . ةيناسارخلا ةقانلا : ةيتخبلا ) ١(

 . داقحالا :نئاغضلا (؟) . هحربي ملو همزل يأ :بحلا هيلع نجدا لاقي ( + )
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 اي :لاقف !هيلإ نسحأف هيلع ينتولج ذإ امأ :هل تلاقف ,ةحلط نبا ةشئاع هذه

 هيلع تيِلُج نمل يغبني ام «يبعش اي :لاقف «َتْحّرف [ دجسملا ىلا ] ةيشعلا حر « يبعش
 ةروراقو .ةوسكبو !اهب يل رمأف ,فالآ ةرشع نع صقني نأ ةحلط تنب ةشئاع

 نع رّدص نم لاح فيكو :لاق !لاحلا فيك :مويلا كلذ يف يبعشلل ليقف «ةيلاغ
 . ةحلط تنب ةشئاع هحو ةيؤرو « ةيلاغ ةروراقو .ةوسكو . ةرديب ريمالا

 فوع تنب نم رجح نب رمع جاوز

 ةنبا جوزتي نا دارأ - سيقلا ءىرما دج وهو  ةدنك كلم رجح نب: ورمع ناكو

 مأ يهو .هزع طارفإل «فوع يداوب ٌرْخال »: هيف لاقي يذلا ,ينابيشلا ملحم نب فوع
 اهيلإ رظنتل ءماصع اهل لاقي ةأرما اهيلإ هجوف ؛لاكو لامج تاذ تناكو «سايإ

 عهل تمدق ام اهتملعأف : ثرحلا ةنبا ةماما اهما ىلع تلخدف :اهنع هغلب ام نحتمتو

 ضعب ىلإ َّرظنتل كيلإ تتأ كتلاخ هذه «ةينب يأ :[تلاقف ] اهتنبا ىلإ تلسرأف
 مف اهيقطانو ,قلخو هجو نم .هيلا رظنلا تدارا ًائيش اهنع يرتست الف ؛كنأش

 ءاطق هّلثم اهئيع رت مل ام ىلإ ترظنف . اهيلع ماصع تلخدف . هيف كتقطنتسا

 نم تجرخف ؛ًاناسل مهحصفأو القع سانلا لمكأ يه اذإو ءالامججو ًاسحو ةجهب

 ىلإ تلبقا م .الثم تبهذف . « عانقلا فشك نم عادخلا كرت» :لوقت يهو اهدنع

 ضخملا حّرص» :تلاق . الثم اهلسرأف ؟«ٌماصع اي كءارو ام» :امل لاقف .ثرحلا

 : ًاقحو ًاقدص كربخأ تلاق : ينيربخأ :لاق . الثم تبهذف . « دبزلا نع

 نإ .ةروفضملا ليخلا بانذأك كلاح رعش اهنيزي «ةليقصلا ةآرملاك ةهبج تيأر

 كلذ عمو «لباولا اهالج مّرك ديقانع تلق هَتْطَشَم نإو .لسالسلا هتلخ هتلسرأ
 مل يتلا "''ةرهبعلا نيع لثم ىلع اسّوقت دق ِمّمُحب ادّوُس وأ «ماقب اَطْخ اههنأك نابجاح

 هب سنخي مل ؛لوقمصلا فيسلا دحك فنأ اههنيب «ةروسق اهعرذُي ملو صناق اهْعَرَ
 «ناجلاك ضحم ضايب يف «ناوُجرألاك ناتنجو هب تّمح «لوط هب نعمُي ملو ءرصق

 . مسجلا ةئلتمملا :ةرهبعلا )١(
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 ءردلاك ودبت نانسأو ءرشأ تاوذ ّرُغ ايانث هيف ء مستبملا ذيذل ,متاخلاك مف هيف قشا

 هب هبلقي ,نايبو ةحاصف وذ ناسل هيف بلقتي ءرحّسلاب ضورلا رشن هل ءرمخلاك قيرو

 ًاقير نابلحي ءدرولاك ناوارمح ناتفش هنود يقتلت . رضاح باوجو .رفاو لقع

 نادضع هب لصتي ةيمد لاثمت ردص يف ٍبَّكُر ,ةضفلا قيربإك قنع كاذ تحت , دهشلاك

 ءسجي قرع الو .سَحي مظع امهيف سيل ناعارذو ءامحش نازنتكم ءامحل نائلتمم

 ,لمانالا امههنم تئش نإ دقْعت ءاهْبصع نيل ءاهْبَصَق قيقد نافك اههيف ْتّبكُر
 «ناتنامر (هنأك ناقُح اهردص يف عبرت دقو 2لصافملا رفُح يف صوصفلا بّكرتو

 انكع يبسك .ةجيدملا ّيطابطلا ّيطك يوُط نطب هتحت نم «[ اهّبايث اهيلع ناقرخَي ]

 انكَع ىسك ءّولجملا جاعلا نهدمك ةّرسب نّكعلا كلت طيحت «ةجردملا سيطارقلاك

 كلذ فلخ .ٌولجملا جاعلا نهدمك ةّررسب نكعلا كلت طيحت .ةجرذملا سيطارقلاك

 «تضهبن اذإ اهدعقي لفك هتحت ,لزخمنال هللا ةمحر الول رصخ ىلا يهتني لودجلاك رهظ

 «ناوافلناذخف هلمحي «لطلا طوقس هدّبل ,.لمر ') صعد هنأك ,تدعق اذإ اهضهنُيو

 هنأك .دوسأ رعشب اتيشُو ىدربلاك "”ناتجلدخ ناقاس اهلمحت .نارجلا ديضن اهنأك

 فيك ا(هرغص عم هللا كرابت ,ناسللا وذحك نامدق كلذ لمحيو ءدرزلا قلح

 هفصو ام نسحأ هنأ ريغ هفصأ نأ تكرتف كلذ ىوس ام امأف ,امهقوف ام لمح ناقيطت

 ش . رثن وأ مظنب فصاو

 اذه ردص يف هركذ مّدقت ام |(هرمأ نم ناكف ءاهبطخي اهيبأ ىلإ لسرأف :لاق

 . باتكلا

 ءوسلا ةأرملا ةفص

 . ءوسلا تبنملا يف ءانسحلا ةيراجلا ديري . «نّمّدلا ءارضخو مايإ ١ : ِهَتْيَم ينلا لاق

 . ةريدتسم لمرلا نم ةعطق : صعدلا (1)'
 . نيقاسلاو نيعارذلا ءىلتمملا :جلدخلا (؟)



 يضر نم الإ اهنم وجني ال ,دايصلا كرش لثم ةوسلا ةأرملا» :دواد ةمكح يفو
 . « هنع هللا

 ةئيه : ةثالث ءاسنلا : باطخلا نب رمع لاق :لاق ءالعلا نب ورمع يبأ نع يعمصألا

 ااعو ىرخاو .اهلها ىلع شيعلا نيعت الو شيعلا ىلع اهّلهأ نيعت ,ةملسم ةفيفع
 . هدابع نم ءاشي نم قنع يف هللا هيقلي لمق لع ةثلاثو . دلولل

 ةليلقلا مسجلا ةفيحتلا نهّرش لاق . ءاسنلا رش انل فص :ءاسنلاب ملاع يبارعال ليقو

 ةطيلسلا ءءارسعلا ةموغشملا ءءارفصلا ضارمملا ضايحملا ؛مقسلا ةليوطلا .محللا

 ,بذكلا لوقتو ءبجع ريغ نم كحضت «.ةبرح اهئاسل نأك «ةبثولا ةعيرسلا ,ءارفذلا

 . ءاملا يف تسآو «ءامسلا يف فنأ ,برحلاب اهجوز ىلع وعدتو

 ءةركنم ةركذم ةأرما لكو كايإ :لاق ينشخلا مالسلا دبع نب دم ةياور يفو

 اهتوصو ءديعو اهمالك .ديرولا ةخفتنم . "”بوبنظلا ةيداب ؛ ''بوقرعلا ةديدح
 ىلع اهلعب نيعت الو .اهلعب ىلع نامزلا نيعت ؛تائيسلا يشفتو ,تانسحلا نفدت ؛ ديدش

 جرخ ناو .تجرخ لخد نإ ؛ةفاخم هنم اهيلع الو ,ةفأر هل اهبلق يف سيل ؛نامزلا

 نإو .هتفرح تناك اهقلط نإو ؛تكحض ىكب ناو ,تكب كحض نإو .تلخد
 اَّمَل لكأت .ءاعرإلا ةليلق ءاعدلا ةريثك . "'ءاهرو ءاعفس ؛هتبيصم تناك اهكسمأ

 ؛ اهراصعإ أدبي الو .اهّران أفطت سيل ؛ةيند ةّيذب ءبوضغ بوخص ؛امذ عسوتو
 ريشت تثدح اذإ .لوبزم اهتيبو ؛لوزهم اهيبص .عانقلا ةكوتهم «عابلا ةقيص
 ,ةملاظ يهو يكبت ءاهباب ىلع ةحابن . اهباجح نم ةيداب , عماجملا يف يكبتو « عباصالاب

 . روجفلاب اهُعمد لاسو ءروزلاب اهئاسل َيَلُد دق «ةبئاغ يهو دهشتو
 ١ اهجوزو ةأرما نيب ةبيتق نبا
 هضخْبَأ :تلاقف ناسارخ يلاو وهو «ةبيتق نب ماسم ىلإ اهجوز ةلاضف ةأرما ترفان

 )١( هبقع قوف ظيلغ رتو :ناسنالا نم بوقرعلا .

 )1( .مْدَُق نم قاسلا فرح :بوبنظلا ١> ) )9ءاقرخلا ةأرملا :ءاهرولا .
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 ' ( باتعلا ديدش «ةريطلا عيرس ءرّيغلا ليلق :تلاق ؟يه امو :لاق . هيف لالخ هللاو

 «هالجر تبرطضاو ,هانيع تمجهو «هرفذ ربدأو هرّخب لبقأ دق .باسحلا ريثك

 عبش نإو ,عزج عاج نإ ءاسجر يسميو ءاسلح حبصي ءاعيجر قطنيو ءاعيرس قيفي

 وأ تعّمست اذإ يتلا يهو ؛ةّتَرظن ٌةّتَعَمس ةأرما :لاقي ءوسلا ةأرملا ةفص نمو
 تاع اس تح

 . اينظت هتّنَظَت ًائيش رت ملف ترّصبت 5

 : يبارعأ لاق

 هنا ل حيٌرلاك ةّقم ة 3

 ةّنظت ةرت آلإ

 الو ,"!ءاصقو الو ,ءاشمع الو ؛ءاشرب ّنحكنت ال :ةريبه نب رمع نب ديزي لاقو

 . غثلأ دلو نم ٌبحأ ىمعأ دلو هللاوف ؛ غتلأ دلو كئيجيف ؛ءاغتل

 دّمحتو ,هئاصح لقثتو «هملح بوثي ؛هلّوأ نم يخ لجرلا رمُع رخآ :لاقو

 برذيو ءاهاح بهذي ؛هلوأ نم رش ةأرملا رمع رخآو ' هب راحت لّمكتو ( هكريرس

 ةرثر

 . اهقلخ ءوسيو .اهمحر مقعتو « اهناسل

 رش نا ماعاف ؛ افصن تجوزت : دحا كل لاق اذإ :مالسلا هيلع دم نب رفعج نعو

 : دشنأو !هدي يف ىقب ام نيفصنلا

 ابَمَذ يذلا اهّيفصن َبّيطأ َنإف ْفَصن اهنإ اولاقو كْوَتُأ نإو

 :هتأرما يف ةئيطحلا لاقو

 ا'ءاكل هتديعق تيب ىلإ يوآ مم فّروطُأ ام ْفَّرطَأ

 )١( عاكل اي :قمحلاب ةأرملا بس يف لاقي :عاكل (؟) . ةقلخ اهقنع ترصق يلا :ءاصقولا .
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 :همأ يف لاقو

 انيمّلاعلا كنم هللا حارأ ًاديعب ينم يسلجاف ْئَحَنت

 انيثدحتملا ىلع ًانوناكو اره تعدوتسا اذإ الابْرغأ

 انيحلاصلا َّرسُِي دق كومو  عووس ٌةايح تملع ام كّنايح

 : هتمأ يف ريمع نب ديز لاقو

 ٌدوعتف اهّيزخ الإ هللا ىَبأ تّّلقا تلق اذإ ىتح اهُبتاعأ

 دوقتو بس ىنزي ًادبأ يهف تنز ترمهط ناو تداق ثّثمط 3 ناف

 اهنم هبرق دنع نوكت نا كلذ ةمالعف ,اهجوزل ةضغبُم تناك اذإ ةأرملا نإ :لاقيو

 نع علقت ال هل ةبحم تناك اذإو ؛هريغ ناسنا ىلإ رظنت اهنأك ,هنع فرطلا ةدترم

 . هيلإ رظنلا

 ركذلا ثينأتو ىثنألا اهريكذت ٌرَحَّسلا يف اهنم ٌعمسأ ام لَو

 رمقلا ركذ يف اءوسلا ةءوسلاو

 : هتجوز يف رخآلو

 رمعم قاب ءوُسلا نيرق نكلو 2يتجوز توم ىلإ ًاجاتحم تنك دقل
 ٌرَكَنُمو يكن هيف اهبدعو  الجاع رْبقلا ىلإ تراص اهتيلايف

 عابنز نباو كلملا دبع
 ؟ ةيمشبعلا يتأرما تيأرأ :اموي هل لاقف .كلملا دبع دنع ًاريثأ عابنز نب حور ناك

 امو 6تقدص :لاق . هٌعنُص ءىسأ دق لاب بجشمب :لاق ؟ اهتهبش اذامب :لاق . معن :لاق
 .٠ سلا لك 2# ع 3 . ع 8 1

 كلذ لوقت نأ بحأ انأو , "'يعاكّشلا ىلع اهتعضو ينأك الإ طق اهيلع يدي ُتعنص

 )١( تابنلا قد نم : ىعاكشلا .
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 ريما اي هللا كدشنأ :لاقو ,هلجرو هدي لبقف اعزف هيلإ ماقف !نايلسو ديلولا اهينبا ىلإ
 حور لزتعاف ؛ اهوعدي نم ثعبو ! دُب كلذ نم ام :لاق ! امل ينضّرعت ال نأ ,نينمؤملا
 تثعب امنإ ؟ اكيلإ تثعب مل نايردتأ :[كلملا دبع ] امل لاقف ؛تيبلا نم ةيحان سلجو

 . تكس مث ! هتمرخو هقح خيشلا اذهل افرعتل

 هجوزو عابنز نبا

 ناكو ءريشب نب نامعنلا تنب دنه «عابنز نب حور دنع ناك :ينئادملا نسحلا وبأ

 ءاهرجزف .هدنع اوناك [ذإ] ماذج دفو ىلإ رظنت اموي تفرشأف «ةرّيَعلا ةديدش

 . مهيف مارحلا ىلع يناخت فيكف ؛ماذج نم لالحلا ضغبال ينإ هللاو :لاقف

 نم تنأ :لالخ ثالث كيفو ؛كموق كدوسي فيك !كنم ابجع :اموي هل تلاقو

 بسحو ءاهتمورا يف ينإف ماذج اما :اهل لاقف ؟رويغ تنأو .نابج تنأو .ماذج

 انأف ءةدحاو سفن الإ يلام ينإف نيجلا امأو ؛هموق ةمورا يف نوكي نا لجرلا

 كراشأ نا ديرأ ال رمأف ةرْيَغلا اماو ؛ اهب تدج ىرخا سفن يل تناك ولف ؛اهطوحا

 هريغ نم دلوب هّبتأت نأ ةفاخم .كلثم ٌءاقمح هدنع تناك نم ةريغلاب قيقحو .هيف

 :تلاقف !هرجح يف هفذقتف

 لعب اهلج سارفأ ةليلس ًٌةتبرع َةَرْهُم الإ ُدْنِه لهو
 لفل بجنأ اف ٌفارقإ ُكَي نإو ىَرَحْلاِبف ًاقيرع ًارْهُم تبجنأ نإف

 هل بطخت ةأرماو لجر

 ةأرما ىلع هلدت لجر ىلإ ةأرمآ تءاج :ىبسوم وبا لاق :لاق يعمصالا نعو

 :لاقف ءاهجوزتي

 لاجب ةفوٌّصْوم ةأرمآ ىلع ينلئدذت يتننأ اَل ال لوقأ

 لاصخ ثالث هنم تلّمتحأ نإ تهتشآ امك ًاجوز هللاو ال تبصأ

 لام ٌةهّلقو مالسإ ٌةقرو ٌهديلو يِدانُي ال ٌرْجع َنُهْنمف
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 نسحلا ةفص

 لوط عم ةرفصلا هيف برضت دقو ءٌرمُْحَأ ْنْسُحلا :لاق ينئادملا نسحلا يبا نع

 ؛ةنونكملا ةؤلؤللاو ّحدالا ةضيب برضت امك «بيطلاب خّمضتلاو "''نكلا يف ثكملا

 :رعاشلا لاقو

 ٌدِمو هليل ُظْيَق نهالتجا اذإ اهفحالم يف ماعن ْضْيِب َنأك

 :رخآ لاقو

 رارفصأ قحتسي هل ًانيخ هر فصلا هرّمْعَت مدألا يزورَم

 رارمحأ ُضايبلا اسك درو نول هيف ةعيبطلا م5 نم ىرجو

 نم تيأر امو :اهل لاقف ! اليمج تحبصأ دقل :هل ناوفص نب دلاخ ةأرما تلاقو

 دومع :لاق ؟ كلذ فيكو :تلاق ؟ هسْنرُب الو ٌهدومع الو نسُحلا ةادر ّيف امو «يلامج

 .رعشلا داوس هسنربو « ضايبلا هؤادرو , "7 طاطشلا نْسْحْلا

 .رفصي قرف اذإو ٌرمحي لجخ اذإ . مدالا يفاصلا ةرشبلا قيقرلا هجولا نإ :اولاقو

 . ةنولت نوديري ؛ هجولا جابيد : مهوق هنمو

 :هجولا نول فصي ديز نب يدع لاقو
 © اجابيد كئاح كاح ام لثم ضايب يف ةرفض تطلخ َةَرْمُح

 ىئثعلابو ,ءاضيب ىحضلاب ىهف . سمشلا نولب نولتتتءانسحلا ةيراجلا نإ :لاقو

 . ءارفص

 )١( رتستلا وا سانلا نم ءايح اههجو ةأرملا ةيطغت :نكلا .
 ةيآلا تافاصلا ةروس (؟) 6 .

 .هلادتعاو ماوقلا نسحو لوطلا : طاطشلا )١(

 .ريرحلا نم هدادسو هتمحل بوث : جابيدلا (1)



 :رعاشلا لاقو

 (0ةَرارعلاك ةّيشعلا غار افصو اهّتوحَض ةءاضيب

 : ةمرلا وذ لاقو

 بهذ نمو ةضف نم نانول اهعّرانت دق ءارفص ًءاضيب

 : انلوق نمو
 قرو يتحفص يف بهذ ىَّرج ا© تلجخ اذإ اهادخ ٌرمحي ءاضيب

 : انلوق نمو
 اقيقع ءايحلا نم دوعي رد هلثمب تْعمَس الو تيأر نإ ام

 ٠ : انلوق نمو
 هتانجو ىلع ًادزو ُهراصأف ههجوب خءايحلا فطل نداش 5

 : انلوق نمو

 قيقع دودخلا ّنكلو َّردَف اههوجو امأ مارآلاك لئاقع

 ةيراجلا يف مهلوق نمو

 اذإف ,دعُب ىلع ةلمج كرصب ذخأت يتلا ةليمجلاف ؛بيرق نم ةحيلم , ديعب نم ةليمج

 نم ًاضيأ ةحيلملاو ءمحشلا وهو «ليمجلا نم «ةنيمسلا ةليمجلا :مهضعب لاقو

 . هضايب يف حبصلاب اهنوهبشي «كلذ لثم ةحيبصلاو .ضايبلا وهو .ةحلملا

 . ةدشلاو قلخلا ءوس وأ روك ذلا ندلي ءاسنلا : ةرارعلا )1
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 ءاسنلا نم تابجنملا

 اهدهزل . قبشلا ىلع اهبلغي لجرلا نأ كلذو , "0 كوُرَقلا ءاسنلا ين :اولاق

 . لجرلا

 .نيقزعلا مركأ ىلإ دلولاب عزنت يتلا ةبيجنلا :لاق يعمصألا نع متاح وبأ

 اوحكناف . "”متيوضأ دق مكنإ .بئاسلا ينب اي :باطخلا نب رمع لاقو
 0 كالا

٠١ 

 . بجنأ بئارغلاو , ربصا معلا تانب : برعلا تلاقو

 بارقلا نإف «بئارغلا يف اوحكنآ يأ .اووضُت ال اوبرتغآ :لوقت برعلاو
00 
 . نينبلا ”نيوصي

 . ةعرفلا كلذكو ؛ اهيلع ْمَق مث اهبضغأف ةأرملا دلو بلصي نأ تدرأ اذإ : اولاقو

1 

1 

 :رعاشلا لاقو

 ليهم ريغ يشف قاطللا كبح دقاوع نمو نلح نم
 للحُي مل اهقاطن ٌدَقعو ًاهرك ةدوءزَم ةليل يف هب تلمح

 هدعضرأ الو ءانْيَي هتعضو الو ءاعضُو الو اعضت هئلمح ام هللاو: ارش طبأت مأ تلاق
 . اقئم هتمنأ الو .اليغ

 هتعضو : انتي هُتعضوو . ضيحلا لبقُم يف هلمحت نا يهو :اعضّتو اعضو هتلمح

 نا كلذو .ًادماف انبل هتعضرأ :اليغ هتعضرأو .هسأر لبق هالجر جرخت .اسكنم
 . اظاتغم ابضغم يا . اقئم هتمنأو . لماح يهو هعضرت

 كورفو كراف يهو وهف . نيجوزلا ةضغب يف لمعتسي ام رثكا :كورفلا )١(
 . بئارغلا :عئازنلا (") ١١ .فعضو قد :ىوضا(١)
 . فاعضلا نينبلا ندلي : نيوضي (؛)



 . قفتن الف «قكن تنأو قكَم انأ :مهوق برعلا لاثما نمو

 . ًائيش لمتحي ال يذلا : قئنلاو . ظاتغملا بضغملا : قثملا

 ءاسنلا رابخأ نم

 :راتخملا ةجوز لتقم يف ةعيبر يبأ نبال

 يبأ نبا راتخملا ةجوز ,ةيراصنألا ريشب نب نامعنلا ةنبا ريبزلا نب بعصم لتق ام

 يف هنع هَ هللا لوسر ىبن امب ىتأ هنأل ؛هومظعأو هيلع كلذ ّسانلا ركنأ : ديبع

 : ةعيبر يبأ نب رمع لاقف ؛نيكرشملا ءاسن

 "' لوُبطُع ةداغ ةءانسَح َلَتَق يدنع زئاجكلا مّظعأ نِم نإ

 ايتق نم امَرَد هلل نإ بنذ ريغ ىلع ًالطاب تلق

 "' لويذلا ٌرَج تايناغلا ىلعو انيلع ٌلاقلاو لمقل بتك

 : اهلتق اودارأ ةأرماو جراوخلا

 ْن انرتتأ : مهل تلاّمف ؛ اهلتقب اومهف ةأرما اوذخأ ءزاوهألاب جراوخلا ثجرخ املو

 قالطلا باب

 يعمصألاو ديشرلا
4. 

 تعمس :لاق يعمصألا يخأ نبا دم نب نمحرلا دبع ينثدح :لاق راغلا نب دم

 . بيرغلاب تكردأو .حلملاب تلّصوت :لوقي ىمع

 )١( قنعلا ةليوطلا ةئلتمملا ةليمجلا ةيتفلا ةأرملا :لوبطع .

 ةينزلا نع اهلامجو اهنسحب ةينغلا ةأرملا يهو «ةيناغلا عمج :تايناغلا (؟) .
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 برعلا نم ًالجر نأ نينمؤملا ريمأ اي ينغلب :هثيدح ضعب يف ديشرلل يمع لاقو
 قلط فيكف ؛ةوسن عبرأ ىلع لجرلا كلم زوجي امنإ لاق !ةوسن سمخ موي يف قلط
 تايحالتم ٌيهدجوف ًاموي َنهيلع لخدف .ةوسن عبرأ لجرل ناك :لاق ؟اسمخ
 نم الإ رمألا اذه لاخإ ام ؟عزانتلا اذه ىتم ىلإ :لاقف «'''اريطنش ناكو - تاعزانتم
 تلجع :اهتبحاص هل تلاقف !قلاط تنأف يبهذا - نهنم ةأرمال كلذ لوقي - كلبق

 !قلاط ًاضيأ تنأو :اهل لاقف !ًاقيقح تنكل كلذ ريغب اهتبّدأ ولو .قالطلاب اهيلع
 !نيتلضفُم كيلعو .«نيتنسحم كيلإ اتناك دقل هللاوف !هللا كحبق :ةثلاثلا هل تلاقف
 ةيلاله تناكو .ةعبارلا هل تلاقف !ًاضيأ قلاط اهّيدايأ ٌةدّدعملا اهتيأ تنأو :لاقف
 تنأو : اه لاقف !قالطلاب الإ كءاسن بدؤت نأ نع كّردص قاض :ةديدش ةانأ اهيفو

 :تلاقف ,همالك تعمس دقو هيلع تفرشأف .هل ةراج عمسمب كلذ ناكو ! ًاضيأ قلاط

 هودجوو مكنم ُهولَب امل الإ فعضلاب كموق ىلعو كيلع برعلا تدهش ام هللاو
 ةينؤملا اهتيأ ًاضيأ تنأو :لاق !ةدحاو ةعاس يف كئاسن قالط الإ تيبأ .مكيف

 . ترجأ دق !تزجأ دق :هتيب لخاد نم هباجأف !كّجوز زاجأ نإ قلاط ةفلكتملا

 :ةعراف هتجوزو ةريغملا

 نم تلتفنا نيح للختت يهو ةيفقثلا ةعراف هتجوز ىلع ةبعش نب ةريغملا لخدو
 تنك نإو .ةعشجل كنإ مويلا كماعط نم نيللختت تنك نئل : اه لاقف ؛ةادغلا ةالص

 ذإ انطبتغا ام هللاو :تلاقف , '"”تنبف تنك «ةعبشل كنإ ةحرابلا ماعط نم نيللختت

 تالختف "7تكتسأ ينكلو .تركذ امم ءيشل وه امو ءاَنب ذإ انفسأ الو ءانك

 :هل لاقف ليقع يبأ نب فسوي هيقلف هنم ناك ام ىلع ًامدان ةريغملا جرخف ؛كاوسل

 هل تدلوف اهجوزتف ؛بجنتس اهنإف اهجوزتف ؛فيقث ءاسن ةديس نع نآلا تلزن لإ

 . جاجحلا

 )١( شاحفلا قلخلا ءيسلا :ريطنشلا .

 قالطب تلصفنا يأ ,اهجوز نع ةأرملا تناب :لاقي (؟) .
 كاوسلاب هنانساو همف فظن .كاتسا (ع) .
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 :ةحلط تنب ةشئاعو نسحلا

 :تلاقف ! كديب كّرمأ : : ةحلط تنب ةشئاع هتأرمال نيسح نب ىلع نب نسحلا لاقو

ةعاس ديب راص ذإ هعيضأ ملف « هظفح تنسحأف كديب ةنس نيرشع ناك دق
 ؛ةدحاو 

 . اهكسمأو اهنم كلذ هبجعأف !كيلإ هتفرص دقو

 : هتأرما قالط يف لجرل

 :لاقو هتأرما لجر قلط :ةديبع وبأ لاقو

 ادادترآ هل نظأ ام ًاقالط بالغ ينب تخأ ْتْقَّلط دقل

 اداعق امدت اقلط ام اذإ ٍسْيوُأ وأ لدعملاك نأ مو

 . لثملا هب برضي سيوأو لّدعملا قالطو :ةديبع وبأ لاق

 :هلثم يف رخآل

 لمشو 2 عبر نسحأ هراد عبر تار اهادتها الف «يدع نم ةأرما لجر حكنو

 :كلذ يف تلاقو ! !مهرمأ نتتش تش :أل مهل تيقب ب نثل هلو امأ : :تلاقف ؛ لمش عمجأ هلايع

 انيزع ىتش اهّلْهْأ كرتأو انيرإ اهّلعجأس ًاران ىرأ

 :كلذ يف لاقو ءاهقلط اهجوز ىلإ كلذ ىهتنا ملف
 ""انيرإ اهّلعِجأس ًاران ىرأ يدع ىنب ٌيدَم تلاق الأ

 انيزع ىنش عش انّلهأ َحبصُيو اناصع يحلت نأ لبق ينيبف

 هيفكي :لاقف ؟ ءامسلا موجن ددع هتأرما قلط لجر يف لوقت ام : سابع نبال ليقو

 !ءازوجلا بكاوك ٌددع كلذ نم

 . اهتقلطل يسفن َقلَطأ نأ تردق ول :لاق ؟ حاكنلا يف كل له : يبارعأل ليقو

رانلا ىهو :هرآلا اهدرفم :نيرألا 10
. 



 نإو ,ينّْيِضَرَتف تبضغ ينتيأر اذإ :هتأرمال ءادردلا وبأ لاق :لاق يرهزلا نعو

 . ناوخإلا نوكت اذكهو : يرهزلا لاق !بحطصن مل الإو ,كتيضرت تبضغ كتيأر

 تنذأتسا اذإ تنكف «بيرغلا هنم سبتقأ يبارعأ ىلإ فلتخأ تنك : يعمصألا لاق

 ركذي هعمسأ ماف ًارارم هيلع تنذأتساف . لخدا :لوقتف . هل ينذئا ةمامأ اي :لوقي هيلع

 ىلع تمدنف ,ةمجو مجوف :لاق ؛ةمامأ ركذت كعمسأ ام .هللا مكحري :تلقف ؛ةمامأ

 :لوقي أشنأ مث ينم ناك ام

 "' قاثولا لغ نم توجتو قالطلاب ٌةمامأ تنلّعظ

 "يقم كبت ملون يلق الماي , ف تناب
 قابإلاب يسفن تحَرألا اهقالطب حري لول

 قارفلا ليجعت ُسفنلا  ِبِهَّتْشَت الام كاودو
 قافتا ريغ نم َنِّيفلإ نم ُبيطَي سيل شيعلاو

 : اهيف لاقو هتأرما ىسوم وبأ قلط :لاق ينابيشلا نعو

 سرشلا بناجملا اود اذف  يلحتراو قالطلل يزّهجت

 9 سسمَتلُمل ىَجرُي فن كدنع الو دوُلولا ةّنحلاب تنأ ام

 سرغُعلا ةليل نم يدنع َذلأ ةقلاط تنب نيح يتتبلل

 سنأ الو ِةَّذل يفانأ ال ةلزتم ّرشب ايدل تب

 يفت يل ٌغوسي ام يننإو اخ يظن ال فشلا ىلع كلت
 :ريبزلاو نابز نبا

 جّوزن ملو كانجّوز امنإ :لاقف ريبزلا ىلإ يرازفلا رايس نب ناَّبَر نب روظنم لبقأ
 ىه :هللا دبع لاق !اهقّلط هللا دبع اي :لاق .هوكشت اهنإ :لاق ؟ُهلام :لاق ! هللا دبع

 قلطي نأ ديرتأ ةيفص نبا انأ :ريبزلا لاق .مدهق نبا انأ :روظنم نبا لاق !قلاط

 )١( نويعلا ديري :يقآملا (؟) .تلحترا :تنعظ .

 )"( ةجوزلا : ةنحلا .
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 . اهعضومب ةيضار كلت ءال :لاق ؟ اهتخأ رذنملا

 :مهاربإو دم نيب ةجيدخ

 , ريبزلا نبا ةورع تنب ةحيدخ نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دم جوزتو

 :تلاقف  ًاقالطم ًالجر ناكو ءهنسح نم بهذملا هل لاقي ناكو  هلامج اهل ركرف

 ليعامسإ نب ماشه نب مهاربإ اهبطخ اهقلط [لف . اهميعن مودي ال ايندلا وه دم

 : اهيلإ بتكف ؛ يموزخملا

 عَمطَم ريغ ىلإ ًاموي يعّمطت نأ»و ةوقش شيع نم نحرلاب كذيعأ
 07 يعَو وأ كلذ دعب يئوبق كيلع هّقْسو رّدحت نوعظم َنِبآ ام اذإ

 . هجوزتت ملو هتدرف

 :رفعج ةنباب هجاوزو جاجحلا

 رانيد فلأ نيعست رفعج نب هللا دبع ةنبا جاجحلا رهمأ :لاق هببأ نع يبتعلا نعو

 هيلع قد ليللا قبطأ اذإ ىتح ,كلملا دبع لهمأف ,ةيواعم نب ديزي نب دلاخ كلذ غلبف

 ٌرمأ :لاق ؟ ديزي ابأ قورطلا اذه ام :هل لاقف هيلع لخدو .كلملا دبع هل نذأف ؛ بابلا

 لآ نيب ناك ام ىداع نّم نيبو هنيب ناك ًادحأ نأ تملع له ,حبصلا هل رظتنُي مل هللاو

 شيرق نم ةليبق ضرألا يف اف .مهيلإ تجوزت ينإف ؟ماوعلا نب ريبزلا لآو نايفس يبأ

 مشاه ينب ىلإ جوزتي كماهس نم مهس وهو جاجحلا تكرت ف فيكف ؛مهنم لإ ٌبحأ

 . محر كتلصو : لاق ؟نامزلا رخآ يف مهيف لاقي ام تملع دقو

 سانلا هاتأف . اهقلطف . كلذ يف هعجاري الأو اهقالطب هرمأي جاجحلا ىلإ بتكو

 رّيص هنإ :لوقيو .هصقنتيو دلاخب عقي جاجحلا لعجف ؛ ةبتع نب ورمع مهيفو ,هلوزعي

 ! ًالهأ كلذل نكي مل هنإو «هنم هب ىلوأ وه نم ىلإ َرمألا

 )١( يدوع : يثوب .

١7 



 ًاملع ماعو عهدعب ْنَم بعتأو هلبق نم كردأ ادلاخ نإ :ةبتع نب ورمع هل لامتف

 بتعن نأب مكيضرتسن انإ ,ةبتع نب اي :لاقف ,«ىحتسا جاجحلا هعمس املف

 انملعو .هب مكل انقثوف ماحلا ىلع َمِبلَع دقو ؛مكنم لانن نأب مكفطعتسنو ,مكيلع

 .نوبحت يذلل انضّرعتف اوملحت نأ نوبحت مكنأ

 هسفن اهتعبت رت مث هتارما قلط نم

 :نارمع تنبو نايرعلا نيب

 اهتعبتف ءاهقّلطف هل مع تنب دوسألا نب نايرعلا تحت تناك :لاق يدع نب مثيملا

 . هيلإ تبتكف ؛ عوجرلاب ا ضرعي اهيلإ بتكف ؛هسفن
 ٌلوغشم تْعّيِض يذلا لازغلا نإ الدب اهل ْبُلطاف ةجاح اذ تنك نإ

 : اهيلإ بتكف
 لوصوم ٌلبحلاو هب انوه دقو ٌَهْولَكَب ُهللاف لْغُش اذ ناك نَم

 !لوط اهِماّيأ ينو يلايللا يفو ًافرط هفارطتسا نم انيضق دقو

 :ىدعس هتجوزو ديلولا

 ام ىلع مدنو ءهيلع كلذ دتشآ تجوزت الف «ىدعس هتأرمآ ديزي نب ديلولا قلطو

 ةسمح ينم كلو .ةلاسر ينع ىدعس غلبأ :هل لاقف «ءبعشأ هيلع لخدف ؛هنم ناك

 :هدشنأف . كتلاسر تاه :لاق اهضبق الف ؛ اهب هل رمأف !اهلجع :لاقف !مهرد فالآ

 ؟ قالت نم ةمايقلا ىتح الو ليبس انل كِّيلإ ام ىَدْعْسَأ

 قارف وأ كليلح نم تّومب ِقاوُي نأ ًارّهد لعلو ؛ىلب

 اي :لاقف ؟بعشأ اي انترايز يف كل ادب ام :هل تلاقف . اهيلع لخدف .نذأتساف اهاتأف

 اذه َنْدُخ :اهيراوجل تلاقف ؛رعشلا اهدشنأو . ةلاسرب ديلولا كيلإ ينلسرأ ,يتديس

 ليفي



و :تلاق !مهرد فالآ ةسخ يل لعج هنإ «يديس اي :لاقف !ثيبخلا
 وأ كنبقاعأل هللا

 . اذه يطاسب كل :تلاق ءًائيش يل يلعجا ,.يتديس :لاق . كل لوقأ ام هيلإ نلت

 :تلاقف . كتلاسر يتاه :لاقو هرهظ ىلع هاقلأو هنع تماقف !هنع ىموق :لاق

 عناص تنأ اف ىَدْعُس تبهذ دقف اهّتكرت تنأو ىَدْعُس ىلع يكبتأ

 رتخا :لاقف «هنع رس مث ,ةمظك هتذخأو هدي يف طقس ءرعشلا هدشنأو هغلب (لف

 كّيقلن نأ امإو ءرصقلا اذه نم كحرطن نأ امإو ,كلتقن نأ امإ :ثالث نم ٌةدحاو

 تنك ام ؛يديس اي :لاقف هسأر عفر مث ؛ًانيح قرطأو بعشأ ريحتف ! عابّسلا هذه ىلإ

 . هليبس ىلخو مسبتف ! ىدعس ىلإ اترظن نينيع بذعتل

 مث اهقالطب هوبأ هرمأ :ركب يبأ نب نمحرلا دبع ,هسفن اهتعبتف. هتأرما قلط نممو

 قّلطت ٍءيش ريغ يف اهلثم الو اهّلثم ٌمويلا قّلط يلثم رأ ملف

 . اهتعجارمب هرمأف

 :راونو قدزرفلا

 اهقالط يف مدن مث ءراوثلا قلط :رعاشلا قدزرفلا «هسفن اهتعبتف هتأرما قلط نممو

 :لاقو

 راوت َةقّلطم ينم تَدَغ امل يعّسكلا ةمادن َتْندَن

 )ما تيم اس لع 3-2 2 للا ا ا
 '”كارضلا هجرخا نيح مداك اهنم تحجرحف يبج تناكو

 رايخ هيف يل سيل رمأب يبسفن ُمولأ َةادَقلا ُتْحِبصأف

. 
هلع وفعي نكلو هرض يذلا ىلع ررضلا لخدي ال يأ :رارضلا
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 :راونلا رابخأ نم

 ناكو «ًابئاغ اهّيلو ناكو .هتيضر لجر اهبطخ دق هللا دبع تنب راونلا تناكو
 تدهشأو «قدزرفلا ىلإ اهرمأ تلعجف ؛بئاغلا نم دعبأ ناك هنأ الإ اهّيلو قدزرفلا

 تبأف !هسفن نم اهجّوز دق هنأ مهدهشأ .دوهشلاب اهنم قنوت الف ؛هيلإ ضيوفتلاب هل
 نبا ] هللا دبع نب ةزمح ىلع قدزرفلا لزنف ؛ريبزلا نب هللا دبع ىلإ هترفانو هنم
 ؛,نابز نبا روظنم تنب يهو «ريبزلا نب هللا دبع ةجوز ىلع راونلا تلزنو «[ ريبزلا
 تبلغ ىتح ؛ًاليل ةأرملا هتدسفأ ًاراهن قدزرفلا نأش نم ةزمح حلصأ ام لك ناكف
 :لاقف ؛ قدزرفلا ىلع ريبزلا نبا يضقو ةأرملا

 اناَبز نب روظنم تدب تَعْفشو مهتعافش لبقت ملف نونبلا اَمأ
 انايرُع كيتأي يذلا عيفشلا لثم ًارزتؤُم كيتأي يذلا عيفشلا سبيل

 : ريبزلا نبا سلجم يف قدزرفلا لاكر
 ا"! اهيلخ اهيلإ وُنِدَم ةاهرّوك ةموصُح يذ نم ماوقألا مصاخ امو

 اهليق ةراجحلا يهوُي َةََصلُم اهنإف ريبزلا نب اي اهكنودف
 تهرك نإو هقنع تبرض تئش نإف ؛ينوجهيسو ءرعاش اذه نإ : ريبزلا نبا لاقف

 م :ًانامز هدنع تثكمو .هحاكن تراتخاو تّرقف .يَرَقو هحاكن يراتخاف ؛كلذ
 . اهقالط يف مدنو اهقلط

 لاق :لاق «قدزرفلا ةيوار نع مورخم يبأ نع ناهلس نب رمتعملا نع يعمصألا نعو
 :هل تلقف !راونلا قلطأ نأ ديرأ ينإف «نسحلا ةقلح ىلإ انب ضمآ :اموي قدزرفلا يل
 انئجف . انب ضبنأ :لاق . هباحصأو نسحلا كيلع دهشيو ,كّسفن اهعبتت نأ فاخأ ينإ

 .ريخب :لاق ؟ديعس ابأ تحبصأ فيك :[ قدزرفلا ] لاقف .نسحلا ىلع انفقو ىتح
 نسحلا لاق !ًاثالث راونلا تقلط ينأ َنّملعت :لاقف ؟سارف ابأ اي تحبصأ فيك

 . ءاقرخلا : ءاهرولا 010(
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 راونلا نم يسفن يف نإ ءاذه اي :قدزرفلا يل لاقف ءانقلطناف انعمس دق :هباحصأو

 :لاقف !كترذح :تلقف !ًائيش

 راوت ةقّلطُم ينم تدغ دن يعسكلا ةمادن ُتُمدن

 رارضلا هّجرخأ نيح مدآك اهنم تجرخف يتَنَج تناكو

 رايخلا ردقلل لع ناكل ينيمي اهب تكلم ينأ ولو

 :هتأرما قالطو حيرذ نب سيق

 اهقالطب هرمأ هوبأ ناكو ؛حيرذلا نب سيق .هسفن اهتعبتو هتأرما قلط نممو

 :كلذ يف لاقف ؛مدنو اهقلطف

 عادخلاك ىّبُل قارف ناكف ىَتْبل حيرست ىلع يدبكاوف
 عاطملا يثاولل سانلل ايف ينوجعزأف ٌءاَشْرلا ينفّتكت

 عاطتسمب سيلو رمأ لع يفت ٌمولأ ٌةادغلا تحخبصأف

 عايبلا دعب ٌهَنْبغ نبت هيدي ىلع ضعي نوبغمك

 بنذ اندنع كلام :لاقف ؟ةنس نيس ةبحص َدْعِبأ :تلاقف هتأرما لجر قلطو

 !هريغ

 :هتأرماو لجر نيب مكحلا مأ نبا

 وهو مكحلا مأ نب نمحرلا دبع ىلإ .ةضف ٍجْرُب امنأك ةأرمآب لجر ءاج :لاق يبتعلا

 ءمعن :تلاق ؟هب تلعف تنأ :اهل لاقف ! ينتّجش هذه يتأرما نإ :لاقف ,ةفوكلا ىلع

 يدنع سيلو ؛ هسار ىلع يدي نم رهفلا عقوف ءابيط جلاعأ تنك ؛كلذل ةدمعتم ريغ

 اهسبحت مالع ء اذه اي : لجرلل نمحرلا دبع لاقف !صاصقلا ىلع يدي ىوقت الو .لقع

 يسقن بيطت الو ,مهرد فالآ ةعبرأ اهتقدصأ :لاق ؟ىرأ ام كب تلعف دقو

 قلاط يه :لاق . كل يهف :لاق . معن :لاق ؟ اهقرافتأ كل اهتيطعأ نإف :لاق ! اهقارفب

 :لوقي أشنأ مث. كسفن انيلع يسبحا : نمحرلا دبع لاقتف ! اذإ
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 لّرتعمب اذه نع ْحّيش اي تنك دق لرعلاب كآلد نم كيو خّيش اي
 لثدلا ِةَّلجلا وحن كِيفنل ذمعاف اهتضاير نسحُت ملف باعّصلا َتْممَر

 نهردغو ءاسنلا ركم يف

 ةدحاو دجأ ملو ء«فلأ يف ًادحاو لاجرلا نم تدجو ؛مالسلا هيلع دواد ةمكح يف

 . ًاعيمج ءاسنلا يف

 :دنهو يدنكلاو يئانغلا

 هبصي ماف «يدنكلا رارملا لكآ ورمع نب ثراحلا يناسغلا ازغ : يدع نب مثيلا لاقو

 ,جنآ :هل تلاقف هب تبجعأ اهباصأ املف ؛هتأرما قاتساو هل دجو ام ذخأف هلزنم يف

 لبقأف «ثراحلا غلبو !رارُم لكآ ٌريعب هنأك هاف ارغاف كعبتي هيلإ رظنأ نأكل هللاوف

 ؟كباصأ له :اهل لاقف .هتأرما ذخأو هعم ناك ام ذخأو ,هلتقف هقحل ىتح هعبتي

 مث ءنيسرف نيب تفقوأف اهب رمأف !طق هلثم ىلع ءاسنلا تلمتشا ام هللاو معن :تلاق

 :لاق مث . تعطقت ىتح امهرضحتسا

 "'روعَتْيَخ اهّبح دولا ةيآ اهنم كل ادب نإو ىثنأ لك

 "'رورغم ٌلهاجل دنه دعب دوب كالا ُهَرَغ نم نإ

 . رثك نإو لامب رتغت الو .ةأرماب قثت ال :ءاكحلا تلاقو
 . ناطيشلا لئابح ءاسنلا : اولاقو

 :رعاشلا لاقو

 نيب فوسف .تناب اذإ ًاعورُج نكت الو .كتّفعاس ام اهب عَن

 نوحت فوس مايألا ددَم ىلع اهنإ ءكل يفت تناك نإو اهنّصو
 نيلتس اهبآلط نمر خآل اهنإف َنايللا كنطعأ يه نإو

 )١( اهّدو مودي ال ةأرملا :روعثيخ .

 )١(الود: .بحلا
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 )0( - .٠ 5 ما م نب بس

 "”نيمي نانّبلا بوضخل سيلف امهدهع ْيأنلا ضُقني ال تَفلَح نإو
 نيقي كاذ هللا ٌر َصَعل سيلف اهَعومُد قارفلا َموي تلَبسأ نإو

 . هتلعف الإ ءيش نع طق ٌةأرما هنُث مل :ءاكحلا تلاقو

 لوعفم َدَُب ال ٌمقاو هنإف قلخ نع نّيهنُي ىتم ةاسنلا نإ

 ام :تلاق ! كيف عمط يلو : اهل لاقف ؟تنأ كعنمي امف :هل تلاقف . هيلع اهبطخسل ةأرما

 ام هللاو لاق ؟تعنص ام :هل لاقف ؛مامه نبا ىلإ فرصنا مث ؛اهجوزتف !ةبغر كنع
 :كلذ يف مامه نبا لاقف ؟كتثعب اذهل وأ :لاق ! طرش دعب الإ ينتجوزت
 ليخالخلا يدرب صضاقّْرِإِب ايعَّي ال ةبالطلا طرش ىلع ًامالغ تأر
 "7 لثاَّتلا كدت يف رَّوصُب ام  هّبّيحت محللا سيخدب ًانّطم
 ليوارّسلا نايمه َلَح هب ايْعَي امو حاكنلا دقع يف ءفكلا نم افكأ
 ليفلا سباح اياهتيب نع هّسبحاف ةدحاو ريغ ىًّمايألاو اهثكرت

 : اهبطخ ةأرماو يلولسلا

 تناكف «نيباطخل نسلجي ءاسنلا ناك :لاق «ءشايع نبا نع يدع نب مثيلا نعو

 اهيلع لخد اذإف ؛ اهبطخي يلولسلا ماه نب هللا دبع ناكو ,بطخت لولس ينب نم ةأرما
 , اهبطخي لولس ينب نم باش ناكو .هثدحت هيلع لبقتو ! يمأو يبأ كادف :هل لوقت

 تلبقأو !رانلا ىلإ مق باشلل تلاق مامه نب هللا دبع اهدنعو باشلا اهيلع لخد اذإف

 مامه نب هللا دبع كلذ غلب |ملف ءاهجّوزت باشلا نإ مث ؛ هللا دبع ىلع اهثيدحو اههجوب
 :لاق

 )١( دعبلا : يأنلا .

 زنتكملا بلصلا يأ :محللا سيخد (؟) .
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 :اهيف هلو

 ()]م 2 00 ع 5 هاما هل
 ''خاَْرَم نيدرب ود سأرلا ََصَرَم مم ملا نإ ىميلس نفت اذام

 ا

 ("0!حاعفم ناطيشلا ىَقَُر نم هفك يف ٌهَئاَمع ّرَخ .هثَماكُف ٌرْلُح

 يرارسلا يف

 :رجاهو مالسلا هيلع ميهاربإ

 هيلع ليعامسإ هل تدلوف .رجاه مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ىرست

 . مالسلا

 . يهاربإ هل تدلوف .ةيطبقلا ةيرام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىّرستو

 كلذ تكشف .ةيدوهيلاب اهنّرَيعي هجاوزأ ناك ءّىُح تنب ةيفص هيلإ تراص املو

 يّدَجو ,قاحسإ يبأ :تقّدصو تقّدصف تلقل تئش ول كنإ امأ :اهل لاقف .هيلإ

 . فسوي يخأو «ليعامسإ يمعو ,ميهاربإ

 : يلع نب ديزو ماشه

 ثدحت كنأ ينغلب : [ ماشه ] هل لاقف ,كلملا دبع نب ماشه ىلع يلع نب ديز لخدو

 يسفن ثّدحأ ينإ كلوق امأ :هل لاقف ! ةمأ نبا كنأل ءامل حلصت الو ,ةفالخلاب كسفن

 جرخأ .ةمأ نبا ليعامسإف .ةمأ نبا ينإ كلوق امأو «هللا الإ بيغلا معي الف ةفالخلاب

 ةدرقلا هبلص نم هللا جرخأ ةّرح نب قاحسإو « هلي ادم رشبلا ريخ هبلص نم هللا

 ش ريزانخلاو

 . لاجرلا روص هيف يذلا :لجرملا(١)

 . مسيرباو فوص نم جسني ام :زخلا ()
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 :يرارسلا يف ةبغرلا

 نب يلع مهنم أشن ىتح .ءامإلا نوهركي ةنيدملا لهأ رثكأ ناكو :يعمصألا لاق

 لهأ اوقافف ؛ [رمع نب ] هللا دبع نب ملاسو .[ركب يبأ نب ] دم نب مساقلاو ,نيسحلا

 . يرارسلا يف سانلا بغرف ؛ ًاعروو ًاملعو اهقف ةنيدملا

 : اهجوزت ةيراج يف نيسح ا نباو كلملا دبع

 هيلإ بتكف .كلملا دبع كلذ غلبف ءاهقتعأو هل ةيراج نيسحلا نب ىلع جوزتو

 نم هب مركأو ةصيقنلا هب متأو .ةسيسخلا مالسإلاب عفر هللا نإ : لع هيلإ بتكف ءهبنؤي
 لاقف !هدبع ةأرماو هتمأ جوزت دق ِهّتَِي هللا لوسر اذهو ؛ماسم ىلع راع الف ؛مؤللا

 . سانلا عضتي ثيح نم فّرشي نيسحلا نب لع نإ :كلملا دبع

 :رعاشلا لاقو

 ءاجُغ هداوس وأ موُرلا نم ٌّمأ هل نوكت نأ يف اَرمَآ َنَمْئشت ال

 ءابآ باسحأللو .تاعّدوتسم ٌةّيعوأ مْوَقلا تاهّمأ امنإف

 هرعش '''ىفحأ نملو ؛ ليوطلا سبلي فيك ريصقلا سبل نمل تبجع :مهضعب لاقو
 . رئارحلا ىلع مدقي فيك ءامإلا فرع نمل ًابجعو .هافعأ فيك

 تراص نم قنع يف "!لُغ ةّرحلاو ؛بيعلاب درُثو نيعلاب ىرتشُت ةمألا :اولاقو
 . هيلإ
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 ٠ : سرفلاو برعلل

 نيجهلاو .داوسلا ةملاسُم :لاقي هنمو ؛ ينإلسملا : ماسأ اذإ ّيمجعلا يمست برعلا

 )١( هلصأتسا يأ :هرعش ئفحا .

 مرجملا وأ ريسألا قنع يف لعجي دلج وا ديدح نم قوط :لُغ (؟) .
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 يمجعأ هوبأو ةيبرع همأ يذلا :عّرَذملاو ؛ةيمجعأ همأو يبرع هوبأ يذلا :مهدنع

 : قدزرفلا لاقو

 ٌعَرَدملا كاذف ؛اهنم ًادلو هلا ًةَبَظنح تبنأ لهاب اذإ

 نإو ناسللا سرخألا : يمجعألاو . ًاحيصف ناك نإو هوحنو ينارصنلا : يمجعلاو
 . السم ناك

 . ةنكل هناسل يف ناكو ؛مجعألا دايز :ليق هنمو

 ,شافن :ةّمأ جّوزت نمو . شاجنو نشاو :دبعلاو ؛نشود :نيجهلا ىمست سّرلاو
 . ناكروب : ًاضيأ يمسو , هنود دهعلا نوكي يذلا وهو

 . نيعلا دبع :هالوم نيع هيلع تماد ام الإ مدخي ال يذلا دبعلا يّمسُت برعلاو

 . نيجهلا ثروت ال ةيلهاجلا يف برعلا ناكو
 نيثالث سأر ىلع ةّمأ اَمأ اودجو ولو .هّدعت الو نيجهلا حرطت سرفلا تناكو

 دازآلاو .دازم ههديب ناك الو .دازآ ناك الو مهدنع [اهّدلو ] حلفأ ام ءامأ
 . ناحيرلا : دازملاو ءّرحلا :مهدنع

 :مكحلا مأ نب نمحرلا دبعل ريبزلا نبا لاقو

 7” ّملقلا ماما تنأ انضرأ يفو ممتالب تَِنأ نأ اَل تغتبت

 (27؟ ضني رهظلا ربدأ راح ُهوبأ ٌةّيبرع هّمأ لغبب تسلأ

 ! سرفلا يمأ :لاق ؟ كوبأ نم :هل ليق ذإ ؛ لغبلاب عرذملا هبشو
 دبع نب ريبزلا تنب ةعابض جوز ع يبنلا نأ :ءانِجُلا هب تجتحا اممو

 صاعلا يبأ نب نامثع نم بهل يبأ تنب ةدلاخ جّوزو .دوسألا نب دادقملا نم بلطملا

 هرّيعف فسوي نب جاجحلا نم بنيز هتئبا جّوز ذإ رفعج نب هللا دبع جتحا كلذبو

 )١( يظعلا ديسلا :سّملقلا .

 طشنتل ساخنملاب اهبنج وأ ةبادلا رخؤم نعط : سخن (؟) .
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 اهب تيدف ام هللاو !هجّوز كيبأ فيس :رفعج نب هللا دبع لاقف «كلملا دبع نب ديلولا

 نم ةدلاخو .دادقملا نم ةعابض جّوز دق هِي يبنلا نأ :ىرخأو . يتبقر طبخ الإ

 . ةوسأو ةودق هيفف «صاعلا يبأ نب نامثع

 . فيقث يف فئاطلاب مكحلا مأ هتنبا نايفس وبأ جّوزو

رحف هلأسو مهلا نب هللا دبع يف بتاكلا مذهل لاقو
 :هم

 محل مهنأ الإ ةءيبش ال محّرلاك الإ متهألا وُنب امو

 ُمدقلا رهظ ىلع حالس متهأ مجعلا ٍضرأ نم ماج هب تءاج

 مَعو ٍلاخ نم مْؤلَلا يف لباقُم

 :ءامإلا دالوأو ةيمأ ونب

 . برعلا مهل حلصت ال اولاقو «ءامإلا ينب فلختست ال ةيمأ ونب تناكو

 [ نيب ] كلملا دبع قباس :اولاق :كلملا دبع نب ةلبج انثدح :لاق ىحي نب دايز

 :كلملا دبع لاقف «ةملسم ناولس قبسف ؛ ةملسمو ناولس

 !كردشف ناهّرلا موي مكليخ ىلع مءانَجُم اوُلمحت نأ مكبنأ ملأ

 كَرشتم اهرهظ ىَّرْخأ نبأ اذهو  َرُح نبا اذه « ناءرملا يوتسي امو

 كرصحتي الف ةالجر ٌرّصقتو هّطْوس ٌرصقيو ُءادضع فُعضتو

 كردُي دب ال هولا قرع َنِإ الأ ةنْضّرَف هئاللخ ٌةكرأو

 ؟ اذه لوقي نم يردتأ :لاقف ينابيشلا ةريبه نب ةلقصم ىلع كلملا دبع لبقأ م

 . ينشلا كوخأ هلوقي :لاق . يردأ ال :لاق

 اذامو :كلملا .دبع لاق . يئاطلا متاح لاق اذكه ام ,نينمؤملا ريمأ اي :ةملسم لاق

 | : متاح لاق :ةملسم لاقف ؟ متاح لاق

 ارسق انفايسأب اهانبطخ نكلو مهتانب نيعئاط انوحّكنأ امو

 اردق تخبط الو ًاربخ تفَلُك الو ًةلذم ٌكابَّسلا انيف اهداز (ف
0 

 ارقل مهُهوُجو أضيب مهب تءاجف انئاسن ريم اهانطلخ نكلو



 اًررش مهنعطي َلاطبألا يقل اذإ ةّيبس نبا نم انيف ىرت نئاكو

 ارْمُح اهُردْصَيو ؛ًاضيب اهُدروُيف هّمكب نامعّطلا تايار ٌذخأيو
 اًردب ًارمق ىجّدلا ليل ىّرس اهذإ هتيأر ماشللا ّرَبغأ اذإ ٌيَغَأ

 انيحبصت ال يذلا كبحاصب  ورمع م

 :تاهمألا دالوأ يف ةيمأ ونب

 نوري سانلا ناكف ؛دالوألا تاهمأ يبل عيابت ال ةيمأ ونب تناك : يعمصألا لاق

 ىلع مهكلم لاوز نأ نوري اوناك امل نكلو ,كلذل نكي مو «مهب ةناهتسال كلذ نأ

 - هيدي ىلع ةيمأ ينب كلم بهذي يذلا هنأ سانلا نظ صقانلا يلو الف ؛ دلو مأ نبا دي
 بثوو ؛تام ىتح رهشأ ةعبس الإ ثبلي مف - ىرسك نب درجدزي تنب همأ تناكو
 'نبآ كلملا دبعل نكي مو . هيلع ةياورلا تناكف - ةيدرك همأو دمحم نب ناورم هناكم

 نم افك ىخسأ الو .ًاسفن حمسأ الو ءًابلق عجشأ الو .ًالقع ىكذأ الو ءايأر ّدسأ

 . ىنعملا اذهل هوكرت امنإو ؛ةملسم

 :ةصفح يبأ نبا ىبحي نع ءيش

 نب نامثع دي ىلع ماسأ ,ًايدوهي ةصفح يبأ نب ناورم وخأ ةصفح يبأ نب ىبحي ناكو

 . ًافلأ نيس اهدقنو ,مصاع نب سيق نب لتاقُم تنب ةلوخ جّوزتف .هلام رثكف ,نافع

 : خالقلا لوقي هيفو

 'يلاوملا ّرمك هتانب روُحُن ىلَح تابلّطلا لتاقُم تير
 !يلاوبلا هِمّْظَْعَأ قوف مثيرخ ًاسيق نإ « سّيقب رخفت الف

 : هيف هلو

 ٌرِظَتنَأ ٌراعلا كنم تنك ا(ّلاطل اهَحّكنأ نيح تلاق ةلؤخ تبن

 .ركذلا سأر يهو .ةرمك عمج :رمكلا )١(
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 رجحلاو بارتلا توجر امم كيف ي اهلام لضف وجرت نيدبع تحكنا

 ")ةدفلاو ٌليِجحَتلا ابو اهتنذْرَب اهّسئام تنأ دايج ٌّرد هلل

 مئال ةلاقُم - لفحت الف - كيلع 2 لئاقل ًافلأ نوسمخ ْتكَرَت امو

 مهاردلا ٌبححو لبق ٌةَنُس هب تضم دقف ؛ىلوم تْجَوز متل نإف

 . كلذ لاق هريغ نإ :لاقيو

 ءايعدالا يف باب

 ديبع نب دايز

 هتصق نم ناكو ؛ ةيواعم يعد , ديبع نب دايز .رهتشاو مالسإلا يف ناك يعد لوأ

 ىناك حتفب رمع ىلا قارعلا ىلع هنع هللا, يضر باطخلا نب رمع لامع ضعب ههجو هنا

 ىلع ردقتأ :رمع هل لاق ءناسل حصفأو نايب نسحا يف حتفلاب رمع ربخاو مدق املف

 كل اناو ءهنم نسحا ىلعو ,معن : :لاق ؟ ربنملا ىلع سانلا ةعامج يف مالكلا اذه لثم

 صقو بطخاف مق : دايزل لاق مث مث «سانلا عمتجاف ؛ ةعماج ةالصلاب ٌرمع رمأف !بيهأ

 ريثما لصأ دنعو ءدّرجو نسحأو لمفف نيملسملا مهناوخإ ىلع هللا حتف ام سانلا ىلع

 تعمس ام كبجعيأ : : لعل نايفس وبأ لاقف برح نب نايفس وبأو «بلاط يبا نب يلع

 :لاق ؟كلذ فيكف :لاق ؟كمع نبا هنإ امأ :لاق . . معن : :لاق ؟ ىتفلا اذه نم

 لع را اذه فاخأ :لاق ؟ هيعّدت نأ كعنمي امف :لاق !ةيمس هّمأ محر يف هتفذق

 «ثيدحلا اذهب هقحلتسا ةيواعم يلو (ملف . يباهإ ىلع دسفُي نأ - - رمع ينعي - ربنملا

 ىنثاو هللا دمحف «اييطخ مىباقعا ىلع دايز ماق دوهشلا دهش املف ؛ هيلع ًادوهش هل ماقاو

 ام نينمؤملا ريما لاق دقو ؛ هرخآب يل ماع الو .هلوا دهشا مل ٌرمأ اذه :لاق مث مْ هيلع

 «سانلا عضو ام انم عفر يذلا هلل دمحلاو ءمتعمس دق امب دوهشلا دهشو ,مكغلب

 . سلج مث . روكشم بيبر وأ ءروربم دلاو وه امنإف ديبع امأف ؛ اوعّيض ام انم ظفحو

 )١( هكلم وأ ًانوذرب بكر يأ : لجرلا نذرب لاقي .



 :تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع هيف لاقف

 ناديلا يتأي اب تقاض دقف برح نب ةيواعُم غلبأ الأ
 ؟ ناز كوبأ لاقي نأ ىضرتو فع كوبأ لاقي نا ُتضغتأ

 ناتالا دلو نم .ليفلا برقك دايز نم كّبرق نأ دهشأو

 : يريمحلا غرفم نب ديزي لوق نم لع دشأ طق تيبب تيجه ام : :دايز لاقو

 ؟ ريمأتب الإ ةمركَم تلن له ٌرَبَتعُم ترّكف نإ كاذ ىفف ركف

 ريهاجلا يف شيرق نم اهتبآ نأ تملع امو تشاع ام ٌةّيمْس تشاع
 ريداقملا موتحم سانلا عفدي هي هتردقب دابع كلم نم ناحبس

 وبأو «شيرق يف بسني دايز ناكف ؛اعفانو ,ةركب ايأو :ادايز :ةيمس دلو ناكو

 : عرفم نب ديزي مهيف لاقف ؛ يلاوملا يف عفانو « برعلا يف ىف ةركب

 بّجعلا بجعأ نم يدنع ةركب  اببأو ًاعفانو ًادايز نإ

 .بسنلا يفِلاخُم ىثنأ محر نم اوقلُخ ةثالث الاجر نإ
 !يبرع همأ نبا اذهو لوم اذو ءلوقي اهف شرق اذ

 :بتاكلا رهسُم يبا يف نييقارعلا ضعب لاقو

 دايز يف برَح لآ ىوعدك اههيعّدي ةباتكلا يف ٌرامح
 دادملاب كبوث تقّروَغ ولو اهنم تسل ةباتكلا كنع عّدف

 : يعد يف رخآ لاقو

 جاجح نب هللا دبع

 ,ةيواعم دنع جاجح نب رصنو «ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع ةموصخ تلاط املو

 امهرمأ رخؤي نأ هبجاح ةيواعم رمأ - ديلولا نب دلاخ ىلوم ,جاجح نب هللا دبع يف

 يندأف رجحب رمأو ءرضخأ ّرخ فرطمب عّفلت دقو ةيواعم سلجف .هسلج لفتحي ىتح
١6 



 نب رصن لاقف سلجملا لفتحا دقو امل نذا 0 «فرطملا فرط هيلع ىقلأو «هنم

 يبأ دبع نباو يالوم : نمح رلا دبع لاقو . هنم هنأ يلإ دهع يبا نباو يخأ : جاجح

 - هلع فشكو - رجحلا اذه ذخ .«يسرح اي :ةيواعم لاقف . هشارف ىلع دلو «هتماو

 ؛ هَع هللا لوسر مكح يف كلام اذه .ءرصن اي لاقو . جاجح نب رصن ىلإ هعفداف

 يف مكحلا اذه تيرجأ الفأ :رصن لاقف . « رجلا رهاعللو شارفلل دلولا » :لاق هنإف

 . َع هللا لوسر مكح اذهو ةيواعم مكح كاذ لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي دايز

 . ةيبرعلا كلذب قحتستل ؛ءايعدالا نم ىمحا ضرالا يف سيلو

 :رعاشلا لاق

 باد نبا لثم ملاع فلآ نم مهيلع ىدجأ ٌدحاو يعد

 بالكلا ريغ هودع سيلو 2 هيبناج َسرحي وسلا بلكك

 يعد يف يعمصالل

 هباحصا نم لجر هيلع لخدف «ءايعدالا نم لجر ىشثمتس ىثمتس :يعمصاالا لاقو

 قوتت ةعيبطلا :هتوص عفرو «لاقف ؟ اذه ام :هل لاق اموصبق احبك دمع دجوف

 :رعاشلا هيف لاققف ؛ برعلا عابط نم هتعيبط نأ ديري ! هيلإ

 ابسَنلا بسجوتسي يك م ولشسيقلاو حيشلا مشي

 ابنعلو نيتلا الإ ر ٌهَصلا يف ُهرِيمض سيلو

 يموزخم لا ديعس وبا

 ايناودرك يموزخملا رعاشلا ديعس يبأ ىلع تيأرأ :لاق دمحا نب ليعامسا نعو

 ناكو يعد ىلع عد هنكلو ال :لاق ؟زخ اذه ءديعس ابأ :تلقف ,ديروتب اغوبصم

 ْ :رعاشلا لاق هيفو ؛موزخم ينب يف اًيعد ديعس وبأ

 دعس ابأاي فيرش (سانلا ىلعةات ىَنم

 )١( ةيشاملا هاعرت «ةبيط هتحئار «ىلهس تبن :حيشلا .
 نم «موصيقلا وا حيشلا عضمي نالف » :لاقو . ةيدابلا يف ريثك .. حيشلا عون نم بيرق تابن :موصيقلا (؟)

 . هتيودب تصلخ



 د جالو بأ الب تنك ذإ تئث ام هقف
 دبعلاو ّرحلا نيب ةّيلسللا يف كلش اذإو

 ةحلانم نمأ يفف شحفلا كَقَراق نإو
 | سيقلا دبع يف زيزعلا دبع نبا جوزت

 نيرحبلاب سيقلا دبع ينب نم لجر راد يف تلزن :لاق زيزعلا دبع نب دمحا نعو

 . لوم ينإ :هل تلق . كجّوزأ انأف :لاق .معن تلق ؟ٌبطاخ كنأ ينغلب : يل لاقف

 :مهيف ريحب وبا لاقف !لعفأ انأو تكسا :لاق

 مقلبق نأ ىلإ رص ةلق نمأ
 محاف دوسأو ٍيموز بهصاو

 مكتبيسن 3 لكو ىتش مِهَْلوُكُش .

 َقَدصُمَف مكنم ينإ لاق قم

 هدودج ءاسنلا ىفاو مُهْلُكأ

 ةَيلَوأ يف ناك دق م هلكو

 مكيف ٌحمكني فوس نا مكملع ىلع

 مكتانب يف ًارهاظ ًارمأ َنوُبيعت
 ةذج ناك ٌمرْعَم مكنم ةءاش ىتم

 مراد ةرارز وأ ردب نب نصحو

 ًابسان تنك نإو يردأ ال ترص دقف

 جحذم لآ نم كرتلا لاجر لعو

 جلاع لآ نم مْجُعلا َلاجر َّلعو
 فدنخ َدالوأ دنهلا َنأب متمعز

 رجات ٌرخآو عاَّرز ةواعد

 رماحالا ةارس نم دعَج َضيبأو

 ركانملا ىّدحإ سانلا يف مثئج دقل

 رفاشملا ظيلغ ًاَيِنَر ناك نإو

 ؟رذاعملا قّذصب ىفوأ ُمُهّلَكو

 ؟رئاشعلا يف ةفورعم ٌةبسن هل

 )١( غاوّضلا فونألل ًاغرو ًاعذجف

 "اءرعاش ةلاقَم نم ٌملجو الهو

 رئاععلا كلت ريخ سبع ةراع

 رباج نبا ُسيئرلا ناّبز ُناَبْزو

 رماع نب لاله نم ًاراجن لعل

 رضاوحلاب تلدُب يداوبلا لعو

 رباربلا نيبو ىّبرُق مكنيبو

 )١1( ناهملا ليلذلا وهو ءرغاص عمج :رغاوصلا .

 قييحتسا : ملجو (؟) .



 رماع نب ورمَع دالوأ نم َناجرُبو ٍلساب ةبض نبا لسن نم مّليَدو

 رساكالا َكولُم انابرقب ىلوأو مكنم ٌمركأ كالمالا رّمصالا ونب

 ا" هاجُم يعد يف ارش رن مو ًارهاجُم يعد يرهص ف عمطأأ

 رهاط نباو ًارهاط الهَج حدميو ةَريشعو هضرعامؤل مئشَيو

 :رماع نب ةعيبر نب رماع ىنب دحأ «ناورث نب ةرارز لاقو

 ٌراجتلا طّلطخاو ُسانلا حابو يلاعألاب لفاسألا طّلتخا دق

 ا"' راشعلا ةجهلعملا عم قيسو 2 سّيَبَق بأ لثم ٌدبعلا راصو

 راح ّْمأ كَمَأ كان ٌفّرطأ لوح دعب كريضَي نل كنإو

 : ةفَّلَع نب ليقع لاقو

 كلامل انرصو ءاظيغ كلام ونب تحبصأف الاجر ظبغ ىنب انكو

 ا"”كراوقلا :[امإلا ةاتسأ دّوسو هك لالا َعَدْعَد ًارمد هللا ىَل

 دجحأ هدلوو نابلس نب رفعج

 هدلو هل لاقف بحي امك اوسيل مهنأو .هدلو ًاموي ىلع نب ناولس نب رفعج ركذو

 مهيف تيعوأف ءزاجحلا ءامإو ةكمو ةئيدملا تاقساف ىلإ تدمع :رفعج نب دما

 كل راتخا نيح كيف كوبا لعف ام كدلو يف تلعف الأ !َنيِجْنُي نأ ديرت مث ءكَفطُن

 . اهموق ةليقع

  ىلعو ثعشالا

 ؛جردت ةيبص هيدي نيب دجوف ,«بلاط يبأ نب لع ىلع سيق نب ثعشالا لخدو

 اي اهينْجَوز لاق . نينمؤملا ريمأ تنب بنيز هذه لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي هذه نم :لاقف

 ةفاحق يبأ نبا كّرغأ !بلثالا كلو ,7ثكفكلا كيفب «بزعآ :لاق !نينمؤملا ريما

 دق :لاقف . لس نم كتاوعلا الو مطاوفلا نم نكت مل اهنإ ؟ةورف مأ كجَّرز نيح

 . هبسن يف مهتملا :يعدلا )١(

 )١( نيفلتخم نيسنج نم تدلو يتلاو ,بسنلا ةصلاخب تسيل يتلا :ةجهلعملا .
 ) )8ةراجحلا تاتفو بارتلا قاقد :ثكتكلا ( غ) . ددب :عذعذ .
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 نب دادقملاف تكش نإو ءورمع نب دادقملا :ًابسن ينم عضوأو .ًابسح ينم م ّلخأ مجوز

 ىلإ تدع نئلو ؛لعف امب ماعأ وهو .هلعف ٍمَتِرَي هللا لوسر كلذ : : ىلع لاق . دوسالا

 . كنأو سأل اهلثم

 : ديز نب تيمكلا لاق ىنعملا اذه يفو

 انيرمحأو نيدوسأ لئالح رازن يب تانب تدجو امو

 :م اوَفليف ةمّيطُم ٍقاتع ىلع َريمخلا اولّمَح امو

 انييبلا انيمس ءابآلابو ىّمايألا انْحَكَنا مامعالا ىبب

 .ةدنك يف يشبحلا ةهربأ جيوزت دارأ

 :راجنلا دلاخل شادخ نب مهاربا قاحسإ وبأ يفدشنأ : : لاق : يبتعلا نع

 برعلا نم فلح دغ َدعبو ءىللْوَم ًادغ تنأو خب مشاه نم مويلا

 يبرع ايو . ىلوم ايو ءيمشاه اي مهلك سانلا تنأف اذه حص نإ

 :رعاشلا هيف لاقف ءايعد اومعز ايف يدع نب مثيلا ناكو :لاق

 بَّسَح ىلع لْحَر هل موي لك يف هلقنت نم يدع نب مهلا

 ٍبَسَت ىلإ مهادع هولينُي مف مهتبسن لضف نم ًارشعَم ىَدَنْجا اذإ

 برعلا ىلإ ًانايحأو ىراصنلا ىلإ لحَتُْرُمو لح هل لاوي (ف

 !بسنلا ف ٍنيعلا لبق لادلا مدقف لع يب ف اًيدعع تست اذإ

 : ٍليقعلا راشب لاقو

 حاجز نم رع هوقفرعأف « ًاورُمَعَنِإ

 !جارتلاب آلإ فرح ميال ةبللا ملم
 1 : هيف لاقو
 ريراوق نم يفيرع هنإف  هّبْست نيح .ورمع ةبسنب قفرأ

 رولا َملْظُم اًيبرع ادّب ىتح هُدَدرُي داتح ريك يف لاز ام

 :ءايعدأ يف ًاضيأ لاقو

 برعلا يف ءاشعلا دعب لخدي ًاَِسَح مهل اًوقتناف اودعق مه
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 :ورمع نب عجشأ يف ساون وبأ لاقو

 ًاهافس ىَمْيَلُس يعَّدَي نمل لق
 واوك ىِمِيَلس نم تنا امنإ

 : هيف لاقو

 هيف ًارّيحتُم اَيأ

 بسحلا فئازب ءيش َمّلعأ

 ورمعب لَ ءاجهلا يف تقحُل د 1

 : يئاطلا بيبح يف زارخلا ثراحلا يبأ نب دمحالو

 اسوأ كابأ تلعج ذإ َكَنآ وِ

 ىذعس كتدلو ىتلا تّيّمَسو

 : هيف هلو

 يبرع يدلع تنأ

 بقاسو كيذخف دف ٌدعش

 نم ردصلا عولضو
 وي ه- 8 0 25د
 عمص كينيع ىذقو

 ال اذك تكرحت ول

 ىلغتي مامحو

 ك نإ ىّّنت ام انأ

 ًامذأ دهشي افتقلا

 مال نب ةثراح دخلا تلعج

 !ماركلا نيب ًالباقم تنكف

 مالك كاذ يف سيل
 ("!مامئو يَمارُخ كل

 ماشُبو ٌعِبن كمسج

 ا"'ءافغَت كيصاونو

 ا"'ءافظع عيباريو

 مامحلا كاذ اذ تح

 ماركلا كيف ينبذ

 مانالا كيف تفَرَع

 )١( ةرطع هعاونأ ةيوفشلا ةليصفلا نم تابن سنج :ىمازخلا .
 .رهزلاو رمثلا ءاضيب ةرجش : ةماغث عمج :ماغثلا (؟) '

 ليوط نيديلا ريصق وهو .رعشلا نم ةلصخب يهتني ليوط بنذ هل , ريغصلا ذرجلا ةئيه ىلع ناويح :عوبريلا (")
 : نيلجرلا

 ٠
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 ىئاطلا ىلعملا يف لاقو
 اهنَهرآف كنلبق نإف ينط نم تسل ىَللَعُم

 اهم ههجو روصف تعمج المامد نأك

 برد اهب م هّلنكف ةتوخإو اهملعت
 اوُبضَغ اهتنّيز ولو مهزوَجع اوبر دقل

 اوبك مهلصأ نعاوث ّدح نإ ٌةبصَع كلايف
 بسن الل ططسو يفو بسن مههتيب يف مه
 ُبقتنت نيح ىققختو ةرفاس فنخت ىل اك

 :ءايعدالا يف ةفيلخ نب فلخ لاقو

 ءافّشلا برعلا مئارك دنعو رآرن ينب نيمركالل لّقف
 ؟ءابَسلا هرك ام مالسإلا يفو انومتيبس ِنِيرَم َرخآأ

 ًءاقب مكاذ ىلعانل سيلف اذمو اذه متللختسأ اذإ

 ءافو لاح ىلعهل سيلف  اّيعد لاح ىلع ْنّمأت الف

 هيف ليق امو هابلايف
 هنم لقأف ؛كقاس حمو .كهجو ٌرون وه :لاقف ءٌةابلا سنأ نب كلام دنع ركذ

 .ثكأ وأ
 . ههجو يف كلذ تفرع الإ ءاسنلا يف امن تيأر ام :ةيواعم لاقو
 ُدرأو ء "'7ءابظلا ليطأ :لاق ؟ءاسنلل كدنع ام :يلكعلا خامش نبال جاجحلا لاقو

 . برشأ الف

 )١( شطعلا : أمظلا :ءاملقلا .



 . برشي الو دريو ءّدتشي الو دتمي : لاق ؟فاحيجلا ابأ اي كدنع ام : : ةبؤرل !ليقو

 . "'اهتمْلُع يفشيو « ءاهتجح ٌعطقي ام : لاق ؟ نمل كدنع ام : :رخآل ليقو

 ! نُهّبحأ ال انأ اذإف «ىننْببْحُي ال نبنا تربك اذإ ينارأ تنك : ىرسك لاقو

 : دسأ ينب نم ٍبارعأل ىشايرلا دشنأو

 ىنملا يطعي رهّدلا ىلع اذ نمو بابغشلا حرش داع ول تير

 "'انِكمُم اه يدنع ةىش الف تايناغلا ىَدل ًانيكم تنكو

 انأ ىَبآف ٌحاِققلا امأو يتيَيأيف ٌناسحلا امأف

 :لاقف «ءيش ىلع ردقي ماف «ةيراج ىلع ىسوم نب ىسيع لخدو

 عمطلاو سأيلا نيب كلهت سفنلاو ةزجاع بابسألاو عمطت سفنلا

 !كرح عسوأ ام !كحيو :لاقف ءزجعف ءهل ةيراجب سرشأ نب ةمامث الخو

 :تلاقف

 ٌهاقلي نيح هنم قيضلا يكتسيو ٌهْوَلمَي ناك دق ْنَمِل ادفلا تنأ

 : هتيراجل رخآ لاقو

 ٌرَظَنلا تومو مالكلا ٌةايح عاجلا دنع كنم ىنبجعُيو

 :رخآ لاقو

 نوطبلا ىلع نوطُبلاب حّبس» ّسْمَلو ليبقت ّبحلا نافش

 نورقلاو بئاوّدلاب ذخأو هلئم نانبعلا فرذت ٌرهَرو

 ةحلط تنب ةشئاع

ع تلأسف «ةحلط تنب ةشئاع ىلع تلخد : :ةيفوك ةأرما تلاقو
 عم يه ليقف ؛ ءاهن

 )١( عامجلا ىلا ةوهشلا ةدش :ةملغلا .

 ةينزلا نع اهنسحو اهب تنغتسا يتلا «ةيناغلا (؟) .
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 اهنيبجو تجرخ مث .هلثم طق عمسُي مل ًاريخنو ًاريفز تعمسف ؛نوطيقلا يف اهجوز
 ليخلا نإ :تلاقف !اذه لثم لعفت ةّرح نا تنئظ ام :امل تلقف ؛ًاقرع ("7ثصفتي

 :لاقو هعاتم ىلإ راشأف ؟ ءاسنلل كدنع ام : ّيبارعال ليقو
 !باحس موي كش نذؤملا ّرظن ًامماق ةرشع ثالث دعب هارتو

 : قدزرفلا لاقو

0 

 زوجي ال ام ىلع فورست زوجع ةأرمأ يلو خيش انا
 ا"'زيفقلا مستآ لب :اط تلقف انربك ن أ

 :زجارلا لاقو

 ّبحلا يمص نم يوادي الو يبز آلإ ليبقتلا ْبقعُي ال
 7 ّبضلآ عزن ريالا هنم عزنُي بزألا بكّرلا ناضتحا الإ

 ةلق يف هذج تبتاع هتدج نا ءناسح نب ىبحي نب دمه نع كلام نع دايز ىور

 :تلاق ؟ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ءاضق ىلع تنأو اَمأ :اهل لاقف ؛ اهايإ هنايتا
 . اهقح ىَدأ دقف رّهط لك دنع هتأرما ىتا اذإ لجرلا نا يضق :لاق ؟رمع ءاضق امو
 . هيلع تنأو انأو تمقاو رمع ءاضق مهلك سانلا كرتفأ :تلاق

 ٌعَرَصُي مث رشنلا دعب موقب

 )١( ليسي يأ : هنيبج قرع دصفتي ديري :ًاقرع هنيبج دصف .
 ًاعدق هب لاكي ناك لايكم :زيفقلا (؟) .

 هئشخ مسجلا ظيلغ فحاوزلا سنج نم ناويح :بضلا (؟) .
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 ةزعو ريثك

 : اهل تلاقف «ناورم نب كلملا دبع جوز نينبلا ما ىلع ريثك ةبحاص ةّرع تلخدو

 ٠ : ريثك لوق نع ينيربخأ

 اهّيرغ ْنَعُم لوطمم ةّرعو ٌهيرغ ىقفوف نيد يذ لك ىَنفق

 اهيزجنأ :تلاق . اهنم تجّرحتف ةلبقب هتدعو :تلأق ؟هب كبلط يذلا ٌنّيدلا اذه ام

 . اهمثإ ىلعو

 ءاديبلا يبأ نع

 :هموقل لوقيو دلجتي ناكو «ًانينع الجر ءاديبلا وبا ناك :لاق زيزعلا دبع نب يلع

 كجةوزن :اولاقف . الف يل اّمأ :لاق . ةيافك ةدحاو يف نإ :هل اولاقف . نيتأرما ينوجّوز

 اهعم ماقا اهب لخد املف ؛ةيبارعا هوجّوزف . ىرخأ كجّوزن الإو كتفك نإف ةدحاو

 ؟لوالا مويلا يف كرما نم ناكام :هل اولاقف هوتا عباسل مويلا يف ناك [لف ءاعوبسا

 نم هتأرما تباجتساف ينولست ال :لاق ؟ثلاثلا مويلا يفف :اولاقف . . ًادج ميظع :لاق

 :تلاقف رتسلا ءارو

 قِنأ تيب يف لخدأ اذإ ىتح ٌقهولا يف وزني ءاديبلا وبأ ناك
(00) 

 قرعلا ضفرا اذإ ىتح ُهَّسرام قرخ ٌُلّدلا نسح لازغ هيف

 قلغلا ّدسنآو حاتفملا رسكنا

 ةيراجو درجع داح

 ماقو مهكرتف «ةذل ىلع هباحصأ عم سلاج وهو ,درجع دامح ىلإ ةيراج تيدها

 :مهيلإ بتكو ءاهضتفاف هل سلجم ىلإ اهب

 عالقلل حتاف نانسب  عانتما دعب نطحلا تْخَتف دق

 )١( قينا :قنا .
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 عامتجاب ُهقرفت انتاج | عْمَج قيرفتب يمك ترفظ

 عادا صنأ دعب ماتلي امنإ ىلخيلخ لمشو ىلُمش اذإو

 عارص يف انرّمد يّهو انأف يعابط يذه ٌعابط قفاوت مل

 عانتمأو ةوُفَج ريغ تبأف اهاضر لانأ نأ تبرحتو

 !عاتملا فعشضل اذ نأ اذإف 2 ؟ اذهب تيلي مل تّركفتن

 !كب هللا لعف :تلاقف «عاجلاب اهيلع ليحي لعجف ءّرش هتأرماو لجر نيب عقو

 . هدر ىلع ردقأ ال عيفشب ينتئج ءيش اننيب عقو املك

 املك ةأرما يل نإ :لاقف ءهنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع ىلإ لجر لبقأو

 . اهمثإ لعو اهلتقآ :لاق «ينتلتق يّتلتق :لوقت اهئيشغ

 بلك ءاسن

 لعفف .بلك نم ةأرما ينجوز :يبلكلا شربالل كلملا دبع نب ماشه لاقو

 هل لاقف !ةعس بلك ءاسن يف اندجو دقل : هيلع لخدو ماشه هل لاقف «هدنع تراصو

 . بلك لاجرل نَقلُخ بلك ءاسن نإ : شربالا

 كاذف هريغل كلذ لعف نمو .عطقني ملو ًادبأ فٌّعضي مل هسفنل كان نم :اولاقو

 . عطقنيو يفصُي يذلا

 . .. . اهدنع ركذلا بلطيو ةأرملا ةوهش ىصقا غلبيل كلذ لعف نم :نونعي

 .رعاشلا لاقو

 موهنم لك الإ كيلا عطقي ال هتَدُم لبق ىَفصأ ركذلل كان نم

 حاكنلا يف
 ركذب كلذ نوربتعيو ارمع لوطأو ًاندب حصأ وهف هعامج لق نم :اولاقو
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 نم ًارمع رصقأ الو ,لغبلا نم ًارمع لوطا ناويحلا يف سيل هنا كلذو «ناويحلا

 . ماعا هللاو . ادافس رثكأ ىهو ؛ ريفاصعلا
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 4 دب هذ

 ءايعدألاوءاسنلا يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع وبأ هيقفلا لاق

 . رعشلا نم كلذ يف ليق امو

 ءالخبلاو نيرورمملاو نيئبنتملا ركذ اذه انباتك يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو

 «ةردانو ةفرط نم اهيف امل ,ةرهاز ضايرو «ٌةقنوم قئادح مهرابخأ نإف ؛نييليفطلاو
 ةفاسملا ةبيرق ءاهترمث يناج نم فوطقلا ةيناد ,ةرشنم للُح وأ ,ةفرخزم ٌراونأ اهنأكف

 ًاعترمو ,عمسلل ىهلم اهدجو ءعماسلا اهيلإ ىغصأو «ءرظانلا اهلمأت اذإف ؛اهبلط نمل

 ,ةشخولا يف ًاسينأو ةدحولا يف ًاريمسو .لقعلل ًاحاقلو .حورلل ًانكسو ءرظنلل

 .رضحلا يف ًاسينأو ,رفسلا يف ًابحاصو

 :ةوبنلل عدمو يدهملا

 لاقف هيلع لخْدأف يدهملا َمايأ ةّربنلا ىعدا لجر ّدخأ :يديزيلا بيطلا وبأ لاق
 ؟ دحأ ىلإ بهذأ ينومتكرت وأ :لاق ؟تثعُب نم ىلإو :لاق !معن :لاق ؟ ين تنأ :هل

 . هليبس ىَلخو يدهملا هنم كحضف !سيحلا يف ينومتعضو تثعب ةعاس

 رخآو يلع نب ناملس

 ٌين تنأ :هل لاقف ًادّيقم ىلع نب ناهلس هب يتأف .ةرصبلاب ةّوبنلا لجر ىعدا
 بطاخي اذهبأ :لاق ؟كثعب نم !كحيو :لاق !ديقم ينإف ةعاسلا امأ :لاق ؟لسرم
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 :لاق !مكيلع '''اهمدمدي ليربج ترمأل ديقم يفأ الول هللاو ؟فيعض اي ءايبنألا

 ! اهؤاعد عفتري مل تديق اذإ ةصاخ ءايبنألا ؛معن :لاق ؟ةوعد هل باجت ال دّيقملاف

 . كانقّدصو كب انّمآ كعاطأ نإف ,ليربج رمأو كُقلْطَأ انأ هل لاقو «ناملس كحضف

 لأسو «ناولس كحضف !!"' 4ملألا باذعلا اوُرَي ىتح اونمْؤُي الفإ» :هللا قدص :لاق

 . هليبس ىلخف 7 رورمم هنأ هدنع َدِهّشَف هنع

 :رخآو نومأم ا

 «ليلخلا يهاربإ هنأو ةّوبنلا ىعّدا لجرب يتأ نومأملا تدهش :سرشأ نب ةمامث لاق

 .هب كئأش :لاق .همّلكأ :تلق . اذه نم هللا ىلع أرْجَأ تعمس ام :نومأملا لاقف

 تمرضأ :تلق ؟ هئيهارب امو :لاق . . نيهارب هل تناك مهاربإ ّنِإ ءاذه اي :هل تلقف

 نإف ءاهيف كحرطنو ًاران كل مرضن نحنف ؛ًامالسو ًادرب تراصف اهيف يقلأو ران هل

 نيلأ وه ام تاه :لاق . كانقدصو كب اَنمآ مهاربإ ىلع تناك امك ًادرب كيلع تناك

 يتلا هاصع :لاق ؟ ىسوم ْنيهارب تناك امو : :لاق يسوم نيهارب :لاق . اذه نم ّللع

 ضايبو ؛قلفناف رحبلا اهب برضو ,نوكفأي ام '/ فقلت ىعست ةيح تراصف اهاقلأ

 نيهارب :تلق .اذه نم نيلأ وه ام تاه ؛ بعصأ اذه :لاق .ءوس ريغ نم هدي

 ءيربيو .ءاملا ىلع يشميو ,ىتوملا يبحُي ناك :تلق ؟ ىسيع نيهارب امو :لاق . ىسيع

 نم دب ال :تلق !ىربكلا ةماطلاب تئج ىسيع نيهارب يف لاقف . صربألاو همكألا

 ,نيطايش ىلإ ينوهجوت مكنإ : ليربجل تلق دق ؛ اذه نم ءيبش يعم ام :لاقف !ناهرب

 لبق رشلاب تنأ تأدب :لاقو بضغف ؛ مهيلع جتحأو .مهيلإ اهب بهذأ ةجح ينوطعأف

 الإ حلصي ال ءايبنألا نم اذه :لاقو . موقلا كل لوقي ام رظناف نآلا بهذا ,ءيش لك

 :لاق . هيف كلذ مالعأو ءرارم هب جاه اذه ,نينمؤملا ريمأ اي :تلقف . رّمُحلل

 يمه 0.

 . هعد ؛ تفدص

 )١( ةيآلا سنوي ةروس (؟) . مهلكهأف مهنحط :مهيلع مدمد 84 .

 . تجاهو ةرملا هيلع تبلغ يذلا :رورمملا()

 . هعلتبتو اهمفب اهذخنأت :ءيشلا فقلت ( 4 )



 :رخآو يدهملا

 . معن :لاق ؟ ين تنأ :هل لاقف ؛ هيلع لخدأف ,يدهملا مايأ يف ةّوبنلا لجر ىعّدأ
 ؟ ةّوبنلا كتءاج عضاوملا يأ يفف :لاق ؟ خيراتلاب عنصت امو :لاق ؟تعبُث ىتمو :لاق
 ينقدصت نأ كيأر ناك نإ ؛ءايبنألا لئاسم نم اذه سيل !لغش يف هللاو انعقو :لاق
 !كنع ْبهذأ ينعدف يبيذكت ىلع تمزع تنك نإو ؛يلوقب لمعاف كل تلق ام لك يف
 بضغت !كل ًابجعاو :لاق . نيدلا داسف هيف ناك ذإ ؛زوحي ال ام اذه :يدهملا لاقف
 نب نعمب الإ لع تيوق ام هللاو تنأ ؟يقؤبن داسفل انأ بضغأ الو ,هداسفل كنيدل
 ؛ يضاقلا كيرش يدهملا نيمي ىلعو . كداوق نم اههبشأ امو ةبطحق نب نسحلاو ةدئاز
 يرمأ يف اذه ترواش :[ءيبنتملا] لاق ؟كيرش اي يبنلا اذه يف لوقت ام :لاف
 نم يلبق نَم هب ءاج ايف كمكاحأ :لاق ؟ كدنع ام تاه :لاق ! ينرواشت نأ تكرتو
 هللا ّنإف :لاق .رفاك :لاق ؟نمؤم مأ كدنع انأ ٌرفاكأ :لاق . تيضر :لاق . لسرلا
 ؛ينذؤت الو ينعطت الف ؛'' «مهاذأ ْعَدو نيقفانملاو نيرفاكلا عطق الو## :لوقي
 ؛ةربابحلاو كولملا عدأو ؛ءايبنألا عابتأ مهنإف ؛نيكاسملاو ءافعضلا ىلإ بهذأ ينعدو

 . هليبس ىلخو يدهملا كحضف ! مهج بطح مهنإف

 رخآو يرسقلا
 ,يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نمز يف ةوبنلا لجر ىعدا :ةفيلخ نب فلخ لاق

 لوقي ام نآرقلا يف تضراع :لاق :لوقت ام : هل لاقف ؛ دلاخ هب ّيتأف ؛ نآرقلا ضراعو
 (9 ينتبألا وه كئناش نإ ءرَحْئاو كّيرل لصف .رّتوكلا كانّيطعأ ان :ىلاعت هللا
 عطت الو ءرهاجو كبرل لصف رهامجلا كانيطعأ انإ : اذه نم نسحأ وه ام انأ تلقف

 نب فلخ هب ّرمف ؛ةبشخ ىلع بلصو هقنع تبرضف ٌدلاخ هب رمأف . .رفاكو رحاس لك
 ال نأ نماض انأو ,دوع ىلع كبرل لصف .دومعلا كانيطعأ انإ :لاقو .رعاشلا ةفيلخ

 ! دوعت 1

 م« ١ ةيآلا رثوكلا ةروس )١( . عم ةيآلا بازحالا ةروس )١(
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 :رخآو مزاح نبا

 اذإف .دادغيب رسجلا ىلع وهو مزاخ نب هللا دبع سلجم ىلع دعاقل ينإو :لاق

 :لاق 2 يبن تنأ :هل لاقف ؛ هللا دبع ىلإ مدقف .ةوبنلا ىعّدا لجرب تطاحأ دق ةعامجب

 كحضف !ناطيشلا ىلإ تثعب ؟كيلع امو : لاق ؟ تفعُب تثعب نم ىلإو :لاق . معن
 هللا دبع

 ! مجرلا ناطيشلا ىلإ بهذي هوعد :لاقو مزاح نب

 :رخآو سرشأ نبا
 ةزبو ةئيه وذ لجر انيلع لخدأف .سبحلا يف تنك :سرشأ نب ةمامث لاقو

 اب توعد سأك يدي يلو - ؟كبنذ امو ؟كادف تلعج تنأ نم : :هل تلقف ءرظنمو

 يبن انأ «يبر دنع نم قحلاب تكج ينأل ءاهفسلا ءالؤه يب اوءاج :لاق - اهرشأل

 لإ اوعفدا ؛ةلدألا ربكأ يعم «معن :لاق ؟ليلد كعم !كادف تلعج :تلق !لسرم

 :هل تلقو سأكلا هتلوانف : : ةمامث لاق ! يقدصب دهشي دولومب يقأتف « ءمكل اهلبحأ ةأرما

 ! كيلع هللا ىلص «برشا

 :رخآو باتع نبا

 تفرشأف «لجرب تطاحأ ةعامج ديشرلا َمايأ ةقرلاب تيأر :لاق باتع نب دمج

 تلق .ةوبنلا ىعّدا :اولاق ؟ اذه ةصق ام :تلق ةينبو "7 ةراهج هل لجر اذإف ,هيلع

 اولاق مهنأ كملع امو :لاقف لإ هسأر عفرف ! لطابلا يعدي ال اذه لثم هيلع مبذك

 كنأ يليلد :لاق ؟كليلد ام :هل تلق . . معن :لاق ين تنأو : هل تلق ؟ لطابلا يلع

 تثعب امب رفاك انأ :تلق !تفعُي د اذهب : :لاق ؟تانصحملا فذقي ين : :تلق !ائز دلو

 .هملص تك تح تاج "ا امس اذإف .هٌرفك هيلعف رفك نمو :لاق !هب

 نيح ًاريخ يب متدرأ ام :لاقف ءامسلا ىلإ هسأر عفر مث «ةينازلا نبا الإ اهامر ام :لاق

 . لاهجلا ءالؤه يدي يف ينومتحرط

0 

 . اهامر نم ىردي ال :ةرثاع (؟) . ةئيطاو رظنملا نسح :ةراهج )١(
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 :رخآ عم ٌمكأ نباو نومأملا

 ىتح نيرتتسم انب ضمأ : مكأ نب , حيل لاقف «نومأملا مايأ يف ةّوبنلا لجر ىعتا
 ىتح .مداخ انعمو نيركنتم انبكرف :[ ىبحي لاق ] .هاوعد ىلإو ءينتملا اذه ىلإ رظنن
 ' ناديري نالجر :انلقف ؟ اتنأ نم :لاقو هنذآ جرخف ,ةبهذمب ًارتتسم ناكو ,هيلإ انرص

 ؛هراسي نع ىبحيو ؛هنيمي نع نومأملا سلجف ءالخدو ام نذأف . هيدي ىلع (ملسي نأ
 ىحويف :لاق . ةفاك سانلا ىلإ :لاق ؟تنعُب نَم ىلإ :هل لاقف نومأملا هيلإ تفتلاف
 ىججانأ لب :لاق ؟ماكت مأ ,ىجانُت مأ ,كبلق يف ْثَّفَنُي مأ .مانملا يف ىرت مأ «كيلإ
 نأ لبق :لاق ؟كدنع ناك ىتمف :لاق « ليربج :لاق ؟كلذب كيتأي نمو :لاق . مّلكأو
 «نالجر لع لخديس هنأ لإ ىحوأ :لاق ؟كيلإ ىَحوأ اف :لاق !ةعاسب ينيتأت

 ! هللا قلخ ُطَوْلَأ يراسي نع يذلاف ؛يراسي نع رخآلاو ينيمي نع اهدحأ سلجيف
 . ناكحاضتي اجرخو ! هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :نومأملا لاق

 : ءيبنتمو سابع نبا

 لاقف «بارشلاب ًامرغم ناكو « شايع نبا يقلو ءرمخلا لحأو ةفوكلاب لجر أبنت
 همكألا ءىربي ىتح هنم لبقُي ال ًاذإ :لاق ؟رمخلا لحي يبن ثعُب هنأ تّرعشأ :هل
 , يكبت ِهَّمأ هتتأف ,عجريو بوتي نأ ىبأف هباتتساف ,ةفوكلا لماع هب ىتأو . صربألاو
 بلطي هوبأ هاتأو ! ىسوم ّمأ بلق ىلع طبر امك كبلق ىلع هللا طبر ئّحنت : اهل لاقف

 . بلصو لتقف لماعلا هب رمأف !رّزآ اي حنت :هل لاقف «هيلإ

 :رخآ عم نييفوكلا ضعب

 قيدص ينءاج ذإ .يلزنم يف ةفوكلاب سلاج انأ انيب :لاق نييفوكلا ضعب ركذو
 ام فرعنو ِهُمّلكن هيلإ انب مقف ,ةّوبنلا يعدي لجر ةفوكلا يف يف رهظ هنإ : يل لاقف « يل
 ذخأف ,هيلع لوخدلا انّلأسو بابلا انعرقف ,هراد باب ىلإ انرصف .هعم تمقف .هدنع
 نإو «هانعبتا قح ىلع ناك نإ .هانلأسو هانملكو هيلع انلخد اذإ قيثاوملاو دوهعلا انيلع
 تيأر نم ثبخأ يناسارخ خيش اذإف انلخدف ؛هذؤن ملو هيلعانمتككلذ ريغ ىلع ناك
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 . هلئاسأ قىتح ينعد :روعأ ناكو يبحاص لاقف ؛ علصأ وه اذإو «ضرألا هجو ىلع

 تنأ :لاق ؟كليلد امو :لاق !يبن :لاق ؟تنأ ام ءكادف تلعُج :لاق . كنود :تلق

 كيلع ريف هللا وعدأ مث ؛ىمعأ ريصت ىرسيلا كنيع علقأف «ىنميلا كنيع ٌروعأ

 انجرخو !ًاعيمج كينيع تنأ علقاف :لاق !لجرلا كّمصنأ :يبحاصل تلقف !كرصب

 :رخآو نومأملا

 ام ماعأ ينأ يتم يتمالع . معن :لاق ؟ ةمالع كلأ : :هل لاقف « ءيبنتم ناسنإب نومأملا يتأو

 :لاق !باذك ينأ كسفن يف يف :هل لاق ؟يسفن يف ام ؛ لع تبّرق :لاق . كسفن يف

 ؟ ءيثب كيلإ ىحوأ :لاقف هجرخأ مث مث ؛ًامايأ هب ماقأف سبحلا ىلإ هب رمأو !تقدص

 . هقلطأو نومأملا كحضف !سبحلا لخدت ال ةكئالملا نأل :لاق ؟ملو : :لاق . ال :لاق

 :حون همسا ءيبنتم

 هيدي ىلع نافوط نوكيس هنأ ركذو ؛كلُفلا بحاص ًاحون هسفن ىمسو ناسنإ بنتو

 يلاولا هب ّيقأف هقدصو هب نمآ دق هل بحاص هعمو ءهعبتا نم الإ [ٌنمانلا هب كلهي ]

 نم [ءيبنتملا ] هادانف ؛باتف هّبحاص باتتساو «بلصف هب رمأف بتي ملف هباتتساف

 ال هنأ تملع دق ٌحون اي: لاقف ؟ةلاحلا هذه لثم يف نآلا ينملستأ «نالف اي :ةبشخلا

 ! "7يراصلا الإ ةنيفسلا نم كبحصي

 : ءينتم عم ةمامثو نومأملا

 . ةرظان «ةمامثم اي :لاقف ءأبنت دق لجر ناجيبرذأ نم نومأملا ىلإ لمحو :لاق

 ام :هل لاقف ءيبنتملا ىلإ تفتلا مث !نينمؤملا ريمأ اي كتلود يف ءايبنألا رثكأ ام :لاقف

 امالغ دلتف «كيدي نيب اهحكنأ كتأرما ةماحث اي يل رضحت :لاق ؟ ةوبنلا ىلع كدهاش

 ! هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : ةمامث لاقف ! يبن ينأ كربخي دهملا يف قطنب

 )١( عارشلا هيلع دشي ةنيفسلا يف ماقي دومع :يراصلا .
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 نأ كيلع نوهأ ام نينمؤملا ريمأ اي تنأو :لاق !هب تنمآ ام عرسأ ام :نومأملا لاقف ش

 نيناجملاو نيرورمملا رابخا

 :نايلع رابخأ نم

 ءاملعلا تناكو .كلام يبأ نب نايلَع هل لاقي رورمم ةرصبلاب ناك :نسحلا وبأ لاق

 هللا دبع نع ركذف ؛هديجب ًاريصب رعشلل ةيوار ناكو .همالكو هباوج عمستل هقطنتست
 . ثيدحلا بحاص سيردإ نبا

 يل لاقف ؛رادلا يف انيلع مجه ىتح ةرم نايبصلا هجرخأ :[ سيردإ نبا ] لاق

 هوجو يف بابلا عفدا :تلقف . هبلط يف نايبصلاو ءانيلع مجه دق نايلع اذه :مداخلا
 ملف . ةفغرأو "”تاقبلمو "!ناشُم بطر هيلع ًاقبطو ًاماعط هيلإ جرخأو .نايبصلا
 امك - ماعطلا ىلإ راشأو هللا ٌةمحر اذه :لاقو .هيلع ىنثأو هللا دمح هيدي نيب هعضو
 نومجري نايبصلاو لكأي لعج مث - نايبصلا ىلإ راشأو هللا باذع نم كئلوأ نأ

 هلبق نم هرهاظو ةمحرلا هيف هنطاب باب هل روسب مهنيب برضف# :لوقي وهو .بابلا
 يورت كلام «نايلع اي هل تلق هماعط ىفقنا (ملف :سيردإ نبا :لاق ! "' 4باذعلا
 :تلقف ءرعشلاب ًاريصب ناكو !عطقأ الو ذحشأ :َنسملاك يفإ :لاق ؟ هلوقت الو رعشلا
 لثم :تلق . بلقلا نع بجحُي ال يذلا تيبلا لاق ؟رعشأ برعلا هلوقت تيب يأ
 : ليمج لوق لثم :لاق ؟ اذام

 ؟ٌبحلا لجرلا يقي له :مُكلئاسأ اوبْه مكحيو ُماَرَشلا اهي الأ
 ؛ عيفر توصب رخآلا فصنلا دشنأو « فيعض توسصب لوألا فصنلا دشنأف :لاق

 .رمتلا نم عون :ناشم )١(
 . ١ ةيآلا ديدحلا ةروس (7). مسدلاب نيلملا ديرثتلا ديدشلا :قبلملا (؟)
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 ٠ يناثلا فصنلاو هل نذأي ملف بلقلا ىلع نذأتسا فيك لّوألا فصنلا ىرت الأ :لاق مث

 :رعاشلا لوق لثم :لاق ؟ اذامو :تلق ؟هل نذأف بلقلا ىلع نذأتسا

 عيبي نيح نوبغمل مدت (ى ينتدقف ذنُم ناك ام ىلع تمت

 هديب برضف . ىلب :تلق ؟سيردإ نبا اي هللاب « ىنتدقف » هلوق بيطتست الأ :لاق

 . ةنس نينامث نبا ذئموي سيردإ نباو ! كنرق كل هللا تبثي مق :لاقو يذخف ىلع

 دامر ىلع سلاج وهو «ةدنك ةعبرم يف هب تررم :لاق سيردإ نبا هنع ىكُحو

؛دامرلا يف اهب طبخي وهو صج نم ةعطق هديبو
 يبأ نبا اي انهه عنصت ام :هل تلقف 

اق ؟كبحاص نمو :تلق . انبحاص عنصي ناك ام :لاق ؟كلام
 .رماع ينب نونجم :ل

 :لوقي هتعمس امأ :لاق ؟ عصي ناك امو :تلق

 ْعَلوُم رادلا يف صخلاو ىصخلا طّقلب يننأ ريغ ةليح يلام َةِّيشع

 ملأ :لجو زع هللا لوقي ام :لاقف , ًاكحاضتم لإ هسأر عفرف !هتعمس ام :تلق

 اذه هتيأر وأ هتعمس تنأف "7 «آنكاس ُهلعَجَل ءاش ولو لّظلا دم فيك َكّير ىلإ رت

 . هب كل ماع الو برعلا مالك نم مالك

ئاسلا نم ماعأب اهنع لوئسملا ام :لاق ؟ ةمايقلا موقت ىتم ,كلام يبأ ّنب اي : تلق
 « ل

 . هتمايق تماق تام نم هنأ ريغ

«بذعي باذعلا ٌةملك هيلع تقح نإ :لاق ؟ ربقلا باذع بدعي بولصملاف : تلق
 

 نإف ءانعامسأ الو انراصبأ هكردت ال هللا باذع نم باذع يف هدسج لعل كيردي امو

 . كردي ال ًافطل هلل

 نإ لاق ؟هبرشتأ :تلق . لالح :لاق ؟مارح مأ لالح ذيبنلا يف لوقت ام :تلق

 :تلق .ةودق وهو ,عيكو هُبرش دقف هُنبرش
 يب يدتقت الو هليلحت يف عيكوب يدتقتأ

 )١( عم ةبآلا ناقرفلا ةروس .
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 لإ ٌبحأ هيلع دلبلا لهأ قافتا عم عيكو لوق نإ :لاق ؟هنم نسأ انأو ,هميرحت يف

 . كيلع ةدلبلا لهأ فالتخا عم كلوق نم

 ؛ ةحاور نبا هللا دبعو ,بزاع نبا ءاربلا ىنغ دق :لاق ؟ءانغلا يف لوقت اف :تلق

 هللا دبع ناك شيأ :تلق . . .رفعج نب هللا دبع ناكو ءرمع نب هللا دبع ةانغلا عمسو

 . ناديعلا برض نع ينلأست ملو ءانغلا نع ينتلأس امنإ :لاق ؟رفعج نبأ

 :ةرصبلاب نونجي
 اهسأر يف لعج دق ةبصق هدي .يفو , طايخ ناكد ىلإ ىوأي نون ةرصبلاب ناكو

 تفتلا «نايبصلا هدرحأ اذإ ناكف ؛سانلا اهب يذؤي الثل ,ةقرخ اهيلع فلو ''لةركأ

 . مهب كّنأش :لوقيف ؟ىرت اف !ءاقللا باطو ,سيطولا ىمح دق :هل لاقو طايخلا ىلإ
 :لوقيو مهيلع ّدشيف

 اهاوس ْمأ اهيف ناك يفتَحأ يلابأ ال ةببتكلا ىلع ٌدشأ

 هكرتيف .هتروع هل ىدبأو ضرألا ىلإ هسفنب ىمر ًايبص مهنم كردأ اذإف

 صاعلا نب ورمع سفن تَفلتل كلذ الولو .ىّمح نمؤملا ةروع :لوقيو ؛فرصنيو

 : يدانيو لوقي مث !نيفص موي
 !دقوتملا ةّيحلا سأرك "'شاشَح يننوفرعي يذلا ْبْرَضلا لُجرلا انأ

 :لوقيو هدي نم اصعلا يقلُيو , طايخلا ناكد ىلإ عجري مث

 ٌرفاسملا بايإلاب ًانيع َرَق اك -ىوتلا اهب ترقتسآو اهاصع تقلأف

 :ةرصبلاب رجاتو نايلع

 «نيريج ىعدت ةيراج هل تناكو ,ديعس ابأ ىنكي راجتلا نم لجر ةرصبلاب ناكو

 . ةفيطللا ةفيفخلا ةدربلا : شاشخلا (؟) .هرك :ةركأ (0)
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 :لاق . معن :لاق ؟نيريج بحتأ :لاق . معن :لاق ! ديعس ابأ :هادانف . نيريج بحاص

 ) : لوقي أشنأف معن :لاق ؟ كبحنو

 (١ 0 2 و 7 32 2 و سو

 سانك لك الإ شحلا قشعي ام مه تلقف اشح تقشع ةشع اهتئبن

 :سوسوم لا حابص

 :هل لاقف «ءسوسوملا حاّبصب ةريبه يبأ نبا ةطرش بحاص ءاقرزلا يبأ نبا رمو

 ال ٌةبقع كمامأ نإ هللاو امأ !كتيد تلزهأو «كتوذرب تنمسأ «ءاقرزلا يبأ نبا

 ام :لاق . سوسوملا حابص وه :هل ليقف «ءاقرزلا يبأ نبا فقوف !فخملا الإ اهزواجي

 !سوسومب اذه

 :نونجملا لولب

 :تلقف ؛ًاصيبخ لكأي وهو نونجملا لولهبب تررم :ينابيشلا مهاربإ لاقو
 . اهل هلكال يلإ هتثعب ,ةفيلخلا تنب ةكتاعل وه امنإ « يل وه سيل :لاق . ينمعطأ

 متشأ لب :لاقف ! ًاهرد كيطعأو ةمطاف مشا :هل ليقف ,عيشتي اذه لولهبلا ناكو

 !مهرد فصن ينطعاو ةشئاع

 :قمحلا تارامأ

 ,هتينك ةعانشو «هتيحل : عبرأ يف لجرلا قمح فرعُي :كلملا دبع نبا لاقو
 دقف اذه امأ ,لاقف ؛نونثعلا ليوط خيش هيلع لخد . همتاخ شقنو «هتوهش طارفإو

 . توقايلا وبأ :لاق ؟كتينك ام :هل ليقف . ثالثلا نم وه نيأ اورظناف «ةدحاوب ماتأ

 يأ :ليق "7 «دهدهلا ىرأ ال يلام لاقف ريطلا دقفتوإ» :لاق ؟كمتاخ شقنف :ليق

 . نييجنلخ :لاق ؟ يهتشت ماعطلا

 )١( سنكلا هتفرح نم : سانكلاو . فينكلا وأ ناتسبلا :شحلا .

 )١( 5ا/ ةيآلا لمنلا ةروس .
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 :نونجمو زيزعلا دبع نبا

 القاع ناك ول :لاقف « نيرمعلا ابأ اي : يداني الجر زيزعلا دبع نب رمع عمسو

 . اههدحأ هافكل

 كل لوقأ :لاق . هئاضق يف هللا مهتت ال :هب تلزن ةبيصم يف باصملا دوادل ليقو
 !هريغ يف ام هللاو :لاق . لق :لاق ؟ ةنامألا ىلع ًائيش

 :باتع ىبأ رابخأ نم

 :هل لاقف .هنوزعي سانلاو هرصب فك دقو باذه نب ورمع ىلع باتع وبأ لخدو

 كيدي عطق هللا نأ تينمت امهباوثب تّيرد ول كنإف ءاهدقف كءوسي ال ديزي ابأ
 . كقنع قدو كيلجرو

 وهو جرخف !تمي مل هنإ :اولاق !مهيزعُي أدبف .مهل اضيرم دوعي موق ىلع لخدو
 . هللا ءاش نإ تومي ! هللا ءاش نإ تومي :لوقي

 : هل ليقف . سانلا قمحأ نم يرضاغلا ناك :لاق عفان نع يعمصألا نع متاح وبأ
 ؟هرفح نم رحبلا :ةرم يل لاق :لاق هيلع رثكأ الف .تكسف ؟هقّمُح نم تيأر ام
 . مايأ ةثالث يف هلثم رفحي نأ ريمألا ردقي لهو ؟هنم جرخ يذلا هبارت نيأو

 : ىكونلا نم لجرو يبعشلا

 ؟ يبعشلا مكيأ :لاقف .هتأرما عم سلاج وهو يبعشلا ىلع ىكوّتلا نم لجر لخدو
 لجر يف هللا كحلصأ لوقت ام :لاقف ! [ هتأرما ىلإ راشأو ] هذه : [ يبعشلا ] لاقف

 ينإف «قمحأ ايد كل لاق.ناك نإ :لاق ؟رَّجؤي له .ناضمر نم موي لوأ ينمتش
 . هل وخرأ



 :رخآ نونجيو يبعشلا

 هفنأ يف هعبصأ لخدأ ةالصلا يف لجر يف لوقت ام :لاقف يبعشلا ٌرخآ لجر لأسو

 هقفلا نم انلقن يذلا هلل دمحلا : يبعشلا لاقف ؟مجتحي نأ هل ىرتأ مد اهيلع جرخف

 . ةماجحلا ىلإ

 . هاندهش ام حاكن كاذ :لاق ؟ سيلبإ ةأرما ىمست فيك :رخآ هل لاقو

 :يدهملا مايأ يف يف

 لجر يدهملا نمز يف ناك :لوقي ًارشب نمحرلا دبع ابأ تعمس :لاق يبتعلا

 يهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ ليبسلا دجيل قّمحتف ءًاعرو ًالماع ًالقاع ناكو , فوص

 بكر اذإف «سيمخلاو نينثألا :نيموي ةعمج لك يف ةبصق بكري ناكو ؛ركنملا نع

 هعم جرخيو جرخيف .ةعاط الو ٌمكح هنايبص ىلع ماعم سيلف نيمويلا نيذه ف
 لاجرلا

 .نولسرملاو نويبنلا لعف ام :هتوص ىلعأب يدانيو ًالت دعصيف «نايبصلاو ءاسنلاو

 . معن :نولوقيف ؟نييلع ىلعأ يف اوسيلأ

 هللا كازج :لوقيف ؛هيدي نيب سلجأف مالغ ذخأف . قيدصلا ركب ابأ اوتاه :لاق

 ةالصلا هيلع ًادمح تفلخو ىطسقلاب ثمقو تلدع دقف «ةيعرلا نع ركب ابأ ًاريخ

 ىلإ هنم تغرفو «عزانتو لح دعب نيدلا لبح تلصوو «ةفالخلا تنسحأف مالسلاو

 ىلإ هنم تغرفو «عزانتو لح دعب نيدلا لبح تلصوو ,ةفالخلا نسحأو ةورُع قثوأ

 . نييلع ىلعأ ىلإ هب اوبهذا ؛ةقث نسحأو ةورُغ قثوأ

 صفح ابأ ًاريخ هللا كازج :لاقف ؛مالغ هيدي نيب سلجأف .رمع اوتاه : يداني م
 تلدعو .نيحلاصلا ليبس تكلسو ء ءيفلا تعّسوو ,حوتفلا تحتف دق «مالسإلا نع

 . ركب يبأ ءاذحب نييلع ىلعأ ىلإ هب اوبهذا ؛ ةيعرلا يف

 كلت يف تطلخ : :هل لوقيف هيدي نيب سلجأف مالغب يتآف . نامثع اوتاه :لوقي مم

 بوتي نأ هللا ىسع ًائّيس َرَخآو ًاحلاص ًالمع اوطَلَخال :لوقي ىلاعت هللا نكلو «نينسلا
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 ! يبلع ىلعأ يف هيبحاص ىلإ هب اوبهذا :لوقي مث ! '"' 4مهيلع
 هللا كازج :لوقيف .هيدي نيب مالغ سلجأف .بلاط يبأ نب لع اوتاه :لوقي مث

 يف تدهزو لدعلا تطسب , يبنلا يلوو ىصولا تنأف ءنسحلا ابأ ًاريخ ةمألا نع

 ةكرابملا ةيرذلا وبأ تنأو ءرفظ الو بانب هيف شمخت ملف ءيفلا تلزتعاو , ايندلا
 سودرفلا نييلع ىلعأ ىلإ هب اوبهذآ ؛ةرهاطلا ةيكزلا جوزو

 نب ٌرامع لتاقلا تنأ :هل لاقف ءّيبص هيدي نيب سلجأف . ةيواعم اوتاه :لوقي م
 و تقلخأ يذلا يدنكلا ربدألا نب َرَجُحو .نيتداهشلا اذ تباث نب ةميزرخو .رساي
 مما ,ىوهلاب مكحو ,ءيفلاب رثأتساو ًاكْلُم ةفالخلا لعج يذلا تنأو ؛ةدابعلا
 ,يغبلاب ماقو ,هماكحأ ضقنو « ْهُلِليَع هللا لوسر ةنس ريغ نم لوأ تنأو ؛ةملظلاب
 ! ةملظلا عم هوفقوأف هب اوبهذا

 تلتق يذلا تنأ !داّوق اي : هل لاقف «مالغ هيدي نيب سلجأت ديزي اوتاه : لاق مث
 تيوأو , مللي هللا لوسر ٌمَرَح تكيهتناو ,مايأ ةثالث ةنيدملا تحبأو «ةرحلا لهأ
 . ةيلهاجلا رعشب تلثمتو «٠ هَ 7 هللا لوسر ناسل ىلع ةنعللاب َتْوُبَو ,نيدحلل لا

 ا""لَسألا قو نم جَرزخلا رج اودهش ردبب يخايشأ تيل

 هب اوبهذا ؛لبإلا بئاقح ىلع ايابس هي كِلَم هللا لوسر تانب تلمحو «ًانيَسُح تلتقو
 .رانلا نم لفسألا كردلا ىلإ

 اوتاه :لاقف ,زيزعلا دبع نب رمع ىلإ غلب ىتح .لاو دعب دعب ًايلاو ركذي لازي الو
 دقف .مالسإلا نع ًاريخ هللا كازج :لاقف .هيدي نيب سلجأف مالغب ىتأف .رمع
 «قاس ىلع نيدلا ٌدومع كب ماقو .ةيساقلا بولقلا َتْفلأو ,هتوم دعب لدعلا تييحأ
 . نيقيدصلاب هوقحلأف هب اوبهذا ؛قافنو قاقش دعب

 :هل ليقف تكسف . سابعلا ينب ب ةلود غلب نأ ىلإ ءافلخلا نم هدعب ناك نم ركذ مت

 )١( ةبآلا ةبوتلا ةروس ٠١5 لبنلاو حامرلا :لسألا (؟) .
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 ءالؤم باسح اوعفرا ؟ مشاه ينب ىلإ انرمأ غلبف :لاق . . نينمؤملا يمأ سابعلا وبأ اذه

 اعيمج رانلا يف مهب اوفذقاو ةلج

 ةوانيع رابخأ نم

 قاط وأ تنأ ء,نسحأ نم : ةوانيعل ليق . لصبلا قاطو ةوانيع : : ةفوكلا نيناجم نمو

 . ءيش لصبلا قاطو ءيش انأ :لاق ؟ لصبلا

 لصبلا قاط رابخأ نم

دب تكسيو طاريقب ينغي لصبلا قاط ناكو
 رم امبرف ءافقلا ديجةوانيعناكو «قئا

 دحا هعفص اذإف «قيرطلا ةعراق ىلع دعقو ءارخ هافق اشحف « هعفصيف ثبعي نم هب

 . كلذ دعب دحأ هعفصي مف !ىتف اي كدي مش :لاق

 قمحأو لجر

 اهراظتنا هيلع لاطف ةيمرضح العن هل يِدِهُي نأ ىقمحلا نم ًالجر لجر دعوو

 ضعب ىلإ يدي ناك نإ ءاملا اذه يف رظنا :لاقو بيبطلا ىتأو ةروراق يف لابف

 . ةيمرضم العن يناوخإ

 ةبيجم رابخأ نم

 «ةبيجم هتعضرأ ناك ىتف ٌةوانيع "' ''دفقف ةبيجم اهل لاقي ءاقح ةأرما ةفوكلاب ناكو

يل تّقز دقل هللاوف# كتعضرأ ةبيحمو نعرأ نوكت ال فيك :هدجو امل هل لاقف
 اًخرف 

 . !هناريط يف !"!ةنوعرلا ىرأ تلز ام

 شفنر جو ةقنبه

و «يسودسلا شفنرجو « يسيقلا ةقنبه : :نيناجملا نمو
 «ناورث نب ديزي : ةقنبه مما

سيو نامسلا ىلإ هلبإ نم نسحي ناكو عفان وبا : هتملكو
 نع لكسف « ليزاهملا ىلإ *ءي

 ا

 . جوهألاو برطضملا :نعرألا (؟) . هفك نطبب هافق عفص :ةدفق )١(

 و١



 . هللا ناهأ ام ٌنيِهأو هللا مركأ ام مركا امنإ لاقف كلذ

 ؟ ريعب يف نيريعب لعجتأ :هل ليقف هيلع لد نمل نيريعب لعجف هل ريعب درشو
 ! هتلاض دجو نم ةحرف نوفرعت ال مكنإ :لاق

 تنأف تلعف ناف ءاهذخو بئذلا نم اهصّلخ : لجرل لاقف .ةاش هل بئذلا سرتفاو
 . دحاو بئذلاو

 --)١( ني 53 . . 120 .
 اهيف تيطعأو «ةعبس نم ريخ يهو ءهتسب اهتيرتشا :لاقف '!ةقنبه لجر مواسو

 !ةرشع نزف الإو .ةعستب اهتدرأ نإو . ةينامت

 : لئسف اههرد رشع دحأب ةاش ىرتشا .ّىعلا يف لثملا هب برضُي يذلا لقاب ناكو
 دحأ ددعلا تيل .هناسل جرخأو هعباصأب راشأو ًاعيمج هيدي حتفف ؟ةاشلا تيرتشا مكب

 قلح كتلغب سأر حن :شقنرجلا هل لاق عاملا نم هتلغب ّسأر قدزرفلا بّرق املو
 حاصف .ةرمكلا يناز ةرجنحل | بوذك كنال لاق ؟هللا كافاع اذامل :لاق !كتفأش هللا

 تيأر اف ءمكيلع شفنرجلا اودوس :لاقف .هيلإ اوعمتجاف .دودس ينب اي :قدزرفلا
 .هنم لقعأ مكيف

 ةقنبهو شفنرجلا

 شفنرج ءاجف .قمحأو نجأ امهيأ ,ةقئبهو شفنرجلا نيب قبوُس :يعمصالا لاق
 ضبقف شفنرجلا أدبف ءسْرتو لاقث ةراجحب ةقنبه ءاجو . صج نم فافخ ةراجحب
 ىمرف !سرقتلا :لاقو هتوص عفر مث !باخشأو نبلب ,باقع يرد :لاق مث . رجح ىلع
 .ىمرو !سرتلا :لاق هنإ :لاقف ؟تمزهنا مل :هل ليقف .ةقنبه مزمناف ,هباصأف سرتلا
 ؟ ىنيع بيصي ناك امأ اهامرو نيعلا لاق هنأ ولف , هئطخي مف سرتلا
 بيبي سس ب لا

 .قمحأ :قلبه )١(
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 ةأرماو رمتعم ا نبا

قف ءدساوفلا نم اهنظ ةأرما رمتعملا نب دواد عبتو
 نم كيلع تيأر ام الول : : 8 لا

 . ريخلا اهسب كلثم نم يلثم مصتعي امنإ : :تلاقو ةأرملا تكحضف . كتعبت ام ريخلا امس

 ناعتسملا هللاف رشلا امس نم ريخلا امس تراص اذإ امأف
. 

 ىرخا نيبو هنيب

 :هل تلاقف ؟ركب م أت اه لاق لعفلا يف نعمأ (ملف ,ةيراحب اذه دواد عقوو

 . برجملا لس

 همأو ناوزغ نيب

اهنبال يئاقرلا ناوزغ ما تلاق
وزغ اي : :فحصملا يف أرقي وهو « 

 يف دحت كلعل «نا

يلهاجلا يف كوبأ ناك راج فحصملا اذه
 ادعو هيف دجا لب مامأ اي :لاقف !هّدَقَف ة

 مامحلا يف خيشو ىكونلا نم لجر

خيش ىلإ ىكونلا نم لجر رظنو
هدم اهنأك ةّرس هيلعو مامحلا يف 

 :هل لاقف ءجاع ن

 كتسا نوكي نيأو ( يخأ نباي : :هل لاقف ! كتّرس ف يركذ لعجا ينعد « خيش اي

 ٠ ظكنم

 صاصقلا نيناجي ٠

ا اقل ةسددب لق
 

ي ل يذلا بكذا ا( اذهف ؛ لاق . بئذلا هلكأي م
 : فسوي لكأ
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 . ٌعيمجو انأ ةداهشلا ينقزرا مهللا :لوقي دادغبب اصاق تعمس .سرشأ نب ةمامث لاقو

 . نيملسملا

 .روبقلا مكب هللا رثك .مكل ام :لاقف .ههجو ىلع بابذلا عقوو

 ةزمح دبك نع ٌدنه ترقب املو :لاقف «ةزمح لتقب سانلا ثّدحي اصاق تيأرو :لاق

 اهتسم ام اهتدردزا ول : هلم يبنلا لاقف ءاهدردزت ملو اهتكالو اهتضعف اهتجرختساو

 . ةزمح دبك نم انمعطا مهللا :لاقو ءامسلا ىلإ هيدي صاقلا عفر مث !رانلا

 .فارشالا ىكون باب

 ةانم ديز نبا

 ةيجان هتأرما ىلع لخد امل ,ميمت نب ةانم ديز نب كلام :نيمدقتملا ىكونلا نم

 ظفحأ يدسج لاق . كتلمش عض :تلاق ءافجلاو لهجلا نم هب ام تأر اللف .ًابضغم
 تسلجو تماق كلذ تأر املف !امب قحأ يالجر :لاق .كيلعن علخأ :تلاق !اهل

 . اهيلع بثو بيطلا ةحئار مش اللف « هيلإ

 ميج نبا
 يف اسرف محل نب لجعل نبا لسرأ :ةديبع وبأ لاق « مجل نب لجع :ىكونلا نمو

 هينيع ىدحإ أقفا :لاق ؟تبأ اي هّيمسأ نأ ىرت فيك :هيبال لاقف ءاقباس ءاجف ةبلح

 ؟ لجع نم كَونأ هللا دابع ّيأو مهيب هيبأ ءادب ٍلجع وشب ينتمر

 ؟ لهجلا يف ْبرضت ٌلاثمالا هب تحضأف 2 هداوج َنّبع راع مهوُبأ سيلأ

 : يف اهربخو اهّبسن انركذ دقو .قمُحلا يف لثملا اهب برضي يتلا ةغُذ : لجع ينب نمو
 . لاثمالا باتك
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 ناورم نب هللا ديبع :

 ىلإ ثعب .كلملا دبع نب ديلولا مع ناورم نب هللا ديبع :فارشالا ىكون نمو

 دق :هيلإ بتكف . ءارمح ةفيطق كيلإ ٌتثعب دق ينإ :هيلإ بتكو .ءارمح ةفيطق ديلولا
 . قمحأ قمحأ ّمع اي هللاو تنأو ةفيطقلا تلصو

 تاورم نب ةيواعم

 يفو احرلاب رودي ارا ىأرف ,ناحط باب ىلع فقو ؛ناورم نب ةيواعم مهنمو

 ينتكردا امبر :لاق ؟رابحلا قنع يف لجلجلا تلعج مل ؛ناحطلل لاقف ,لجلج هقنع

 . ثعبناف هب تحصف فقو هنأ تملع لجلجلا توص عمسأ مل اذإف ءساعن وأ ةمآس

 - هسأر كرحو  اذكهو اذكه لاقو لجلجلاب هسأر كّرحو فقو نإ تيأرفأ :لاق

 ؟ ريمالا لقع لثم هلقع نوكي راب يل نمو :هل لاقف ؟ [فقاو هنأ كّملع (مف ]

 ! يزابلا جرخي ال ةنيدملا باوبأ اوقلغأ :زاب هل عاضو لئاقلا وهو

 :لاقف !نفكب هل رمف «نالف وبأ كراج تام :اولاقف هناريج نم موق هيلإ لبقأو

 . شبت اذإ انيلإ اودوع نكلو «ءيش َمويلا اندنع ام

 ؟اتيم هيف نفكن ابوث هللا كحلصأ انريعت :هل لاقف .هنم قمحأ لجر هيلإ لبقأو

 !رهطيو لسغي ىتح هايإ هسبلت الف ,هسجنُي هنأ ىشخأ :لاق

 هدنع تناكو «نذا ريغب ناثع ىلع لخد « نصح نب ةنييع :فارشالا ىكونلا نمو

 نذأتسا نا جاتحا نم انه نا تننظ ام :لاق !تنذأتسا الأ ,نامثع هل لاقف «هتنبا

 يبنلا ناكو !راهنلا رطفتو ليللا موصت :لاق . مٌئاص انا :لاقف .َشعتف ندا :لاق ؛ هيلع

 ظ نامثع نب نابأ

 ةيواعم ىلع نابأ مدق : يبعشلا لاق «نافع نب نامثع نب نابا : شيرق ىقمح نمو
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 دنع اههادحإ :ناتنثا امه . ىخا نبآاي :لاق . كتنبا ىنجوز .نينمؤملا ريما اي :لاقف
 نبااي :لاق !ةثلاث كل نا نظأ تنك :لاق. ورمع كيخا دنع ىرخالاو .رماع نبا

 ًاضيأ ناورم نب ةيواعم

 . بكر مث اهيف ثدحأو هتباد نع لزن مث ًادبأ حلفت ال اهبحاص تسآ ىرت ال لقح

 نأبخي ةوسن نم اهنإ :لاق !ًامد كّدنبا ةحرابلا ينتألم :هتأرما يبال لوقي يذلا وهو
 اهلثم تأر ام ةّبصعب كتنبا تحكن دقل :رخآ ًاموي ًاضيأ هل لاقو ] نهجاوزال كلذ
 ! هللا ةنعل كب انّرغ يذلا ىلعو ,.كانجّوز ام ايصخ تنك ول :[لاق !طق

 جاعلا وبأ

 ؟هذه ام :لاقف «ةداّوقب هتطرش بحاص هاتأف .طساوب ايلاو جاعلا وبا ناكو
 اهب ينتئج امنإو :لاق ! ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجت :لاق ؟عنصت امو :لاق ؛ةداوق :لاق

 . اهنعلو هللا كنعل اهنع لخ ؟يرادب اهفّرعتل
 يرماعلا عيبرلا

 هيف لاقف ؛هداقأف ءًابلك َرَقع دق بلكب ىتأف «ةماهلاب ايلاو يرماعلا عيبرلا ناكو
 :رعاشلا

 ٌعيقر يرماعلا عيبرلا نأو  ُهؤاقل قح هللا َّنأب تدهش
 ٌعيضت يرماعلا بالك ةامد ْحَدَي مف بلكب ًابلك انل داقأ

 .رانلا هدنعو سوجملا اموي ركذف بلك نم الجر ةيواعم لمعتسا : ةناوع لاقو
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 تحكن ام مهرد فلا ةئام تيطعأ ول هللاو ,مهتاّمُأ نوحكني سوجملا هللا نعل :لاقف

 . [ هلزغو «لعقف اوداز ول هْنَوَرَتَأ هللا هحبق لاقف «ةيواعم كلذ غلبف ] يمأ

 باتع ينب نم ةوخا ةثالث

نع جحي مهدحأ ناك ءديسأ نب باتع ينب نم ةوخا ةثالث ةرصبلاب ناكو
 ةزمح 

 لوقيو ءرمعو ركب يبأ نع يحضي رخآلا ناكو !جخَي نأ لبق دهشتسا :لوقيو

 ,ةشئاع نع 7 قيرشتلا مايأ ٌرطفُي ثلاثلا ناكوأ ةيحضألا ١" كرت يف ةنّسلا آطخأ

 ىكونلا نم لجرو ديشرلا

 لاق هبعل داجتسا دق هآر (لف « جنرطشلاب ديشرلا يدي نيب ىكونلا نم لجر بعلو

 هدهع اوبتكا. ,هفصن كيّلوأ !كليو :هل لاقف . قوب رهن ينلو «نينمؤملا ريمأ اي :هل

 . كربخ نينمؤملا ريما ىلع ءىطبي ًاذإ :لاق . ةينيمرأ ينلوف :لاق . قوب ىلع

 نيناجلاب نوهبشملا لهجلاو يعلا لهأ

 دوس يبأ نبا

 قلخ هللا نإ :هتبطخ يف لاقف «ناسارخ يلاو وهو دوس يبأ نب عيكو بطخ

 اهتلق دقل هللاو :لاقف !مايأ ةتس يف لب :هل اولاقف !رهشأ ةتس يف ضرالاو تاومسلا

 دايز نب يدع

 حلاصلا دبعلا لاق ام مكل لوقأ :هتبطخ يف لاقف يدايإلا دايز نب يدع بطخو

 هش --ا ياي بإسم

 .رحنلا موي دعب مايأ ةثالث :قيرشتلا مايأ :قيرشتلا )١(
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 اذه نإ :هل اولاقف ''' «داشّرلا ليبس آلإ مكيدمأو ىرأ ام آلإ مكيرأامإ# :هموقل

 !نسحأ دقف هلاق نم :لاقف !نوعرف لوق نم وه امنإ .حلاصلا دبعلا لوق نم سيل

 لويّذلا دج تايناغلا ىلعو انيلع لاتقلاو ّلتقلا بتك

 ةماملاب يلاو

 ىلع هدابع نواعي ال ىلاعتو كرابت هللا نإ :هتبطخ يف لاقف ةمايلاب لاو بطخو

 موقم ّيمّسف . مهرد يتئام يواست تناك ام ةقان ىلع ةميظع ةما كلها دقو «يصاعملا
 ةقانلا

 نائس نبا

 ال :لاقف ؛اجاح ةكم ديري وهو هوعّدو نيح هلهأو ٌةدالوأ نانس نبآ لوح ىكبو

 ! ؟دنع يحضأ نأ وجرأ ينإف ءاوكبت

 يسودسلا مدرك

 امنإ :لاقف ؟هذه كراد يف ةلبقلا نيأ :هل اولاقف يسودسلا مدرك راد موق لخدو

 . رهشأ ةتس ذنم اهانكس

 امو :لاق . تلكأ دق :لاقف ؛ءاذغلا ىلإ هاعدف .لجر ىلع يسودسلا مدرك لخدو

 !هنم ترثكأف زرأ ليلق :لاق ؟تلكأ

 قانع

 نم لضفأ يراوسالا ىلع ابأ نأ نومعزت ءيش يأب :قانع كلملا دبع يبال ليقو

 )١( ؟و ةبآلا رفاغ ةروس .
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 مدرك
 ال :لاق !نيشبك سأر :لاقف ؟ يهتشت ءيش * يأ :همع هل لاقف ءمدرك ضرمو

 . ائيش يهتشأ تسل :لاقف :نوكي ال :لاق ! شبك يسأرف :لاق . نوكي

 قراط نبا

 لبقأ ذإ ءاهمسقن راد دودح ىلع فوقول انإ :عاّرذلا قراط نب ةدعسم لاقو

 :لاقف ؛مهنيب حلصنل ةموصخ يف نحنو .مهزئانج ىلع يلصملاو مت ينب ديس صيع

 ركفأ ةنس نيتس ذنم انأف .. . ؟دحأ ضعب ىلإ اهضعب مض له رادلا هذه نع ينوربخ

 . ازاجم الو ىنعم هل كردأ اف همالك يف

000... 

 ةقنز اهيف اهنم اراد دجوف ًارود مه رسكيل موق ىلإ يمودسلا مودرك لبقأو .
 :لاق .اهيف طق ٌّدحأ انعزان ام هللاو «ىلب :اولاقف . مكل ٌرادلا هذه تسيل :لاقف

 نحص رسكف . ةقنزلا عدو انل هنأ كدنع حص ام رسكف :اولاق . مكل ةقنزلا تسيلف

 كدنع ةقنزلا نكت مل ىنعملا اذه نم :اولاق !ناتئام نيرشع يف نورشع :لاقف ءرادلا

 . ناتئام نيرشع يف نورشع ؛انل

 ىضرف

 ملف هباتك يف اهسمتلاف ءاهفرعي مل ةضيرف نع ضئارفلا يف رظني ناك رخآ لئسو

 . يباتك يف هتضيرف تدجول تام ولو .دعب لجرلا اذه تمي مل :لاقف ؛ اهدحي

 :لاقف «كلذ يف هل ليقف .كرجأو كروجأ مظعأو هللا كرجأ :لاقف ًاموق ىزعو

 . مكيلع كرابو مكل كرابو مكيف هللا كراب :مكحلا نب ناورم لوق لثم

 )١( ءاوتلا اهيف ةقيضلا ةكسلا :ةقنز .
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 كهجو ايح الو ,ةيفاعلاب الإ هللا كبحص الف :بتكي نامسلا سيردإ وبا ناكو
 ! ةماركلاب الإ

 هليكوو لجر

 هيلإ عجرف . هيلع ام هيضتقي هوجولا نم لجر ىلإ هليكو لجر ثعب :لاق يبتعلا

 ؟ ينبس ءيش يأبو :لاق . ينبرضف هتببسف كبس :لاق ؟كليو كل ام :لاقف ؛ابورضم
 ؛ يلع هئارتفا نم ينعد :هل لاق !كلسرأ يذلا مآ رح يف رامحلا نه :[:لاق ] :لاق

 :تلق اله ؟ يمآ رحل لعجت مل ام ةمرحلا نم راحلا ريال تلعج فيك تنأ ينربخأو

 !كلسرا نم ّمأ نه يف رامجلا ريأ

 قاروو ساونوبا

 تنأ نسل (ّيإ : ينوطبلا بابب نوبتكي نيذلا نيقارولا دحال تلق :ساون وبأ لاقو

 ! انيوتسا ناضمر ءاج اذإ :لاق ؟ كوخأ مأ

 سرشا نباو نومأملا

 ' ةميغتم ءامسلاو ةيدن ضرالاو رطم ُبغ يف تررم :نومألل سرشأ نب ةمامث لاق
 ٌماَجحو «قيرطلا ةعراق ىلع دعق دقو ,ةدارج هنأك رفصأ صخشب اذإو «لاهش حيرلاو

 داك ىتح همد صم دقو ''باعق اهنأك مجاحمب هّيعدخأو هلهاك ىلع همجحي
 . يب يذلا رافّصلا اذهل :لاق ؟دربلا اذه يف مجتحت مل خيش اي :تلقف , هغرفتسي

 همأب هربو باتع وبأ

 ! طق طوسب اهتعرق ام هللاو : لاق ؟كّمأب كّرب فيك : باتع يبال ليقو

 )١( ظيلغلا مخضلا حدقلا وهو .بعق اهدرفم :باعقلا .
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 فارشألا ءاسن نم ىكونلا

 يهو ,بعك تنب ةطيرو «ليللا ةيراسو «ةعارّذو ,ةلوشو «ةزيهجو « ةيلجعلا ةغد

 . افوص تدجو ءاقرخ : لثملا يف لاقي اهيفو ,اثاكنأ اهزغ تضقن يبنلا

دبع نب زيزعلا دبع يضاقلا تعيش : :نايثع نب ورمع لاقو
 يضاق يموزخملا بلطملا 

 : لوقتو اهيديب قفصت ءاقمح دجسملا بايبو هلزنم ىلإ ةكم

 يضاقلا ارض ًينيع َقّر
 ؟ ةكم يضاق ينعت اهارأ ء صفح ابأ اي : يل لاقف

 نيناجملا مكح نم

 ةيمر بر :اولاق امك ءهلثمب عمسي ال مكحم ردان مالك نيناجملا ءالؤهل ىتأي دقو

 . مار ريغ نم

 ىتح ضيرملاو «ربكي ىتح ريغصلا :تلاق ؟كيلإ ْبَحَأ كينب يأ :ةغدل ليق

 . عجري ىتح بئاغلاو « قيفُي

 نيناجلاب نيهبشملا يعلا لها رابخأ نمو

 بلاط وبأ

 يرتشيل , ديشرلا تنب ةنودمح ةيراج ةيمشاه ىلع ةطنحلا بحاص بلاط وبأ لخد

 كماعط تلق اله :هل تلاق «هتبلقو كعاتم تيأر دق :ال لاقف ؛مهماعط نم ًاماعط

 :تلاق «ةفيجلا لثم راصو يِمَح دق هتدجوف هيف يدي تلخدأ دق :لاق !بلاط ابأ اي

 . ًادساف ناك نإو تئش تئش ام هب انطعأف ريعشلا تبَّلق دق تسلا «بلاط ابأ اي



 | امل دبعو ىكونلا نم نالجر

 هل لاقف .هبرضي |مهدحأ ماقف . دبع ىكوّتلا نم نيلجر نيب ناك : يعمصالا لاق
 ماقو !هيف يتصح برضأ انأو :لاق !هنم يبيصن برضأ انأ :لاق ؟ عنصت ام :هكيرش

 . صصحلا رّدق ىلع هذه امسقأ :لاقو امهيلع َّحَّلَس نأ دبعلا ىأر نم ناكف ؛هبرضف

 ربق ىلع ةيكاب

 ؟كنم تملا اذه ام : : اه لاقف ,يكبت يهو ربق ىلع ةدعاق ةأرماب مهضعب ّرمو
 امأ هللا هدّعبأ :لاق !روبقلا رفحي ناك :تلاق ؟هلمع ناك امو :لاق ! يجوز : :تلاق

 . اهيف عقو ةرفح رفح نم هنأ ماع

 ىكونلا نم لجرو سرشأ نبا
 :لاق ؛هب هرخؤيو الام هفلسُي نأ سرشأ نب ةمامث نم ىكوتلا نم لجر بلطو

 تعش ام كرخؤأ انأ :لاق . تيضر :لاق . اهادحإ كل يضقأ انأو ,ناتجاح ناتاه
 . كفلسأ الو

 يفريصو عفار يبا ةأرما

 ةنيدملا لهأ ءالضف نم عفار ينأ لآو ؛ هني هللا لوسر ىلوم عفار وبا ناكو
 اهمون يف هتأر عفار يبا ةأرما نأ :كلذ نمف ؛ديدش يعو مهيف هَلَب عم ,مهرايخو
 يتئام هيلع يل نإف :لاق . معن :هل تلاق ؟ يفريصلا انالف نيفرعتأ : اهل لاقف ءهتوم دعب
 .رانيد

 محر لاقف ؛رانيد يتئاملا نع هتلأسو ربخلا هتربخأف ينريصلا ىلإ تدغ تهبتنا املف
 .ةنيدملا دجسم ىلإ تلبقأف !طق ةلماعم هنيبو ينيب ترج ام هللاو , عفار ابأ هللا

 مهيلع تصقف ؛ةداهشلا زئاج .لوقلا لوبقم مهلك «عفار يبأ لآ نم خياشم تدجوف
 وبأ ناك ام :اولاق ؛عفار وبأ هاعّدا امل هراكنإو يفريصلا عم اهربخ مهتربخأو ءايؤرلا

 ! هيلع كل دهشن نحنو ,ناطلسلا ىلإ كبحاص يبرق !ةظقي الو مون يف بذكيل عفار
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ع اودهش نإ مهنأ ماعو ءاهل ةداهشلا ىلع موقلا مْرَع يفريصلا ملع ايف
 قىتح حربي مل هيل

 . اولعفاف هنورت ام ىلع ةأرملا هذه نيبو ينيب اوحلصت نأ مت متيأر نإ : :مه لاق : 0

 لاقف !نيتئاملا نم رائيد ةئام اهيلإ ّدأف :رطشلا حاصلا منو ءريخ حلصلاو معن ءار

 هذه نوكت فيكو :اولاق . يل ةقيثو نوكي اباتك اهنيبو ينيب اوبتكا نكلو «لعفأ : 0

 يتلا رانيد يتئاملا ىلع ًاحلص رانيد ةئام ينم تضبق اهنا اهيلع يل نوبتكت :لاق ؟ ةقيثولا

 ال نا اهسفن ىلع تطرشو « اهنم ينتأربأ دق اهنأو ءاهمون يف لع عفار وبا اهاعّدا

 نالفب ءيجتف ءرانيديتئاملا هذه ريغب لع يعديف ,ىرخا ةرم اهمون يف عفار ابأ ىرت

 هللا كحبق : .اولاقو ءمهسفنال م وقلا هبتنا ةقيثولا اوعمس [ملف !اهل لع نادهشي نالفو

 . هب تكج ام حبقو

 هللا دبع نب رماع
 2 .٠ ٠

 ف يحلو ماك“ , دجسملا يف وهو هئاطعب ينأ «يبزلا نب هللا دبع نب رماع مهنمو

 يف تيسن يذلا يئاطعب ينتنا « مالغ اي :لاقف ءهركذ تيبلا ىتأ (لف ؛هعضوم

 سيل ام ذخأي دحأ يقبو ؟ةعامج كدعب دجسملا لخد دقو دجوي نيأو :لاق ! دجسملا

 ؟!هل

 تام ىتح اهدعب العن سبلي مف «ةرم هلعن تقرّسو
 العن ذختأ نأ هركأ :لاقو

 ! تايف اهقرسي نم ءيحي

 هتكرب وجرأ نم يباحصأ نم : ينايتخسلا بويأ وبأ لوقي برضلا اذه يفو

 . هتداهش لبقأ الو هءاعدو

 ليئارسا ينب يف دباع

 ناك هنا ثّدحي يبعشلا ناك : :يعمصاالا لاق
 بظرت دق لهاج ذباع ليئارسإ ينب يف

 « ىعري هارف ةعموصلا نم هيلع علّطاف ؛ ةعموصلا لوح ىعربي راح هلو « هتعموص يف

يرامح عم هاعرأ تنك رامح كل ناك ول بر اي :لاقف ءامسلا ىلإ هدب عفرف
 ناك امو 
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 'بيثأ اهنإف ,ُهَعَد :هيلإ هللا ىحوأف ,نامزلا كلذ يف مهيف ناك ّين هب َمهف !لع قشي

 . هلقع ردق ىلع ناسنإ لك

 نونجو نيريس نبا

 ايؤر يف لوقت ام :لاقف نيريس نب دم ىلإ لجر لبقأ :لاق ناسح نب ماشه
 ةينامث اهب يطعأ تنكف ءانغ يل نا ىرأ تنك لاق ؟تيأر امو :لاق !اهتيأر
 :تلقو ؟ يدي تددمو اهتقلغأف ًاكيش رأ مف ينيع تحتفف عيبلا نم تببأف ,مهارد

 غلا يف بيع ىلع اوعلطا موقلا لعل :نيريس نبا هل لاقف ًاثيش طْغَأ مف . ةعبرأ اوتاه
 . تركذ يذلا نكمي :لاق !اهوهركف

 نيناجملا ءارعش

 «يريمنلا ةيح وبأو ,. شفنرجو ,نارفيعجو ,بساحلا نيساي وبأ مهنم
 . بتاكلا دازرش نب حلاصو . سوميسيرو

 :لئاقلا وهو «سانلا َرعُسأو سانلا نِجأ ةيح وبأ ناكو

 ايلايلَلا ّنْسِبل ام ىلبلا نسبل ايلاوبلا موسرلا َلالطأ يح آلآ
 ايضاقتلا لمي ال ٌرْمُأ هاضاقت ةةليلو ٌموي ةّرملا ىضاقت ام اذإ

 عاقْمَقلا ىلإ ةضْلغعُم ىنم ًةديصق حابّرلا عم نئعبألف
 عامسو عقم دعب موقلا ف ةبيرغ لازت ال لزانملا درت

 هاطعأف ًالجر ىقل هنإف «ةفوكلا نيناجم نم وهو ءرعاشلا سوسوملا نارفيعج امأو
 :لاقف ميجا ىلع ًارعش لق :هل لاقو ًامهرد
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 جرف ىلإم-ه لك  ٌجَلَتْعاف مهلا ينداع

 جرفنت حارلاو سأك لاب موممهلا كنع لس

 :لئاقلا وهو

 هيبشب هل االو هييبأل رْفعج ام

 و

 هيف ٌمصاخخُي اذو يلب لوقي اذه

 هييبأب اهملعل مهنم كحضت ّمألاو

 .هؤاذغ رضحو .هل نذأف ,كولملا ضعب ىلع نارفيعج نذأتسا :نسحلا وبأ لاق

 ىدانف ,همجحف ةثلاثلا يف هاتأ مث ,هبجحف نذأتسا دغلا نم ناك (لف ؛هعم ىذغتف

 : هتوص ىلعأب

 انيدعت اندع نإو دوعن انسس انّيذغت دق انإف نذِإ كيلع

 !ايَّلصو انْمّص ام كبلقب ٌءاد اهترارح تقبأ تبهذ َةَلْكأ اي

 :لئاو وبأ

 تدجو رعشلا تبلط نإ نكلو ,ةقامح يف نإ :يبأل لئاو وبأ لاق :لاق يبتتعلا

 انأو «كلوق نم دوجأ لوقأ ,معن :لاق ؟ ًائيش هنم لوقت لهو :لاق . ًايلع هنم يدنع

 :لوقأ يذلا

 ٌرِبقأو ءكبلا يحناوج تّيسن ام دعب يملك َلَموَج َنأ ول
 "'ٌرَشيس محّرلا اهيلاب نأ وأ اهُبيِجُيَس يمظعأ تيم تّبسحل

 ةأرملا مما نآلا :لاق . حيبق أةرملا مسا نأ الإ ,نسحف رعشلا امأ :يبأ هل لاق

 . اهنم انيلإ ءيرب يتلا ةقامحلا نم اذه نإ :هل لاقف ! لموحب هتحلم يننكلو , لمج

 : لئاو وبأ يندشنأو يبأ لاق : ىبتعلا لاق

 )١( آيح ثعبيس :رشنيس .
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 ,"7ٍبيبَح نم ناك نإ فيكف بيرغ نم َنّْيِبلا عجوأ ام
 وسمي هييكذت اذإ يِداؤُف هقوش نم ٌداكي

 نإ اذه اي :تلق . ًائيش تنأ طقنت ال :لاق .ءات اذهو ءاب اذه نإ :يبأ هل لاقف
 ! لكشي وهو : طقنت ال لوقأ انأ :لاق . عوفرم اذهو ضوفخم لوألا تيبلا

 لجر هيلع لخد ءبهو نب نسحلا يخأ «بتاكلا بهو نب ناولس مأ تيفوت املو

 :هدشنأف .هيف اهيثري رعشب ,دازريش نب حلاص ىمسي باتكلا ىكون نم

 رتاوبلا ماسُحلا لثم ٌةلغْلعُم ًةبيصُم انيلع ناميلس مأل
 رباقملا طسو تيبلا ٌجارس ىسّْمأف ملاس مآ اي تيبلا جارس تنكو
 لقنو رعشلا اذه لثمب تيثرو « يمأ تتام :يب لزن ام دحاب لزن ام :ناملس لاقف 0 0 ._ 1 7-3 3 0 5 9. وم ©

 : اذه دازريش نب حلاص لوق نمو

 ()”يوطي رذآلا كاذف كارضلا ناك نإف ءاسنلاب ةءاود نلدعت ال

 :نونجتو عساولا وبأ

 داشنإلا يف هنذأتساف ءهونب هلوحو عساولا يبأ ىلع نيناجملا ءارعش ضعب لخدو

 :هلوق ىلإ هيف ىهتنا (ملف .ًارعش هدشنأف ؛هل نذأ ىتح هب لزي ملف ,ىفعتساف

 7 ديّصلا كئانبأ نم ٌرغلا كلوحو ٌمُهَس مُسأر مويلا تنأو ىقنُت فيكو

 . سأرب اسأر انتك رت كتيل :هل لاق

 )١( قارفلا :نيبلا .

. 
  0برعم ينانوي ءاود :سوطيرذألا (؟)

 . ناطلسلا يوذ نم لوطو لوح يذ لك وهو .ديصألا عمج :ديصلا (9)
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 :نونجتو رايس نبا

 ةثامب هيف لزغت رعشب رايس نب رصن ىلإ نيناجملا ءارعش نم يبارعأ دفو :ليقو

الإ ىنعم الو ةفيطل ةيفاق تكرت ام هللاو :هل لاقف ؛نيتيبب هحدمو «تبب
 هب تلغش 

 : هيف لوقي رعشب هيلع ادغف . اذه ريغ لوقأس :لاق . كحدم نود كّبيسن

 ا""سصت يف ةحدم ُرَّبَحو اذ عد رمغلا ّمأل َرادلا فرعَت لم

 . كاذ الو اذ ال :رصن هل لاقف

 نم لجر ليوأتب الإ مهبهذم حبق يف ةضفارلا ليوأت ُتِهّبش ام : ءاملعلا ضعب لاقو

ومعز ؛ مت ينب نم بذكأب تعمس ام :لاق هنإف ؛رعشلل ةكم لهأ نيناجي
 لوق نأ ا

 : لئاقلا

 لشهن ٍسراوفلا وبأو عشاجُمو هثانففب بتخُم ٌةَراَرُر تسيب

 امو :هل تلق :بدألا لهأ ضعب لاق !مهنم لاجر ءامسأ هذه نأ اومعز ...

 ,ءاملب تعشج مزمز عشاجمو ,رجحلا ةرارزو هللا تيب تيبلا :لاق ؟ هيف تنأ كدنع

 ركفو ؟... لشن لاق ؟لشهنف :هل تلق !ةكم لبج سيبق وبأ وه سراوفلا وبأو

ا كلذف ؛دوسأ ليوط ةبعكلا حابصم وهو ؛ هتبصأ دق :لاق مث ,ةعاس هيف
 ! لشهنل

 :لقزه ريد نيناج رابخأ نم

 ريد ىلإ انلمف ءًاطساو ديرن دادغب نم انجرخ :يوحنلا ديزي نب دم درملا لاق

 دق مهنم ىتف ىلإ انرظنو ءانوأر دق مهلك نيناجملا اذإف «نيناجملا ىلإ رظنن لقّره

ملسف .هب انفقوف اذهف ناك نإ :انلقف ؛مهنع ةيحان سلجو هفظنو هبوث لسغ
 هيلع ان

 دجأ ام ثبأ عيطتسأ ال دمك يىننأ ملعي هللا

 .بثك :ربح )١(

 . دنتسيأ هبعارذب هنطب ىلا هيقاسو هيدخف ّمضو هتيلا ىلع سلج : ىبتحا(١)

 )م

 . دجولا نم يدنع ام : دجأ ام ()
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 ٠ يل نأ 6...

 اهعقني سيل ةميقملا ىرأو
 2 تدهاجشك ىتبئاغ نّظأ و

 .هل تلق
 ىلإ اموأف ! هللاو تنلسحاأ :لاقو هب انيمربل ء ين

 دلَب اهّراح ىرخأو ُدلَب اهنّدضت سفن

 دَلَج اهقوفب سيلو ربص

 دجأ يذلا ُدحت اينأكف

 هل لاقي يلثمأ
 مكدشنأ ىتح متعجر ام الأ هللاب مكلأسأ :لاقف « نيبراه هنع انيلوف : :لاق ! ثنسحأ

 نإو ءتنسحأ يل تلق تنسحأ ناف

 :لوقي أشنأف . لق :هل

 مقسبع حبصلا َلْيبُق اوخانأ ان

 اهّرظان فجتسسلا لالخ نم تبلقو
 منع ُهدَقع ناب تعّذوو

 اببو يب َّلَح اذام ! نّيبلا نم يف
 مهعَدوُأ يك جرصع ٍسيعلا لا

 مهتدروم ضقنأ مل دهعلا ىلع ينإ
 :لاقو حاصف !اوتام :هل انئلقف :لاق

 . هانفد ىتح انحرب

 انلقو ءانفقوو انعجرف :لاق . تأسأ يل متلق تأسأ ن 8

 (7:"ابالا ىَمُدلاب تراسو اهولحرو

 ليه نيعلا عصدو يلإ ونرت
 0 ُلَمَج اي كالجر تلَمَح ال :تيدان
 (0 اولحتراو ُنيبلا لح ؟ نيبلا لزان نم
 */لجألا لاحت يف .سيعلا لجار اب
 اولعَف ام دهعلا لوطب يرعش تيل اي

 اف .تاهف ددمتو عبرتو :توما هّللاو اناو

 قّرفت دقو ءرجح هديب نوئجمب اذإف «٠ ,لقزه ريد انلخد : دربملا ديزي نب دمع لاقو

 :لوقي أشنأ مث . ينم اوعمسا . يناوخإ رشعم اي :لوقي وهو .هنع سانلا

 دعاص سمن يذو

 لقحج ىلع رك

 ١ ( قونلا : سيعلا .

 .ةجرف امهنبب نينورقملا نيراتسلا دحأ :فجسلا ( *؟

 قارفلا :نيبلا (

 . شيجلا : لفحجلا (5

 . لام :جرع (ه)

 ف دحاو نع فعضيو

) 
) 
 . باضخ اهنم ذختي ةيزمرق هراهزأو ,نونيزلا قرو هبشت ةلباقتم اقاروا لمحت تابن :منعلا (؟)
 ش (
) 



 رمح اهطاسوأو ّضيِب اهّئافاحف ةرمحو ضايب يف تانجو ُهل

 هال ي# سلام : ل ورا # 208

 رمخلا اهبناوج يف تقيرأ ٌجاجُر اهنأك اهيف ملا لوحي قاقر

 نام يب رمف ءًاعيرس تعلقأ مث ءدوج ةباحس انتباصأ :ديزي نب دم لاقو

 ارطمم ناك ًارطم ىرج يذلا نففت ال

 ")اّدحَت ىنيع عمد ًةلك كاتامنإ

| 
 -_ 1 م م 2

 ارّيغت بيبح نم ىرَي نم لاح اذكم

 :هدشنأف «فلد يبأ ىلع سوسوملا نام فقو

 فوّّسلا لّس نع َكِنعُت اذعلا يف كنيع تارك

 فالآ ةرشعب هل رمأو ! تببلا اذه لثمب طق تحدُم ام هللاو :فلد وبأ لاقف

مهرد فصنب اذه نم عنقن :لاقو اهضبقي نأ ىبأف ,مهرد
 . ةسيره يف 

 :سوسوملا ناملو

 ٌبهذلاو توقايلاو ٌرّدلا اهُّيْلَحو ُبُْحَّلا اهّمه ٌءابظ ءابظلا نم

 بهنتو ًانايحأ قرست ُنيعلاو 2تبهتنآ امو ينّيع تقّرس ام َنْسُح اي

 بجي ال نينيعلا ةقرس يف ٌدحلاو اهعطقي ٌدحلاف تقرس ّدي اذإ

 :مسربمو مهجلا وبأ

 مسربملا هآر الف ؛ هلوح اوقّلحتو هيلع سانلا عمتجا دق مسربمب مهجلا نب لع ٌرمو

 « هنانعب ذخأو هوجن دصق
 : لوقي أشنأ م

5 0 

 مهارا نيذلا جمه لا رشعمب نفلحت ال

 .لاس :ردحت )١(
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 مهافاع نمو يسفن مهب ىَلْبأ نم ّقحوف
 مهاتوم مه اوناك مهب مهاتوم سيق ول

 :لاقو هبايث قشف ,هجولا نسح ةئيهلا ليمج ًامالغ ىأرف هلوح رظن مث
 مهاقشأ يب راص دق ٌُميهيدل ٌديعسلا اذه

 :ةمحف وبأ

 ةهيدب هل ,ةمحف ابأ ىنكي ًانونجم دادغبب نأ ينغلبي ناك :رعاشلا يرتحبلا وبأ لاق

 فيك :هل تلقف ؛دادغب ككس ضعب يف ُهؤاقل يل حيتأف ءهل تضرعتف .ةنسح

 :لوقي أشنأف ؟ ةمحف ابأ تحبصأ

 الفلق دراوَمل آضّرعتم فرج افَش ىع كم ُتحبصأ
 فروحتُم ريغ نع ًافوحتم تنتلم ريغ يوحن كارأو

 يفلك نم ّدشأ كيلع يفسأ يفّلك هرجبب لاطأ نَّماي

 لعجف ٠ءاهب هتيّيحف يّمُك يف تناك سجرن ةصبق هل تجرخأف :يرتحبلا وبأ لاق
 :لوقي أشنأ مع ءايلم اهمشي

 "7 آلَ حريز نوته نوج | للطاجب ُبونجلا تجوزت 53
 0 حاكن ريغب الّمَح تلقثتساف اصلا يِمْسَوِب اهُّحَقلُي ىحضأ

 حاورأ الب نادلوب تتنأف ترّجفت ُضاخملا ناح اذإ ىتح

 حاورألا لمانأو ىَدَّنلا ديب تّبشو ًابايث اهل ٌعيبرلا كاح
 حاضوألا نسم قرو ىلع ربت ٌهناز دق رمهزأ يف رفصأ نم

 حالمب ًارظان ةلازفلا وحن ىدتغاف دجْرَيَرلا دمَع يف َنّْبكُر

 )١( هلفسأ يف ءاملا رفح اذأ يداولا قش :فرجلا .

 ةرمح هيف قيقرلا باحسلا :جربزلا (؟) .
 )( .راهنلاو ليللا ىوتسا اذا سمشلا قرشم نم اهبهم حير :اًبصلا
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 :ينام رعش نم

 تلم ظفل نم كانأ اح ريش

 ىتح ثداوحلا همسج ترب دق

 يصخش ٌرِصِبَنل يتلَمْأت ول

 :نارفيعج رعش نم

 ترا مثاه ينب نم خيش وهو «سوسوملا نارفيعج تيتأف تيضم مث

 افقو توملاو حلا نيب راص

 افرح ٍنساحملا نم نّببت :

 «ناسللا 00

 ؟نسح اي تببد نيأ نم :يل لاقف ؛بهذ نم لغ هقنع يفو ,ةضف نم ديق هيلعو

 : يل لاقو ,ساطرقو ةاودب اعدف .هيونام مارح يف :لاقف . هيونام تيب نم :تلق

 .بتكا

 هِيَتجُم يف الل ُكليدلا هّيغ ام
 اهّدقار ذل نبع لك َتَدَه الو

 ولو كيلإ ًاقوش اجّدلا تيطتمآ الإ
 ٍلمأ اي سفنلاب ةرطاخُم ىعسأ

 2 ثق لو قوت مف 1

 رشب الو ّنج يف ّردغ ال تاهيه

 :دردع رعس نم

 '"'اتوهجم ّرِبسلا كيلإ تتح الإ
 ادوهمم شيعلا ذيذل يف ةمْؤنب

 (9هوفضصم دايقألا ٍقلح ٍِق تحبصأ

 ادوّسلا هّباوثأ َعرَدُم لِيللاو

 اديوزت بلقلا تاكرح هتدوز

 اددجوم كي الإ قئالخلا نم

 تلقف !قاذملا تم قارفلا , سانلا يأ يدانيو :يكببو ههجو مطلي وهو « نايبصلا

 ىلع كلج يذلا امو «تلق . جاحلا تعيش :لاق ؟تلبقأ نيأ نم دمع ابأ :هل

 )١( ةانأ ةلقو مالكلا يف ةلجع :هترلاو هّنُر هناسل يف :ترأ .

 . هقثوأو هدش :هدفص (؟) . ةملظلاو داوسلا : ةنجدلا (؟ )



 ؛ يندشنأو . معن :لاق ؟ يش مهيف تلق لهف :تلق . '''نَكَس مهيف يل :لاقف ؟مهعيبشت
 اوعّدوو اولقتسأ اَل مهتعدوف ةَّيْشع سيمخلا ٌموي اولحر مه
 ؟ عجرأ نيأ ىلإ تلاق يعجرا تلقف مهْعم فنلا تلو اًوّلوت املف
 عقعقتت ٌمُظعأ الإ وه امو مد الو محل هيف ام دسج ىلإ

 عمست سيل اهلاذع تّصع ٌنذأو اكُبلا ةرثك (ٌهايعأ دق نانيعو

 : لقعلا بهاذ بيدأ

 دق بدألا لهأ نم ًالجر تيأر :لاق ؛ي قيدص ينثدح :لاق قارولا ركب وبأ
 ام ,نالف اي :هل تلقو هّتفقوتساف .هعم رودت هل ةباد هفلخو .ةبحلاب هلقع بهذ
 مم! بحلاب :لاق ؟رّيغت م :تلق !ةمعنلا تريغتف يبلق ريغت :لاق ؟ ةمعنلا نيأو ؟كلاح
 :لوقي أشنأو ىكب

 ٠ كلي عئلاو ىوملا يفخأ فيكو هنسْحَأ تسل ًائيش لّمجتلا ىرأ

 (7؟هنزحي َقْوَّشلاو هلحْنُي ٌرجها فن هّبلق ّبحُم ٌربص فيك مأ
 هّنكْمُي سيل نكلو ّرلّسلا ىَرِهَي هُقعاسُي لصو ال نيح هنإو
 ؟ِهُنيْفَت كينيع نم ظْحللا ٌةرتفو  هّنَّمه تنأ نم ىوهلا ىسني فيكو

20) 

 : دشنأو ! لصاوحلا شير نم داؤفلا ىلع فخأو صاصرلا

 راشمِم َرْشَع اهنم ٌرانلا غلبت مل ٌةَمَرِضم ينبع ىلع ٌران بحلل
 !ران نم ضاف وال لاجّرلل اي اهرجاحّم نم اهنم ٌعبني ُءاملا

 : دشنأو فقو مث

 () هج ًاريصقف ءافجلا ىَدْبأو اليلّعلا ايجأف َدودُنملا داعأ

 .رادلا لهأ :نكسلا )١(

 . لامجلاو نسحلا فلكت : لمجتلا (؟)
 .رجهلا :دصلا (4) . هضرم دتشا يذلا :فندلا (؟)
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 الوسرلا هيلإ ةرأ اللا هَرْتَي ملو باتقكلا دَرو

 اليوط ًاّمه رجملا نم ىقلتس ىرت ام ىلع يسفن ُبسحأو

 !اليلق اليلق ينس ُبهذيس ىرأ ام ىلع ىبلق ُبسحأو

 : ىضمو يدي كرت من

 هيدي نيبو نومأملا ىلع ةدعسم نب ورمع لخد :لاق دربملا سابعلا وبأ ىكحو

 لع ضرعو درف «تملسف :لاق ؛شيرج حلمو ذزربط ركس هيف جاجز ("7ءاج

 ينإف ءادغلاب تركاب دقلف ,نينمؤملا ريمأ اي ُهللا كأنه ءًائيش ديرأ ام :تلقف ؛لكألا

 :لوقي وهو هسأر عفرو قرطأ مث . ًاعئاج تب

 الكأ نمل ٌركشاو «ىبأ نَم ىلع فلحاو الخد ملل ُهُلُدُّباو كَتاعط ضرعا

 "”دلفتحم ّرهدلا تسلف , ليلقلا نم [شتحم ضرعلا يرباس نكت الفا

 ريمأ اي هللاو ؛لاقف « هيلإ هدي دمف .ءاهقفلا ةلجأ نم لجر لخدو ؛ لطرب اعدو

نب ورمع ىلإ هدي رف !اخيش اهينقست الف ءائشان اهتبرش ام نينمؤملا
 اهذخأف ةدعسم 

 ! ادبأ اهبرشأ ال نأ ةبعكلا يف هللا تدمهاع يفإ ! هللا هللا ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقو هنم

 مث ؛اهيف رمأيس هنأ نظ دقل ىتح ,ةدعسم نب ورمع دي يف سأكلاو ؛ًاليوط ركفف

 :لاق

 يدّجت ام َسسأكلا ٍناملعت ال امكَنإ سأكلا يلع مدر

 ا9دجقلا نم (ىكعمدب الإ تجزتمآ ام ْتقُذ ام اذ ول

 يدلع هُولِجر هيتفيخكو امكّبر هلآ يِنائفوَخ

 !يدحو اهتبرش باقعلا فروخ يعم نابرشت هت ال امتنك نإ

لع يل ةفرغ يف تنك :لاق سوأ نب بيبح ينثدح :لاق يدسألا ديزي نب دمع
 ى

 . ديدشلا قشعلا : دجولا ( ") . بايثلا نم قيقرلا : يرباسلا (؟ )
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 هبايث نم درجت دق «لامجب هفرعأ تنك مالغب اذإف «,فيرخلا تقو يف ةلجد ءىطاش

 سوسوملا نام اذإو ؛ءاملا درب نم هّدلج ّرمحا دقو ءاهيف ٌحبسي ةلجدلا يف هسفن ىقلأو

 :لاق ءاملا نم جرخ املف ءهرصبب هقمري
 "!رْمَخ ةلالغ ًاسبال ُهَتْلَخ ىتح ّبطرلا ُهذلج ةاملا شّمْخ

 يف ًارخؤم تاب دق ًامالغ بحت وزغلاو داهجلا َدْعَبَأ !ينام اي هللا كنعل :هل هل تلق

 «ءامسلا ىلإ راشأو اذه بطاخي امنإو «قمحأ اي بطاخُي كلثم سيل : يل لاقف ؟تاناحلا
 :لاقو

 ؟يِنَذ اف يقالأ ام حرت يف  يننإو بولقلا بيلقت كيفكب
 (0!بّطخ نم كلذ ٌرعاهو رجّضا تلقو ةئلتف حيباصملاك ًاموجو تقلخ
 !َبُحلا ةعْول نع َبلقلا ترج امإو ُةتقلخ دق ام ًبصلا تحَبأ امإف

 :لاقف نامثع نب ديزي ىنعملا اذه ذخأ

 ؟اوقشعي ْنأ كدابع يهنت» َقُلخت ام قلخت بر ايأ

 قِشعَي ال كدابع ّيأف ءهوجولا ناسح تقلخ «يملإ
 : يفارصن يف سوسوملا ركب وبأ لاقو
 افلألا بتاكلا مال قناعث اك يّقناعُي يمون يف كصخش ترصبأ

 !افرصنم مالسإلا نع فيذحلا ُبلق هل ّلظ َليجنإلا َسّرد اذإ نم اي
 : هيف هلو

 دودقم يدبك نم هنأك دوقعم هرصخ يف ُهَراَثُز
 ءالخبلا رابخأ ْ

 : مهيف سرشأ نبألو ءورم لهأ لخب

 ناسارخ لهأ مث ءورم لهأ لخب ىلع سانلا عمجأ

 )١( ةبيصملا :بطخلا (؟) .شدخ :شمخ .



 ريثيو جاجدلا وعدي وهو الإ ةدلب يف طق كيدلا تيأر ام :سرشأ نب ةمامث لاق

 يف مهمؤل نأ تملعف ءهدحو لكأي هتيأر يفإف ءورم يف الإ ءابب فطليو اهيلإ بحلا

 . لكاملا

 :لاقتف . ةضيبلا هذه ينطعأ : هل تلقف ,ةضيب هدي يف ًاريغص ًالفط ورم يف تيأرو

 . ةروطفملا ''ةّلبجلاو و بكرملا عبطلاب مهيف عنملاو مؤللا نأ تملعف !كّدي ٌعست سيل

 : الامس ىكتشا يزورم

 ةقفنلا لقثتساف ءزوللا قيوس ىلع هولدف ؛لاعس نم اررض ّيزورم لجر ىكتشاو

 حبتأ ىتح تاقوألا عفاديو مايألا لطامي لزي ملف ؛ هيلع فخأ عجولا ىلع ربصلا ىأرو

 ةلاخنلاب رمأف .ردصلا ولحي هنإ :هل لاقو «ةلاخنلا ءام ىلع هلدف ,نيقفوملا ضعب هل

 .هردص الجف ءاهءام برشو هل تخبطف

 يخبطا هلابع مأل لاقو ءاشعلا ىلإ عفرف هب رمأ هؤادغ رضح الف « مهضعب هّدجوو

 عمج دق :هتجوز هل تلاقف ردصلا يلحيو مصعي اهءام تدجو ينإف «ةلاخنلا انتيب لهأل

 ! ءاذغو ءاود ءاودلا اذه يف كل هللا

 : حيبص نبال

 يتأ دق وه اذإف ناسارخ لهأ نم ًاليل لجر ىلع تلخد :حيبص نب ناقاخ لاقو

 اهيف قلع دقو .حلم نم ًائيش ةجرسملا نهد يف ىقلأ دقو ,قيقر ليتف اهيف ةجرسمب

 ام :تلقف ؛ ليتفلا سأر هب جرخأ ٌحابصملا اشغ اذإف , ةجرسملا ىلإ دوقعم طيخب ادوع

 عاضو هظفحن مل اذإف ءنهدلا برش دق دوع اذه :لاقف ؟ًاطوبرم دوعلا اذه لاب

 رهشلا يف اننهد نم عاض انبأد اذه ناك اذإف ,ناشطع الإ هدجن الف هريغ ىلإ انجتحا

 )١( ةقلخلا : ةلبحلا .
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 رظنو ورم لهأ نم خيش انيلع لخد ذإ ,ةيفاعلا هللا لأسأو بجعتأ انأ انيبف : :لاق

 نأ تملع امأ ؛ هنم رش وه ايف تعقوو ءىش نم تررف «نالف ابأ :لاقف دوعلا ىلإ

 ٌدوعلا اذه ةحرابلا ناك [دق ] سيل وأ ؟ ءايشألا رئاس نم ناذخأت حيرلاو سمشلا

 ًالهاج انأ تنك دق ؟شّطعأ ةليللا كجارسإ دنع وهو ؛ىّورأ جارسلا ءافطإ دنع

 ةربإ دوعلا ناكم هللا كافاع طبرآ ؛ دشرأ [وه ] ام ىلإ هللا ينقفو ىتح .ًانامز كلثم

 ةبصقلاو دوعلاو ؛ فاشن ريغ كلذ عم وهو ؛ىقبأ ديدحلا نإف ؛ةريغص ةلسم وأ ةريبك

 ًاببس كلذ ناك برو ءاهعم صخشتف ةليتفلا نطق نم ةرشعلا اهب تقلعت امر

 لامعأب لمعت ىتح نيفرسملا نم كنأ ملعت ال كنإو الأ :يناسارخلا لاق ! اهئافطنال

 . نيحلصملا

 يمازجلل

 يف نحنو ,بساك نب هللا دبع همساو ,يمازجلا دم وبأ يل لاق : يعمصألا لاق

 ,هّتايح هداوس نأ امك ,هتوم وه دوسألا رعشلا ضايبو ''!ةكهْس بيشلل نإ ؛ركسعلا

 ال سانلاو .ضيبأ رعش الإ اهيف تبني ال دوسألا رامحلا ةرّبد عضوم نأ ىرت الأ
 تسلف «بناجلا عنتمم لاغ بيطلاو ةّماشملاو قانعلاب الإ ركسعلا اذه يف انم نوضري

 لوبقلا عيرس رعشلاو «ةبيط هحير نإف ؛لدنص طشم ذاختا نم انب نسحأ وه ائيش ىرا

 . انيلع الو انل ال لاح نوكي ىتح ؛بيشلا كَهَس يفني ام نأ عنصت ام لقأو ؛[ هنم ]

 : سرس نبال

 نأ اوملعاو ءابب اومدتأت نأ زبخلا ءادعأو مكايإ :لوقي سرشأ نب ةمامث ناكو

 ! لسنلاو ثرحلا كلهأل ءاملاب هيلع ناعأ هللا نأ الولف ,كولمملا هل ودع يدعأ

 دقف يرشقب ينلكأ نم :ل م وقت ةالقابلا نإف 3 رشقب ءالقابلا اولك : لوقي ناكو

 !هتلكأ دقف يرشق ريغب ينلكأ نمو . ينلكأ

 ةهيركلا ةحئارلا : ةكهسلا )١(



 :كلملا دبع نب ماسه لخم نم

 ماشه ىلع تلخد :ناوفص نب دلاخ لاق :كلملا دبع نب ماشه ءالخبلا نمو

 يئاطع يف ديزت «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف . كتجاح لس :لاقف ,هتثدحو هتفرطأف

 نسح ءالبل مأ اهتثدحأ ةدابعلأ ؟مبو ؟ ملو ؟ميف :لاقو ًانيح قرطأف . ريناند ةرشع

 تيب هلمتحي ملو لاؤسلا َرْثكل ناك ولو «ناوفص نبآ اي ال الأ ؟نينمؤملا ريمأ يف هتيلبأ
 : ةعازخ وخأ لاق امك هللاو تنأف ؛دّدسو نينمؤملا ريمأ اي هللا كقفو :تلقف !لاملا

 ةقفاوت قيدص وأ ىَبرق ٌةعينص ةءاطع كيلع ْبجوي مل لاما اذإ
 ةَقئاقَح الإ لاما كبلتسي مو ةّوقو مزح عنملا ضعبو تعنَم

 يريغ عنمي نأ تببحأ: لاق ؟هل لخبلا نييزت ىلع كلمَح ام :ناوفص نب دلاخل ليق

 . همولي نم رثكيف

 ءريد يف بهارب رمف .يبلكلا شربألا هعمو ًاهزنتم كلملا دبع نب ماشه جرخو

 هل لاقف ؛ةهكافلا بياطأ هل ينتحي لعجو هل ًاناتسب بهارلا هلخدأف .هيلإ لدعف

 ؛هنع تكسف .هيلع داعأ م «بهارلا هنع تكسف !كناتسب ينعب ؛بهار اي :ماشه

 اذامل :لاق !كّريغ اوتام مهلك .سانلا نأ تددو :لاقف ؟ ينبيحت ال كلام :هل لاقف

 لاق ام تعمس امأ :لاقف شربألا ىلإ ماشه تفتلاف !عبشت نأ كلعل :لاق ؟ كحيو

 . هريغ رح كّيقل نإ هللاو :لاق ؟ اذه

 :ريبزلا نبا لخم نم

 ربش ينطب امنإ :لوقيو « مايأل ةلكأ هيفكت تناكو «ريبزلا نب هللا دبع ءالخبلا نمو

 . ةلكأ هيفكت نأ ىبسع امف ءربش يف

 : ريبزلا ىلوم ةرجو وبأ هيف لاقو
 نيكاسملل ًاريبك ًالضف تق دقو تْعبش دق ًاربش َكْنُطب ناك ول

 نيد الو اينُد ىلع كنم ِكِبن 1 ٌةحئاج مايألا نم كّبِصُت نإف
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 نيلْلا يف ّرخلا لثمك يداؤف ىتح اهّسُردَت فارعألا ةروس يف تلز ام
 نوبغم نبع دِبعَل َحآلّقلا وُجْرَي ينعّيضف ُهالوم تنك أرما َّنِإ

 :رعاشلا هيف لاقف ! يرمأ متيصعو يرمت متلكأ :لاق يذلا وه ريبزلا نباو
 !رْمَّتلاِب ةفالخلا يغبي .هرمأ ىلع بلاغ كّبرو .ركب ابأ ٌتيَأر

 ,لتاقف بهذا :هل لاقف . ماشلا لهأ كنع لتاقأو ينطعأ :لاقف يبارعأ هيلإ لبقأو
 ! ةئيسن كمهاردو ًادقن ىحور ٌلعحت كارأ :لاق !كانيطعأ تينغأ نإف

 لاعنلا نم اهلعنآ ؛لاقف ؛ ''7تبقن هتقان نأ ركذيو .ًالمج هلأسي يبارعأ هاتأو
 ؛ ًافصوتسم كتآ ملو ًالصوتسم كئيتأ امنإ :يبارعألا هل لاق !بلجب اهفصخأو « ةيتبسلا

 . اهّبحاصو ّنإ :لاق !كيلإ ىنتلم ٌةقان تلمح الف

 : مهجلا نبا لخب نم

 نم ةرشع نأ تددو :لاق يذلا وهو ,مهجلا نب دم لخبلا لهأ ءاسؤر نمو
 ىلع اوتطاوت  ءابدألا نم ةرشعو .ءابطخلا نم ةرشعو .ءارعشلا نم ةرشعو .ءاهقفلا

 لمآ َلَمأ لإ دتمي ال ىتح ,قافآلا يف مهنع كلذ رشنُي ىتح ,يمتشب اولهتساو ع ىمذ

 . جار ٌءاجر يوحن طسبني الو

 انل تلعج ولف , كتوهش رادقم قوف كدنع دعقن نأ ىشخن امنإ :هباحصأ هل لاقو

 مالغ اي :لوقأ نأ كلذ ةمالع :لاق !انمايقل كناسحتسا تقو اهب فرعن ةمالع

 هلّفش الإ هلام يف طق ٌدحأ عمطي مل :لاقف مهجلا نب دم سرشأ نب ٌةمامث ركذو
 نقليل الإ ءمرحُم ةجاح يف ملكت الو ,قيدص يف عفش الو .هريغ يف عمطلا نع

 !نامرحلا باب لئاسلا ىلع حتفيو ءعنملا ةّجح لوئسملا

 )١( اهفاضخا تقر : ةقانلا تبقن .



 :ةصفح يبأ نبا لخب نم

 مهجلا نبا نع الع ةديبع وبأ لاق ؛رعاشلا ةصفح يبأ نب ؛ ناورم مائللا ءالخبلا نمد

مالغ لسرأو رمت يلإ مدقف 2. ةصفح يبأ نب , تاورم ىلع تلزنف ةماملا تيت :لاق
 ه

 :لاق ! ينتقرسو ينتنخ :هل لاقف «تيزلاب مالغلا ىتأف « ًاتيز يرتشي ةجّيكسو سلفب

 ' تبهوتساو كسفنل سلفلا تذخأ :لاق ؟سلف يف كقرسأو كنوخأ تنك مفو

 . تيزلا

 : يفر يصلا لخم نم

 نيمهرد هباب ىلع لاقب نم فلتسا ؛ينريصلا ديمُح نب ةديبز :ءالخبلا نمو

 ظاتغاف ؛[ ريعش ] تابح ثالثو نيمهرد هاضق مث ءرهشأ ةتس اهب هلطمف «ًاطاربقو

 ةئام كلمأ ال لاقي انأو «رانيد فلأ ةئام بحاص تنأ !هللا ناحبس :لاقو لاقبلا

 كباب ىلع حاص ؛نيتبحلاو كباب يف ةبحلا يضقتساو «ءيدكب شيعأ امنإو سلق

 كتفلسأو كتنعأف «كّليكو ةغاسلا كلت رضحي الو [ كّْرْضْحي ل لاملاو ] ءلاج

 لاقف ؟تاريعش ثالثو نيمهرد رهشأ ةتس دعب ينيضقتف «تاريعش عبرأو نيمهرد

 ةيوتش تاريعش ثالثو «ءاتشلا يف كتيضقو فيصلا ف ينتفلسأ «نونج اي :

 هلك اذه دعب كعم نأ كشأ امو .ةسباي كلتو ةيدن هذه نأل ؛ةيفيص عبرأ نم أ

 ! ًالضف

 :ليخب يف يعمصألل

 ,ريثك نبل هدنع ناكو ,مهلخبأو سانلا مألأ نم لجر دنع تنك : : يعمصألا لاق

 قتح ؛هل بحاص عم لبقأف !هنبل نم برشأ وأ توملا : :لاقف «فيرظ لجر هب عمسف

 ,عجرتسي هسأر دنع هبحاص دعقف «توامتو ىشاغت «نبللا بحاص بابب ناك اذإ

 رمأ هاتأ ,ميمت ينب ديس اذه : لاق ؟يديس اي هلاب ام لاقف ؛نيللا بحاص هيلإ جرخف

 اي ينتئا ؛دوجوم نيه اذه : :نبللا بحاص لاق !ًانبل ينقسا : :يل لاق ناكو .انهه هللا

 مث ءاهيلع ىتأ ىتح ,هاقسو هردص ىلإ هّيحاص هدنسأف هب هاتأف . نبل نم ةبلعب مالغ
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 هللا كتامأ :لاق ؟توملا ةحار ةأشحلا هذه ىرتأ :نبللا بحاصل هبحاص لاقف .أشحت

 !هايإو

 ””ءاشر ةدقع وأ اصع "7ةنبأ الإ وه ام :مهوق لخبلا يف برعلا لاثمأ نمو
 ْ . لحنت داكت ال لولبملا ءاشّرلا ةدقع نأل

 لبق !هدري مث مكللا ىلإ مركلا ةجاح :تلاق ؟ لمدني ال يذلا حرجا ام : ةيندمل ليق
 (ف :اهل ليق !هل نذؤي ال مث ءيفدلا بابب فيرشلا فوقو :تلاق ؟لذلا (ف :اهل
 . لاجرلا باقر يف نّئملا ذاختا :تلاق ؟فرثشلا

 ءاجو رهظلا ءاريبُع ىلع نالف ءاج :ًابئاخ ءاجو هتجاحب رفظي مل نمل لوقت برعلاو
 . نينح يحب ءاجو ,ةفوص هبجاح ىلع

 :ةريبه نب ةرمع نب ديزي يف ,يدنسلا ءاطع وبأ لاقو

 ءانَّسلاو ٌةوخألا اهب تلط سبق مْرَفل َنُهْنَكَح ثالث
 ءازجلا بسَتحأ هللا دلعو فوص نهبجاوح ىلع نعجر

 ءالخبلا ماعط

 هراوزو يزورل

 نإف ؟مويلا متيّدغت له :هوتأ اذإ هراّوزل لوقي يزورملا ناك :يعمصالا لاق
 بهذ نكلو ,هلثم مثلكأ ام انول مكتمعطال ميدغت مكنا الول هللاو : :لاق . معن : اولاث

 مكتيقسل اودغتت مل م الول هللاو :لاق .ال :اولاق نإو !مكتوهشب ماعطلا لوا

 ءيش هنم :م مهيديأ يف ريصي الف !هلثم متبرشام بنيزلا ذيبن ن :م ًاحادقأ

 ةمامت لجن نم

 ناك فيك :مهل لاق هدنع اوّشعت دقو هباحصا هيلع لخد اذإ ةماحث ناكو

 . ةدقعلا :ةنبألا )١(

 . لكؤي الو رمثي ال ةماقلا قوف ومسي رجش وأ .همأ عم ىشمو كرحتو يوق اذا هيبظلا دلو :أشرلا (؟)
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:لاق ءنوكسو ءوده يف هتليل مان هنإ مهدحا لاق نإف ؟مكمانمو مكتيبم
 اذإ سفنلا 

 (")ةّظكلا طارفا نم هنإ :لاق هتليل مني مل هنإ مهدحا لاق اذإو !تنأبطأ اهّتوق تذخا

 . اريثك :مهدحأ لاق نإف ؟ ءاملل مكبرش ناك فيك :لوقي مث !ةئطبلا يف فارسإلاو

 ءاملل تكرت ام :لاق . اليلق :لاق نإو ريثكلا ءاملا الإ هلبي ال ريثكلا بارتلا :لاق

 ظ ! الخدم

 مكمعطُت امنإ# : ىلاعت هلوق ولتي مث هافق ىلع ىقلتسا هباحصا معطا اذإ ناكو

 , "7 «ًاروكش الو ًءازج مكنم ٌديرُن ال هللا هجول

 يف هسأر لخدأو ؛هليذب قبطلا ىطغف «جيرارف قبط هيدي نيبو لجر هيلع لخدو

 . يروُخَب نم غرفأ ىتح رخآلا تيبلا يف لخدآ : لخادلا لجرلل لاقو « هبيج

 رفعج وبأ

 : هلزنم يف يدونف رمأف ,ةجاجد نم ًاذخف دقفف جاجد يمشاهلا رفعج يبال يوشو

 : ربكالا هنبا لاقف !َدرُث وأ ًارهش رونتلا يف زبخأ ال هللاو !رّقعف ىطاعت يذلا اذه نم
 . انم تاهفسلا لّعف امب انذخاؤت ال «تبأ اي

 نوراه نب لهس

 هب َّرضأ ىتح ثيدحلا انلطأف «نوره نب لهس دنع ًاموي انك :رعاشلا لبعد لاقو

 هيف زحت ال ءمره دق كيد محل قرم اهيف '")ةّيلَمْدَع ةفحصب اذإف ,هئاذغب اعدف .عوجلا

 ,ةفحصلا يف ام عيمج اهب بلقف زبخ ةعطق ذخأف ]سرفلا هيف رثؤت الو ,نيكسلا

 :لاق ؟سأرلا نيأ :لاقو «مالغلا ىلإ هسأر عفر مث «ةعاس قرطأف .« سأرلا دقفف

 تنئنظ ءيش يألو :لاق . هنع لأست الو هلكأت كنظأ مل :لاق ؟مل :لاق . هب ثيمر

 ءءاضعالا سيئر سأرلاو .هسأر نع الضف هلجرب يمري نم ضغبال ينإ هللاوف ؟كلذ

 )١1( .ةنطبلا :ةظكلا ١ ) )5ةيآلا ناسنإلا ةروس 9.
 )+( ةيدق : ةيلمدع .



 يف لثملا اهب برضي يتلا نيعلا هيفو !كيدلا حيصي هنمو .سمخلا ساوحلا هيفو

 طق ري ملو .ةيلكلا عجول بيجع هغامدو ؛كيدلا نيع لثم بارش :لاقيف .ءافصلا
 ,هلكأي نم اندنعف هلكأت ال نأ كلهج نم غلب ناك نإف .هسأر مظع نم شهأ مظع

 : 5 يف هب تيمر ,يردأ هللاو ىبكل :لاق . هتيمر نيأ يردأ ام هللاو :لاق ؟وه نيأ رظنا

 هللا دمع نب دايز

 هيلع لقثف ًاماعط ةنيدملا ىلع وهو هللا ديبع نب دايزل شيرق نم لجر ىدهأو
 اذإف ءماعطلا نع فشكو ءاوعمجف !هايإ مهومعطأو نيكاسملا اوعمجا :لاقف .كلذ

 نيكاسملا ءالؤه ىلإ قلطنا :مالغلل لاقو ,نيكاسملل لاسرإلا ىلع مدنف ,لاب هل ماعط

 عمتجا هنا ماعا ال !سانلا نوذؤتف هيف نوسفتف دجسملا يف نوعمتجت مكنإ :مهل لقو

 !نانثا مكنم هيف

 ىجحي نب هللا دبع

 ذمف .هدنع نولكأي موقو .ةيمأ نب دلاخ نب ىبحي نب هللا دبع ىلع تلخد :لاقو
 يزبخ نأ نومعزي :لوقيو ديب '''هلّْطرَي لعجو .هعفرف ناوخلا نم فيغر ىلإ هدي
 . هنم فيغر فصن لكأي يذلا ةينازلا نبا ينازلا اذه نمف « ريغص

 مهعضب عفر دقو .نولكأي موقلاو ,ةعوضوم ةدئاملاو ًاموي هيلع تلخدو :لاق
 :لوقي !ءاحصالل ضرعتت الو ,ىحرجلا ىلع زهجا :لاقف ,.لكآل يدي تدممف هدي

 ضرعتت الف حيحصلا امأف ؛ هنم ذوخأملا خرفلاو ءاهنم لين دق يتلا ةجاجدلل ضّرعت

 " . [ءاحصالاو ] ىحرجلا يف هانعم اذه . هل

 . هنزو ماعيل هزار : ءيشلا لطر 010(



 ليخب يف نيمجل

 ,ةبّبقمف هتدئام امأ :لاقف « لجر ماعط نع نيَّمج ثراحلا ابا دلاخ نب ىبحي لأسو

 نمف :لاق . يبن ةرتف فيغرلاو فيغرلا نيبو «لدرخلا بح نم ةطورخمف هفاحص امأو

 : يحي هل لاق . بابذلا :لاق ؟هعم لكأي نمف :لاق .نوبتاكلا ٌماركلا :لاق ؟ اهرضحي

 هللاو «.كادف تلعج:لاق ؟هتبحص يف تنأو ًابوث كوسكي الفأ ءاقرخم كبوث ىرأو

 هءاجو «؛طيخ اهنم ةربا لك يفو ءاربإ اًءولمم ةفوكلا ىلإ دادغب نم ًاتيب كلم ول

 ليربج هعمو ِرّبُد نم دق يذلا هنبا فسوي صيمق اهب طيخَي اهنم ةربإ هلأسي بوقعي

 . لعفي مل ؛هدنع نانمضي ليئاكيمو

 ةملسم نبال

 :بلغالا نبا وجهي لاقف ءةملسم نب دم ىنعملا اذه ذخأ

 لزنملا ْبَر نيب قيضي ٌربإ ُهّلك بلغأ َنبا اي كّرصق ّنأ ول
 00 لعفت ١ هصيمق دق طيخيل ةربإ كّرريعتسي فسوي كاتأو

 نومري قدنبلا ىسق مهيديأ يف هبابب هنالغ تيأر لاق ؟ىذغتي هنأ تملع فيكف

 ! ءاوطا يف بابذلا

 قوشأ انك - ةدئام انيديأ نيب عضوف «نالف ىلع تلخد :نيَّمج ثراحلا وبأ لاقو

 !- تعض ذإ هيلإ انم تعفر ذإ ماعطلا ىلإ

 ماسه ةدئام ىلع ىبارعا

 ةمقل يف ةرعش تقلعت ذإ لكأي وه انيبف ,كلملا دبع نب ماشه ةرفّس يبارعا رضحو

 يننظح التل كنإو: لاق !يبارعا اي كنمقل يف ةرعش كدنع :ماشه هل لاقف ءيبارعالا

 )١( دودقملا ءيشلا : دقلا .



 :لوقي وهو جرخو ! ًادبأ كدنع تلكا ال هللاو !يتمقل يف ةرعشلا ىري نم ةظحالم

 دمع ىلع ليكالا فارطأ ظحالُي ©6لجخاب ةرايز نم ٌريخ تومللو
 :رخآ لاقو

 عوجلا نم لوتقم َلَوأ تنُكل ًاذإ ءادغلا يف يلاكتآ كيلع ولو

 عومسم ٌريغ عادو فيعض توص ًائدتبُم فيلا ءاعُد دنع لوقتي

 هلخو ةريغم ا

 عضوي يدج .ةفوكلا يلاو وهو يفقثلا هللا دبع نب ةريغملل ناك :ينئادملا لاق

 : يبارعأ هتدئام رضحف .رضحي نمم دحا الو وه هسمي ال .ماعطلا دعب هتدئام ىلع

 همأ ّنأك "7درحب يدجلا لكأتل كنإ .يبارعا اي :لاقف . لكألا يف عرسأو .هدي طسبف
 مث !كتعضرأ هنأ ّنأك هيلع قفشت تناو . هللا كحلصأ :يبارعالا هل لاقف ,كتحطن
 هماعط رضحي ملف !رقعلا ةضيب اهنإف اهذخ :لاقف هدي نيب ةضيب ىلإ هدي يبارعالا طسب

 . كلذ دعب

 ةنيدملا يلاوو بعشأ

 هاماحتي هتدئام ىلع يدج هل ناكو ,هماعط رضحف «ةنيدملا يلاو ىلع بعشأ لخدو

 سيل نجسلا لها نإ ,بعشأ اي :هل لاقف ,هقزمف بعشأ هيلإ ردبف ءرضح نم لك
 ! ًارجأ كلذ يف نإف .مهب ىلصت ًامامإ مط نوكت نا تيأر نإف .مهب ىلصي مامإ مهل
 كدنع ٍيدَج محلتلكأنإ قلاط يتجوز نكلو ىرجألا اذه حا ام هللاو :لاقف
 ! هللا ىقلأ ىتح

 يدنكلا

 ًاراج ناك لجر هيلع لخدف .يدنكلا دنع اموي تيّدغت :نوميم نب ورمع لاق
 ناحبس :تلقف .هنم انأ تيحتساف ,لكأن نحنو ,ماعطلا هيلع ضرعَي ملف .هل ًاقيدصو

 .بضغب :درحب )١(



 !ءيش هللا دعب ام : يدنكلا لاق .تلعف هللاو دق :لاق !انعم تبصأف توند ول هللا

 ! ارفاك ناكل هدعب ٍلكأل هدي طسب ول ًافاتك هللاو هّقنكف :لاق

 ام :تلقف هل ًاراج مماخي لجرب انأ اذإف ,ةفوكلا قرط ضعبب تررمو :لاق

 . انيدغتو هل هتيرتش كاف ءًاسأر لع ىهتشاو يفراز يل ًاقيدص نإ :اهدحا لاقف ؟ (كّلاب

 اهذخأو اذه ءاجف «يفاريج دنع اهب لمجتا يراد باب دنع اهتعضوف هماظع تذخأف

 ظ سأرلا لكأ يذلا وه هنأ سانلا مهوي «هراد باب ىلع اهعضوو

 هدلوو ليخب

 قتح هخبطب رمأو ءهل اورتشاف ءارحل يل اورتشا :هدلول ءالخبلا نم لجر لاق

 ءهدلو نويع هيلإ تعرشو .[ مظعلا الإ قبي ملو ] هسفن تهتنا ىتح هنم لكأف ءأربت

 (1 هقدرعتأ رعتأ : ربكالا لاقف !هلكأ ةفص نسحأ نم الإ مكنم ًادحأ هّمعطم انأ ام :لاقف

 اي هقّرعتأ : طسوالا لاقف !هبحاصب تسل : :لاق !اليقم هيف ةّرذلل عدأ ال ىتح «تبأ اي

 :رغصالا لاقف !هبحاصب تسل :لاق !لوأ ماعل مأ وه هماعلأ ىَردُي ال ىتح تبأ

 . مهنود كل وهو «هّبحاص تنأ :لاق ؟افس هفسأو ءاقد هقدأ مث ,تبأ اي هقّرعتأ

 يروثلا

 سوءرلا هبجعي يروشلا نمحرلا دبع وبا ناك :ظحاجلا رحب نب ورمع لاقو

 لماكلا هامس .امبرو «ةبيطلا ناولالا نم هيف امل ًاسرع سأرلا يّمسي ناكو ءاهفصيو

 سأرلاو « ةفلتخم موعطو ةبيجع ناولا وذ وهو ءدحاو ءيش سأرلا :لوقيو ؛عماجلاو

 لصأ نيب يتلا ةمحشلاو درفم |مهمعمطو .نانيعلا هيفو «درفم همعطو ,غامدلا هيف

 ءخملا نم ٌبيطأ ةصاخ ةمحشلا هذه نأ ىلع ءدرفم اهمعطو .نيعلا رخؤمو نذالا

 موشيخلاو «درفم همعطو «ناسللا سأرلا يفو ؛ءالسلا , نم مسدأو «دبزلا نم بطرأو |

 «ندبلا ديس سأرلاو ؛درفم همعط هذه نم ءيش لكو «نيدخلا محلو ,فورضغلاو

 نيل



 :رعاشلا لوقي هيفو «ندبلا ماوق هبو ساوحلا ةساحو ,لقعلا ندعم وه غامدلاو
 ..يرئاس َّمَت ىقتلملا دنع ردوغ» يرثكأ سأرلا ينو ءىسأر اوعزن اذإ

 سأرلا يف يبارعال

 هيجل كفأو  نينيعلا ضعأ ؛ معن :لاق ؟ سأرلا لكأت نأ نسحت ا : يبارعال ليقو

 , غامدلا لكأ نوهركي اوناكو 2 يم قحأ وه نم ىلإ عامدلاب يمرأو هيدخ يقنأو

 مجامجلا يف يذلا خم ا يغتبأ الو

 هنبال نمحرلا دبع يبا ةحيصن

 نايبصلا مهنو كايإ :هل لوقيو سأرلا موي هنبا عم سلجي نمحرلا دبع وبأ ناكو
 كظح امنإف ,كيدي نيب ام لكو .بارعالا شهنو « حئاونلا قالخاو «عابسلا '''

 ةغضم وا ,ةيرك ةمقل نم ,فيرظ ءيش ماعطلا يف ناك اذإ هنأ لاو : كلباق ام هنم
 . اولاق دقو ءامهنم دحاوب تسلو او «لئدمل يبصلاو «مظعملا خيشلل كلذ امناف «ةيهش
 لكألا نمدت الو «نيذاربلا مضخ + مفخت ال « يب يأ ؛رمخ لا نمدمك محللا نمَدُم

 , ""ةرثألا كسفن دّوعو .عابسلا شبن شهنت الو «لابجلا مقل مقلت الو ,جاعنلا نامدإ
 رذحاو «ةميبب كسفن لعجت الف ًاناسنإ كلعج هللا نإف ؛ةوهشلاو ىوملا ةدهاجمو
 نم كسفن دعف امه تثك اذإ :ءامكحلا ضعب لاق دقف .ةنطبلا فرسو ةظكلا ةعرس
 نمو . توملا ةيعاد مقسلاو ,مّقسلا ةيعاد مثبلاو , مثبلا ٌةيعاد عبشلا نأ ماعاو ؛ ىتمزلا
 هريغ لتاق نم ٌمألا هسفن لتاقو .هسفن لتاق هنال ؛ةميثل ةتيم تام دقف ةتيملا هذه تام
 موصلاو «ةنطب وذ هلل عشخ الو ةظك وذ دوجسلاو عوكرلا قح ىدأ ام هللاو «ينب يأ
 تحصو «نابهرلا ٌرامعأ تلاط ام رمأل .ينب يأ نيحلاصلا شيع تابجولاو ؛ةحص

 )١( برشلا نم ءاد هذخأف وري مف برش :رغب .

 ةثراوتملا ةمركملا :ةرثألا (؟) .



 ناو « 'زألا وه ءاودلا نأ معز ثيح ةدلك نب ثراحلا ّرد هلل ؛بارعالا نادبأ

 «ندبلا ةحص كل عمجي ءيش يف بغرت ال فيكف ؛ماعطلا لوضف نم وه هلك ءادلا

 راص ام «ينب يأ ؟ةكئالملا شيع نم برقلاو ءايندلاو نيدلا حالصو .نهذلا ءاكذو

 ا”'ءاجو موصلا نأ لوسرلا معز امو ؛ يسنلاب َْلَبتَي هنأ الإ ًارمع ءيش لوطأ ٌبضلا

 دق « ينب يأ ؛لوسرلا َبيدأتو هللا ّبيدأت مهفاف :تاوهشلا نود ًازجاح هلعج هنا الإ

رع الو ءبصع يل رشتنا الو ءّنس يل ضغن ام ًاماع نيعست تغلب
 «فنا فكو تف

 تنك نإف ؛دازلا نم ففختلا الإ ةلع كلذل امو ؛«لوب سلس الو .«نيع ناليس الو

 . كريغ هللا دعبأ الف توملا بحت تنك نإو «ةايحلا ٌليبس هذهف ةايحلا حت

 يلؤدلا دوسالا وبا

 هيدي نيبو طاطسف يل وهو ٠ ةأرما هيلع تفقو : : يلؤدلا دوسألا هبأ : ءالخبلا نم

 !كل عسوأ كءارو لاق ؟ ٌلُخدَأ : يبارعالا لاقف لكأي وهو .يبارعا هيلع فقوو

 ؟ كعم لكآ نا يل نذأتأ لاق !نادربت [ههيلع لُب :لاق ! ىلجر تقرحا ءاضمرلا :لاق

 تيأر دق ىلب :لاق . كنم مألا الجر تيأر ام هللات :لاق !كل ردك ام كيتأيس :لاق

 تاريمت الا قبطلا يف قبي مل [ اذإ ] ىتح «لكأي دوسالا وبا لبقا مث !تيسن كنا الإ

 وبا لاقف .هئاسكب اهحسمو يبارعالا اهذخأف ءاهنم ةرمث تعقوف هل اهذبن ةريسي

 نا تهرك :لاق .هل اهحسمت يذلا نم رذقأ هب اهحسمت يذلا نإ ءاذه اي .دوسالا

 . عتدتل تنك ام ليئاكتو لير الو لاو ال :لاق !ناطيشلل اهعدا

  لاقف ؟ عئاجلا يشعي نم :لوقي وهو يلؤدلا دوسالا يبأب لجر ّرم :لاق يعمصالا

 بهذ لكا الف ! عبشت ىح لك :لاقو . ريثك ءاشعب هاتأف ب يلع :دوسالا وبا

 ةليللا نيملسملا يذؤت كعدا ال :لاق . لها ديرأ : :لاق ؟ ديرت نيأ :لاق ؛ جرخيل

. 
 (1١) ماعط ىلع ماعط لخدت آلأو «لكالا كرت : منا

 )١(! قنعلا وأ ردصلا يف هفك عمجب هعفد يأ انالف أجو لاقي :ءاجولا .

 م



 !حبصا ىتح الوبكم هدنع تابف ! مهدالا يف هوحرطا ! كلاؤسب سرور (0) . ءاااع

 فيضو ةصفح يبا نبا

 بره مث لزنملا هل ىلخأف ,ةماهلاب فيض ةصفح يبأ نباب لزن :يدع نب مثيلا لاق
 عجر مث .هجاتحي ام ىرتشاف فيضلا جرخف ؛ةليللا كلت هاَرِق همزلي نا ةفاخم .هنع

 . هيلإ بتكو

 فوخلا ةذش نم ًابراهو هنتيب نم جراخلا اهّيأي
 ! فيلا ىلع ًافيض نكت ْمجراف هل دازب ءاج دق كُفْيض

 :رخآ لاقو

 يماهعطو يبرق يف ماشهل ًافيض تب
 7 مالظلا جاد يف ير ٌدلا بكوكلا يجارسو
 ! مارحلا ريغ الو وكلاب دخلا د جأ امارح ال

 :هلو

 !ةُْندع !ًعوجلا اكشف  ماشهل افيض تب
 هتمحر ىتح هل هللا عنص ال  ىككيو

 ,هلزنم يف هدنع ىّدغتي نأ هيلع حليف .عفقملا نبا يتأي ءالخبلا نم خيش ناكو
 ام الإ كل مدقأ ال .هللاو ال ؟ ًائيش كل فلكتأ ينارتأ :لوقيف .عفقملا نبا هلطميف

 .هدنع سيل اذإف ,هلزنم ىلإ هب ىتأو هباجأ ىتح هب لزي مف ! يلع لقاثتت الف ,يدنع
 كروب :هل لاقف «بابلاب لئاس فقوو ؛هل همدقف .شيرج حلمو ةسباي رَسك الإ

 عفقملا نبا لاقف !كيقاس نقدألكيلإ تجرخ نعل هللاو :لاقف ؛لاؤسلا يف حلأف !كيف
 قدص نم انأ ُتملع ام هديعو قدص نم تملع ول هللاو جناو كسفن حرأ :لئاسلل
 . ةملك هتعجار الو ةعاس تفقو ام هدعو

 .دبقلا :مهدالا )١(

 . ءوضلا ءىلألتملا بكوكلا :يردلا (؟)



 عنص :هل لاقف «لئاس فقو اهلح (لف ءاهعاتباف راد ىلإ ءالخبلا نم لجر لقتناو

 لاقف ؛كلذ لثم هل لاقف «؛ثلاث فقو مث ,كلذ لثم هل لاقف ءناث فقو مث !كل هللا

 لوقلا اذهب مه تكسمت ام ءتبأ اي :هل تلاقف !ناكملا اذه يف َلاؤسلا رثكأ ام : هتنبال

 ؟ اولق ما اورثك ييلابت (مف

 عم لكأي يذلا :مربلا . انورق امّرَب الإ كتملع ام :برعلا لوقت : يعمصالا

 . نيترمت نيترمت لكأي يذلا :نورقلاو « ًائيش مهل لعجي الو هباحصا

 طقرالا ديمح

 وهو ؛فايضالا ءاّجه هل لاقي يذلا ,طقرالا ديمح ءالخبلا لخأو ماثللا مألأو
 : هلكآو هب لزن فيض يف لئاقلا

 ا"'روفظأ ٌديِق اهيلَث ىرخأ نيبو 2تّردحمنلا اذإ والا هتمقُل نيب ام

 : هلو
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 هَقْلَح ردحيو هاّقك رمهجت

 لئاو ٌناِبحَّس هاوس امو اناتأ

 لمانألا هيلع تّمض ام رْوَرلا ىلإ

 لئاق وه يذلاب ًالعو ًانايب

 هنأك ققح ْمَقَّللا هنع لاز ايف

 :فايضالا يف هلو

 اولخد ذإ موقلا هوجوب ًابحرم ال

 مهيب لح رمت ةّلُجَو اوناب
 مهسَرَعَم يلاع . ىونلاو اوحيصأف

 لقاب ملكت نا امل علا نم

 نيطايشلا اهيكحتت مثاعلا َمْسد
 نيكاكسلا اهيف مهّيديأ َّنأك

 ا"”نيكاسملا ىقلت ىوّتلا لك سيلو

 ءالخيلا ماعط 5 ءارعشلا تلاق ام

 : بلغت ينب يف ريرج لوق ءالخبلا ماعط يف ليق ام ىجها نمف

 .رفاظأو ريفاظأ عمج . عباصألا فارطأ يف ةينرق ةدام :روفظأ )١(

 . دعبلا وأ رادلا : ىونلا (؟)



 ىَرقلل حنت اذإ يبلغتلاو

 : مهيف هلوقو

 مهمالك اًوَّقْحَأ اولكأ اذإ موق

 ٌمُهَبلك فايضالا َحّبنتسآ اذإ موق

 : يعارلا لاقو

 امك هايشلا تحت ىونلا نيطقاللا

 :رخآلا لوق نم ءالؤه نيأف

 ُهرون هيبجاح نيب ٌجَلْبأ
 :رخآلو

 ًاموي هيلإ تْيتأ , حون وبأ

 ٍنيمس ءيش ال محلب ءاجو
 يناقس يدي َتَعَفَر نأ الف

 الآ نآمَظ ىقس نّمك تنكف

 :رخآلو

 ًاسرخ فايضالا ةيشُخ ٌمهارت

 :رفعج نب داحلو

 ةربخ وذ تلصلا يبأ ثيدح

 َ ةمخُن فرت

 :رخآلو

 )١( مظعلا بابلا : جاترلا .

 محضلا ريصقلا لجرلا وهو مدرك عمج :مدارك (؟) .
 بارسلا :لآلا (؟) .

 هئاوخإ

 الاشألا َلَّقَمو ُهَنسآ َكَح

 رانلا ىلع لوب ٌمِهّمَأل اولاق

(00 
 اهيلاخم يف مهد مدارك تحن

 وو هو

 هروتس تعفُر ىّدغت اذإ

 ماعطلا ةحئارب يناَدغف

 مادملا مير اهوُشَح ًاسوئك

 ا"'ءانملا يف ىّدغت نمك تنكو

 ناذأ الي ًةالصلا نولتمسُب

 و

 هدسافلا ةدعملا حلصي امب

 ةهدحاو ةلكأ ٌمُمَدَّرَعَف



 ٍضماح هل ربحي اناتأ

 ناوخلا لوح َسّفنت ام اذإ

 ةّقر نم ُظْحَللا ُهُملْكَيف

 ةعقر ف مهاردلا ٍلثمك

 ةتيشخ نم سفنتلا ٌدرن

 هتلق دّلق "مسم مهولا ةهلكأيو

 :لاقو .هعفرب رمأو هفاعف « ًادارج هيلإ مّدقف « ليخبب برعلا نم لجر لزن

 ةعجهم دعب ىّمض ًاتيب هللا اَحَل

 هئانفب ادعاق اخيش 2 ترصبأف

 َلوَمعآو كءانإ ْبِيَغ هل تلقف

 ُملْظُم ليللا نم ّيجْوَجد هيلإ
 مكتبي هنأ الإ ٌرِيصلاوه

 مَعْطَم يل ىبَدلا ناقُرُب كي ملو

 ملسُم كل اَبأ ال اذهو اذهف

 ؛ًائيش هرقث مف «براحم نم ًازوجع ةرطم حير ةليل يف رعاشلا يماطقلا فاض

 :لاقو اهنع لحرف

 يمل حيرو هرب يف تفّيضت

 امدعب َرانلا ٌدقوت ٍنوبزيَح ىلإ

 نكت ملو ءاشعلا درب اهب ىلصت

 يقيطم ماقغب الا اهَءاَر اف

 ةخانُم ثآلد نم ًانونج تنئجف

 انأك ىتح ليللا ديلج يف ىرس

 يتقانو يروك َتَبَيَق دقو لوقت

 امّرسَي سيل ملستلاو تْمَلَسف

 ."تضّرغأ مم ًاهراك ًامالس تدرف

 اهتلأس ثيدحلا انعَّرانت للف

 روسحمب حبرت 010(

 ةيضاملا ةقانلا : ثالدلا (؟)

 . اهيف لخدأ يأ :فارطألاب مرخت (؟)

 بكاوك تاذ ريغ ءاسمرط يفو

 بناج لك نم ءادّظلا تمّشَ
 بكارل ودبي رانلا ضيمو ٌلاخَت

 ""بغال توصلا نم روسحم حيرت

 'بحاش عجاشألا يراع لجر نمو

 ا""براقعلا كوش فارطألاب مّرَحَت

 يبئاكر لع رعذت الف كِيلإ
 )باج لك ىلع قح هنكلو

 براض ةفاخم ىَعفألا تشاحنا امك

 براحم نم رّشعم :تلاق ؟ حلا نم

(0 

 . فيعضلا :روسحملاو ءاهسفن جرخت يأ :

 . بيرغلا :بناجلا ( :)



 بِصانب سيل سانلا ٌماع ناك نإو ةوتش لك يف َّدقلا نيوتشملا نم
 بزال ةبرَض ءوُنلا تيبَم لع نكي مل فّيضلا اهنامّرح ادب (لف
 بكاوملا ثيثح اهالجرو اهادي تدّوعت دق ةَيرُهُم ىلإ تمقو
 بحابحلا ران لثم ليل قراطل اوت ذذإ سيق نارين اهنإ الأ

 )١( هجضني مل :ماعطلا جوه .

 : دمحأ نب ليلخلا لاقو

 ىَدنللاقّلخَت مل ةافك

 اهفالآ ٌةئالث ُفكو

 :هريغ لاقو

 مهلثم سانلا يف ىرت ال ةريجو

 مهناخُد نم انوعسوُي اودقوي نإ

 ةهةعدب هلع كي مو

 ةعبس 5 ةئام تصقن اك

 ةعرش ال تائم عستو

 راطفإو ديع مه ُنوكي اذإ

 رانلا جضنت ام انغَلِبَي سيلو

 :ناسح ينب يف يملسلا معن ذ نب دمحا لاقو

 مهردق جول فيضلل اولفتحا اذإ

 ُهَدَرَت ىتح فيضلا َرايج لت

 نكي نإو ًارغبو اثاورأو اماظع

 :رخآلو

 ممأم لهأ مهتيب انأك انبف

 :رخالو

 مارك الف ماركلا بهذ

 "هب ةعاخّنلا هابشأ مدارج

 علطتت هتسآ ٍنيع نم حبصتو

 / عشبأو عوج يأ وأ يحلا ىرق

 عدفض كل ي ءوتشي ران ٍموقلا ىدل

 ا دلجتلاب انضعب ّضعب كأي

 ُماعَللا فيراطغلا يقبو

 . ربصلا : دلجتلا (؟)
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 يني الو ليقُي ال نقم

 :رخآلو

 هترِبُج كتفاف هب تممَه نإف

 ةتريغ َنأ ول ىنبجعُي ناك دق

 :رخآلو

 ًافيغر نوصي ىتفلا اذه نإ

 اطلا مَدأ نم نيترفُس يفوه

 ىسوم توبات فوج يف بارج يف

 : يشاقرلا لضف يف ساون وبا لاقو

 الطلا نم ًادوُس سانلا رودق تيأر

 اهردص ةضوعتبلا موزيحب قيضي

 اهب ىعس ليحرلل اًودانت ام اذإ

 :بتاكلا ليعامسإ يف لاقو
 شولاك ليعاسإ زبخ

 اذه كتاقر نإ

 اصتلاب لباق اذإف

 ىتح ةعتّصلا م كحأ

 :رخآلو

 ةماعط نم كّنيمي ٌعفرآ

 )١( بوثلا شقن :يشولا .

 |! يع

 3 م

 ماعّط هل مشي الو ءُل

 ُهِمَسَق نم ّربلا كاذف «فيغرلاو ال

 همّدو همحل نم اهعقوم َّنِإف

 ٍليدنم يف نيتلس يف فئ
 ليئاكيم دنع ٌميتافملاو

 ردبلاك ارهز نّييشاقّرلا ردقو

 رففلا واق ىلع اهيف ام جرخيو
 ٌرذلا دلو نم يلوحلا مهمامأ 3

 (0)/ طه تا :
 افري قشنا ام اذ

 ةخ ف كك ف

 افك ةتالا فضلأ
 .٠ . قدرجلا ٠ .٠ 00

 ةمالك يف بغرت تنك نإ

 .زبخلا نم ظيلغلا : قدرجلا )١(
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 ةعيعر ٌرسك نايس

000 

 اّنع بدت انحف امو

 :رخآلو

 هناوخإ مختت نأ- ردي

 .هدنع اورَجْوي نأ ىهتشَيو

 :هوحن يف انلوق نمو

 هلكأ نم ُتاصلا ٌرطْفُي ال

 ٌدهاش هِمْؤَل نم ههجو يف
 هُلاعفأ فورعملا فرعَي م

 :رخآ لاقو

 امكاخأ انيعأ بعك نم ّيَنيلَخ
 هنإ ةَعرف نبا ّلْخُب الخبت الو
 ًادجام قلي مل هللا ديبع نأك

 العلا كردت ىتم ىحي يبأل لقف

 ةفاطع نم مظع ٌرْسك وأ

 باحسلا فوج يف ٌربخلا تبسح

 بابزذلا َةَئْزَرَم تفخ نكلو

 روذحم ةمضختلا ىذأ نإ

 روجأم متاصلاو موصلاب

 اربخُي نأ دهاشلا هب ىفكُي

 ارّكنملا ركني ملاك طق

 نيعم عركلا نإ هرهد ىلع

 نيزح ٌءادن ىَجرُي نأ ةفاخم
 نوكت تامّركملا نأ ردي لو

 نيي كيلع فورعم لك يفو
 نيمك تنأو الإ هّقلت مف هباب دس ةجاح يف ُهَتْنِج اذإ

 ءالخبلا رابخا نم باب

 تنك ام :لاقف ! ينلمحا : ل اقف ؛ءالخبلا نم الجر جر بحاص :لاق يشايرلا
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 ا"! بقاعف باقعلا ناك نإو ؛كاذف (كتلح نإف ءاهفدرأف اهنا

 . يشملا ىلع ةقاط يبالو لمح اهيف ام :لاق

 : متاح مهرعاش لاق دققو

 "رجلا ُهِنِهَنُي ال كاطع امإو نيم ٌعنام اَمإ ّيوامأ

 :ةزع ريثك لاقو

 ا""امزخأ ناك هعنم ام اذإ ٌعونم هلبونسي اهف لاملا دالت نهم

 عفشتف ءاهضقي مف «ةجاح ةالولا ضعب نم تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع لأس

 :لاقف ؛اهاضقف لجرب هيلإ

 اهعانطصاو اهَرْجأ ماوس ىّلوت يتجاح تكردأو ءدمحُت لو تمذ

 اهعاب ريخلاب هللا قاضأ ٌّسفنو ٌرصَقُم يأر دجملا بسك كل ىبأ

 اهعاطأ ّرشب ْتََِّمَم نإو ءاهاصع هرم رّثخلا ىلع هتثنح يه اذإ

 نسح ناكو .هفلستسي رسوم هل راج ىلإ ثعبف «ةرم يلؤدلا دوسالا وبا جاتحا

 :لاقف ؛هدرو هيلع لتعاف «هب نظلا
 ديلبو مزاح دجحب شيعي امنإف ًاسأي سمن َنّوِعْفُن ال

 ديعب َلاَنُي ال بيرق لكف هبَرقل راج لام يف ْنعَمطت الو

 لاملاو «ةليلق ةدئافلاو ,ةريثك ةنؤملا :هيلإ بتكف ,هفلستسي رخآ ىلإ بتكو

 نإو ءًاقداص هللا كلعجف ًابذاك تنك نإ :دوسالا وبا هيلإ بتكف .هيلع ٌبوذكم

 ! ًابذاك هللا كلعجف ًاقداص تنك

 : ليخب يف ءارعشلا ضعب لاقو

 .رخآلا بقع امهنم لك بكري يأ :باقعلا )١(

 . هرجزو هنع هّْفك يأ :ءيشلا نع ًانالف هنبن :لاقي (؟)

 . دقلا :دالتلا (7)



 ِلعلا فنك يف وهو تام تم

 نّدلا رماع يفو .ىتوملا دادع يف
 نكلو ةايحلا ةقيم تْمَي

 :رخآلو

 هسفنلف هلك ٌءارق اًّمأف

 :رخالو

 مويو ىءىدن موي : ناموي هل

 ىَراصُتلا ىلعف دوج اتأف
 :رخآلو

 ىلوعم تلمعأو , يرافظأب تحدق

 يتجاح هجو يف تمق ان َمّمت

 هتنبأر ال ُهاعنأ نأ تئمججأف

 :يدلوُجلل يدادغبلا رفعج وبأ دشنأو

 حلاص يل ٍنيرانيدب ءاج

 ٌةرذ هلمحت اهاضدأ

 امهْيَلَظ كل اتنزو ول لب

 احّلفأ الو اناك ال ناكل

 :درجع دامحلو

 اف .ليزجلل لمؤت كريخب قرأ

 لتثع هلاومأ ىلع ليخبللو
 هتّفع سانلا يف ىرت ميركلا نإ

 )١( فيضلا ىلإ مدقي ام :ىرقلا .
 )١( هوحنو فيسلا دمغ : بارقلا .

 دتشاو هشيع قاض يذلا : دوهجملا (غ( .

 ٍليلظ شيع لظم يف ْمِقُم شن

 ,ليجو حلاص لك نع تام

 ")ديزي هلك ديزي لامو

 (7بارقلا َنِم هيف فّيسلا َلْسَي

 بالكلا ىّلَعف هّسأب اَمأو

 (9نتمأ لا 92 ًادوملج تفداصف

 ىسع وأ تام دق :تلق ىح قّرطأو

 ْ هنت ىتح توملا قاوف قوفي

 امهازركخأو ُهللا هحّلصأ

 (هاوقأب ّميرلا ٌبعلتو

 (ًمالظ حجري اهيلع

 ةوعلا قروي مل اذإ ُراَغلا ىَجْر
 دوس ُهَّجوُأ اهيلع نويعلا َقْرُز

 (غ)وم 0 50 2 -

 دوهجم وهو ينع لاقي ىتح

 . شخ :حدك (*)



 : دشنأو

 ارارسإ نيرانيدب انل هريناند نم ىسوُم ٌنبَآ َداج

 اراط خسرف نم اخِفن ولا ةّقِخ نم ّفكلا يف مالك

 اراطسق ربخلل اِهّدأ ٌرِكْنُم اهل ىلقو تلق

 اراب هدتنع اذه ناكو اجرب دنع اذه ناكف

 اراتخم ٌراطسقلا هل ناك اهنم ًادحاو اَّنَزو م
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 ارانيدو ًاطاريق ُصّقني هنازيم ةفك يف ناكف

 ءالخبلا يف ليق ام باب

 : دشني ةيهاتعلا ابأ لجر عمس

 اليخب الإ ىرت نلف تل كش ثيح كفْرطب يمُراف

 ! ًاحمس ًادحاو ينرأف :لاق !مهَّلك سانلا َتْلَخِب : هل لاقف

 :مزاح يبأ نبا لاقو

 ؟ مرك ىتفب يل َنيأو تلقف !ًايرك ىتف تْحَدم ول اولاقو

 ملع نم برجملاب كبحو ًاماع َنوسح يب مو ُتْوَلب

 مدع ىلع ُدوعي ٌدحأ الو ٍريخ مويل َّدَعُي ٌدحأ الف

 :رخآلو

 هباب دي ريغ نم َدتراو هبباوب رف انأآر

 ُجْحَي  ٌبجاح هِضْنِب نم هل نك هباَجَح باغ نإ

 : انلوق نمو
 صم # - 8 2 نيدو 2 ا دلال

 مدي لانُي الو .حيدّمل ًاموي هّيفطع ّرَهَي ال نم فك
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 مسي نيبجلاو دخلا حلار هجوب هنم ةاجرلا ىقلتي

 )١( مهاردلا دقتنم :راطسقلا .



 وكشي لاز امف

 ٍفّرط لك نم هيف مولا فلأ
 ارارم هنع ٌحيصنلا يناهن دق

 : انلوق نمو

 انس ْضيمو اهنم ٍنّرغ ٌةعارَي
 هُبرضت تنك ول ًارجَح تفّداصف

 بذك نمو لخُب نم غيص امنأك
 هرئاز ءاج ام اذإ ربي بلك

 ءارئاز هتئج

 : انلوق نمو

 اهْيط ف فلخلاو اهكادمأ

 هبرق نمو ءسحن ههجو نم
 هل ًافيض تنك نإ مضتمت ال

 ةقر نم ظاحلألا ُهُّملكت

 هلكأ ىلع اعيش ٌمدتأت ال

 معو ٍلاخ نيب هيف ًاقرَعُم
 010 8ع ع

 يماو حيصن نم تنا يباب

 7 اَسبتْقُم فكلا هيلإ تدَّدم ىتح
 )20 - و 1

 اسجينا امل ىسوم اصعب همؤل نم
 اَسَّفن اذو ًاحور هل كاذ ناكف

 ا"اَمَبن َةَفْحُن يِدْهُم ءاج اذإ ىتح

 ُموتخحَم لخبلاب اهئاونُع
 موللاو فيوستلاو لطملاو

 موش هنافرع نّمو «سجر
 موضه فْزجلا يف هّرْبْحَف

 ”'موُدأم عوجلاب هنإف

 أوسأ انكل انلاومأ نيكاسملا انمعطأ ول :يلؤدلا دوسألا وبأ لاق :لاق ىعمصألا

 ! مهنم الاح

 . ةعاري ةدحاولا ران هنأك ليللاب ريطي بابذ : عام (0)

 . ءىشب هاتفش تكرحت : سبن (7) .رجفنا : سجبنا (؟)

 ا . ماعطلا مضهي ء ءاود لك : موضافلا (1)

 . مادإلاب هزبخ لكأ : نالف مدتئا (65)



 قىتح مكنم نوعنقي ال مهنإف ,مكلاومأ يف نيكاسملا اوعيطت ال :هينبل لاقو

 !مهلثم مكوري
كلو «لعفل مهلك سانلا ينغي نأ ءاش ول هنإف هللا اودواجت ال :ًاضيأ مهل لاقو

 هن

 الو رقفلا مهحلصي ال ًاموقو ءرقفلا الإ مهل حلصي الو ىنغلا مهحلصي ال ًاموق نأ ماع

 ! ىنفلا الإ مه حلصي
 . يمثال رثكألا ناكل فلأ ةئام سانلا يف تمسق ول :نوراه نب لهس لاقو

 . عيمجلل ىضرأ عيمج ا ٌمنم :مهجلا نبا لوق هوحنو

 :يبلغتو يدنك

 ينإ بلغت ينب اخأ اي :لاقف ءهلأسأ ةدنك نم ًالجر تيتأ :بلغت نم لجر لاقو

 يراد نم تنكم ول هللاو ينفإو «كنم لإ برقأ وه نم مرحأ ىتح كلصأ نل

رعو ٍلهأو يلام نم يديب يقب ام بلغت ينب اخأ اي هللاو «ةبوط ةبوط اهوضقنل
 يض

 . سانلا نم هّعنم ام الإ

 . قوقحلا نع رصق لوضفلا نم ىطعأ نم :رخآ لاقو

 :لئاسو نوراه نبا
1 

 نبا اي كاذ امو :لاق ءهيف كيلع ةئزرم ال ام ينبه :نوراه نب لهسل لجر لاقو

 يف هللا عئاط وهو مهردلا َتنَّوَه دقل ىخأ نبا اي :لاق !دحاو مهرد :لاق ؟ىخأ

 ةئاملاو «ةئاملا رشع ةرشعلاو ,ةرشعلا رشع كحيو مهردلاو ءىصعُي ال يذلا هضرأ

 يذلا مهردلا ءاهتنا نيأ ىلإ ىخأ نبا اي ىرت الأ !ماسملا ةيد فلألاو «فلألا رشع

 . مهرد ىلع مهرد الإ لاملا تويب لهو ؟ هتنّوه

 : هنبال نامقل ةيصو نم

 ام ريخب لازت ام نيتنثاب كيصوأ ,ينب اي :هنبال لاق هنأ ٍمكحلا نابقل نع يوُرو
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 . كداعمل كنيدو 6( كشاعل كمهرد : ام تكسمت

 يف دشنأو . كريغ ديب ام كبلط نم ٌريخ .كديب ام ككاسمإ :دوسألا وبأ لاقو

 ٍليخب لاوس نم ًريخ لخْبلَت كلو َةَّلَضو ًالهَج لخبلا يف ينوُمولَي

 : سملتملا لوق هريظنو

 داز ريغب دالبلا يف برضو ٍدافت نم ٌريخ لاملا سبحو
 داسفلا عم ريثكلا ىقبي الو هيف ديري ليلا ٌحالصإو

 ضرعأ رهدلا :لاق ؟ ضيرع كلام نإف قفنت ال كلام :ناوفص نب دلاخل ليقو

 تومأ ال نأ فاخأ نكلو ءال : لاق ! هلك رهدلا شيعت نأ لمؤت كنأك :هل ليق !هنم

 !هلوأ يف

 يمازخلاو ظحاجلا

 اذه هللا ينمدعأ ال :لاق ؟ليخب كل لاقي نأ ىضرتأ :يمازحلل ظحاجلا لاقو

 !تكش مما يأب يَّمَّسو لاملا ّيِل مّلسف .لام وذ انأو الإ ليخب يل لاقي ال هنأل ؛ مسالا

 . مذلاو لاملا لخبلا مسال عمجو .دمحلاو لاملا ءاخسلا مسال هللا عمج :لاقف

 يفو ؛لاملا ثكمل ًاببس «ليخب مهوق يف نإ :ديعب نوبو بيجع قرف اههنيب :لاق
 يخسلا مساو ءّمذو ظفح هيف ليخبلا مساو ؛ يكلم نع لاملا جورخل ًاببس , يخس مهلوق

 ةعمسمو «ةيرخسو حير دمحلاو ,هلهأل مركمو . عفان ضان لاملاو .دمحو عييضت هيف

 ,هلايع عاضو .هرهظ يرعو .هنطب عاج اذإ هنع دمحلا ءانَغ لقأ امو ؛'”ةذمرطو

 جاتحا نمو «كيلع يقي ال نأ كنع ىنغتسا نم نأش نم :مهجلا نب دم لاقو

 . فلصلاو ةرخافملا :ةذمرطلا(١)



 هينغي ام هل لذبت ال نأ هتدوب كنضو كقيدصل كبح نمف ؛كنع لوزي ال نأ كيلإ

 «كعبتي كبلك عجأ :اذه لثم يف ليق دقو كيلإ هجوحي امف هل فطلتت نأو ؛كنع

 ؛ركشلا نم هبايسأ عطقو ءردغلا ىلع هناعأ دقف هقيدص ىنغأ نمف ؛كلكأي هنّمَّسو

 . رجافلا كيرش روجفلا نيم نأ امك ءرداغلا ٌكيرش ردغلا ىلع نيعملاو

 : هينبل يدسألا ةيصو نم
 نألو ءاطعلا نم دسأ هنإف ؛ّدرلا اوملعت .ّىب اي :هينبل يدسألا رمع نب ديزي لاقو

 اهمسقي نأ نم مهتيعأ يف هل ٌمظعأ ءمهرد فلأ ةثام مكدحأ دنع نأ بت ونب معت

 . ريقف وهو يحس لاقي نأ نم هل ريخ , ينغ وهو ليخب ليخب مكدحأل لاقي نألو ؛مهيلع

 ناك نإ كنظ امف ؛كيلع هنم نسحأ كبحاص ىلع كبوث : :نولوقي : يمازحلا لاقو

 ةيأآ ريصي دي سيل ينم كوطأ ناك نإو ؟ يسيمت ف ليختي سيلأ 2 يم رصقأ

 "اذه قفل قمو ثم هي هنأ لأ

 :هيقفو ساون وبأ

 «ناسارخ لهأ نم لجر .دادغب ديرن نحنو ةنيفسلا يف انعم ناك : ساون وبأ لاقو

 .هدحو لكأب ناكو مم القعو مبناهقف نم ناكو
 : لاقف 0 ,7 تلقف

قش يف . ليو هي لعجف محارم ن نابلس دي هه عقوو
 هللا الإ هلإ ال :

وكي نأ اذهل يغبني ام ؛ دحأ هللا وه لق :رخآ قش يفو ؛ هللا لوسر دمحم
 ةذيوعت الإ ن

 . قودنصلا يف هب يمرو !ةيقرو

 مهرد اي :لاقو هرفظب ''!هَّنط هديب مهردلا عقو اذإ ناكو «ًاليخب ىبسيع وبأ ناكو

 .نرو توص :نط )١(
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 !رادلا كب تنأبطاو ءرارقلا كب ّرقتسا نآلاف ؟ اهتخّود ديأو ؟ اهتلخد ةنيدم نم مك

 . قودنصلا يف هب ىمر مث

 : لئاسو سرشأ نبا

 !ةجاح كيلإ يل انأو :لاق . . . ةجاح كيلإ يل نإ :سرشأ نب ةماثل لجر لاقو
 :لاق . تلعف دق :لاق ! اهءاضق ّنمضت ىتح اهركذأ ال :لاق ؟ لإ كتجاح امو :لاق
 . هنع لجرلا فرصناف ! ةجاح ىنلأست ال نأ كل يتجاح نإف

 ردق ىلع ءانإب ىتأ ,ينقسآ لجرلا هل لاق اذإ مكدحأ لاب ام :لوقي ةمامث ناكو
 ماعطلاو .ةعامجلا نع لضفي امب زبخلا نم هاتأ « ينمعطأ لاق اذإو ءرغصأ وأ ديلا
 اودهزو زبخلا ىلع اوبلك ام زبخلا ءالغو ءاملا صخر الول هنإ امأ !ناوخأ بارشلاو
 الأ ؛هتبنم يف ًاليلق ناك وأ .هنمث رثك اذإ لوكأملا يف ءىبش بغرأ سانلا ؛ءاملا يف
 لهأ نكلو ؛ ''7ةأمكلا نم بيطأ ناجنذابلاو ,يرثمكلا نم بيطأ رضخألا القابلا ىرت
 !نمثلا ردق نوهتشي امنإو , ليلق رظنلاو ليصحتلا

 .الولف .حلاملا هل ودع ىدعأو ءاهب اومدتأت نأ زبخلا ءادعأو مكايإ :لوقي ناكو
 . لسنلاو ثرحلا كلهأل ءاملاب هيلع ناعأ هللا نأ

 دقف يرشقب ينلكأ نم :لوقي ًالقابلا نإف .هرشقب القابلا اولك :لوقي ناكو

 ؟مكماعطل

 : ليقعو ةريبه نبا

 ةبارقب ةيلإ تمف «ةريبه نب رمع ىلإ ليقُع نب نم لجر ءاج دق لاق يعمصألا
 كتلأس يذلا ليقعلا انأ :لاقف مايأ دعب هيلإ داع مث ؛ًائيش هطعي ملف ,هّيطعي نأ هلأسو

 )١( ةخوبطم لكؤت ةيشمكلا ةليصفلا نم رطف :ءمكلا عمج :ةأكلا .
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 ؛ كيل ةرذعم لاقف !مايأ ذنم كعنم يذلا يرازفلا انأو : :ةريبه نبا هل لاقف !مايأ ذنم

 نوهأو « يدنع كل مألأ كلذ : :لاق !يبراحملا ةريبه نب ديزي كنظأ انأو كتلأس ينإ

 «يسرح اي !هب ملعت ملو ديزي لثم اتنامو ,هفرعت ملف ىلثم كموق يف أشن ؛ّللع كب

 1 ديب 7 عفسآ
 !هدبب

 : اهب نولثمتي يتلا ءالخبلا راعشأ نمو

 ركشلا ةلق نم تبرَج ام سانلا ىلإ هّنعتص ريخ لك يف ٍنَدَّمزو

 :رخآلو

 لدبتساف هّبيَج كّلضأ اذإف هبيجل تيدّتها ام َكّصيمق عقرا

 : ةمره نبالو

 ٌعوقَرَم هصيمق ُبّيِجو قلخ هؤادرو ىتفلا فّرشلا َكردُي دق

 ؛ناوخإلا تفلتخا اذإ لاوقألا فلتخت :مهلوق دعولا فلخو لخبلا يف مهلاثمأ نمو

 : مهوقو

 زاهنلا ةوحمي ليللا ُمالك

 : مهوقو

 دوعولا ٌةبذاك فيصلا ٌقورُب

 لخبلا يف نوراه نب لهس ةلاسر

 ريخلا مكملعو ,مكلُمش عمجو ءمكرمأ هللا حلصأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةنتفلا ىلإ اوعرست ال ءممت ينب رشعم اي : . سيق نب فنحألا لاق ؛هلهأ نم مككلعج

 نأ تدرأ اذإ :نولوقي اوناك دقو . رارفلا نم ءايح مهلقأ لاتقلا ىلإ سانلا عرسأ نإف

 نمو «بيعلا نم هيف ام لضفب سانلا بيعي امنإ هنإف ءاباّيع لمأتف ةمج بويعلا ىرت

 )١( ةرجو هبذتجاف ام ءيش ىلع ضبق :هديب عفس .

5 



 . قفشمب يرغت نأو ًادشرم يهنت نأ حيبقو «بيعب سيل ام بيعت نأ بيعلا بيعأ

 ةمعنلا ءاقبإو ,مكدساف حالصإو ,مكميوقتو مكتياده الإ انلق امب اندرأ امو

 اننيب اهف ةينلا نسُح ليبس انأطخأ اف مكداشرإ ليبس انأطخأ نئلو .مكيلع

 مكلبق انسفنألو ءمكل هانرتخا امب الإ مكانيصوأ ام انأ نوملعت دقو ؛مكنيبو

 امو :هموقل حلاصلا دبعلا لاق ام كلذ يف لوقن مث ؛مكنود قافآلا يف هب انرهشو
 امو تعطتسا ام حالصإلا الإ ٌديرأ نإ .هنع مكابنأ ام ىلإ مكقلاخأ نأ ُديِرَأ

 انتمرح يف مكب انقحأ ناك اف ؛"”ُبينأ هيلإو تلكوت هيلع .هللاب الإ يقيفوت
 الف ,مكقح بجاو نم هانيعر ام ىلع مكيلإ كلذب اندصق قح اًوعرت نأ مكب

 ًارخفو اري بويعلا ركذ ناك ولو ,متمق ةمرحلا بجاوب الو متغلب طوسبملا رذعلا
 . الْعُش كلذ نع انسفنأ يف انيأرل

 دقو ؛هعير يف ديزأو ,هعمطل بيطأوهف ,نيجعلا يديجأ : يمداخل يلوقب ينومتبع

 . نيعيرلا ٌدحأ هنإف ,نيجعلا ("”اوكلمأ :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق

 ؛ةسيفن ةبطر ةهكاف نم نيمث ءيش هيفو «''' مظع لس ىلع تمتخ نيح ينومتبعو
 سيلو ؛ ةعيضم ةجوزو ,ءاعكل ةّمأو ( عشج يبصو .مهن دبع ىلع .ةبيرغ ةبطر نمو

 نأ ,ةداسلا ريبدت يف الو ,ةداقلا ةداع يف الو .مكحلا بيترت يف الو «بدألا لصأ نم

 - بوكرملا ريطخو .سوبلملا نيمثو ,بورشملا بيرغو «لوكأملا سيفن يف يوتسي
 عقاومو .سلاجملا يف مهعضاوم يوتست ال امك ؛دوسملاو ديسلاو «عوبتملاو عباتلا

 مسمسلا هرامح فلعو ؛نيمسلا جاجدلا هّيلك معطأ ءاش نمو ؛ناونعلا يف مهئامسأ

 !رّشقملا

 ,غراف سيك ىلعو .«قيوس دوم ىلع ةمئألا ضعب متخ دقو «متحلاب ينومتبعف

 )١( مهم ةبآلا دوه ةروس .

 هنجع اومعنأ :نيجعلا اوكلم (؟) .

 ) )9قابطأ ال ءنابضق نم ذختت ةلس : دسلا .



 !ءيش ىلع متخ نم متبعو ,ءيش ال ىلع مخ نمع مكسمأف ةّنظ نم ريخ ةئيط :لاقو

 عم عمتجيل .جاضنإلا يف درف قرملا يف تدز اذإ : : مالغلل تلق نأ ينومتبعو

 دزيلف احل مكدحأ خبط اذإو : هلع هللا لوسر لاق دقو ؛قرملا بيط محللاب مدأتلا

 . « ًاقرم باصأ ًايحل بصي مل نمف «ءاملا نم

 نم ةفوصخملا نأ تمعز نيحو .صيمقلا ريدصتبو «لعنلا "7 فصخب ينومتبعو

 ؛ عييضتلا عم قّرفتلاو .مزحلا نم عيقرتلا نأو «كّسشلاب هبشأو ىوقأو ىقبأ لعنلا

 قعليو ؛ هبوث عقريو , هلعن فصخي ِهَِلَع هللا لوسر ناك دقو .ظفحلا عم عامجالاو

 لاقو . «تبَجأل عارك ىلإ تيعد ولو «تلبقل عارذ يلإ يدُهُأ ولو : لوقيو ,هعباصأ

 تلاقو ؛«هّربك لقو ,هتنوئم تّفَخ لالحلا نم يحتسي مل نم » :مالسلاو ةالصلا هيلع

 هيلع طرتشاو .ًاثدحم هل داتري ًالجر دايز ثعبو . قّلخلا سبلي مل نم ديدج ال ءابكحلا

 يننكلو ال :لاق ؟ةفرعم اذ هب تنكأ :هل لاقف .ًاقفاوم هب هاتأف ,ًالقاع نوكي نأ

 «بدألاو لقعلا هيف تسّرفتف ؛ ًاديدج سانلا ُسِبَلَيو اَقَّلَخ سبلي ظئاق موي يف هتيأر

ج دقو ؛هعضوم يف ديدجلا لثم هعضوم يف قلخلا نأ تملع دقو
 ءيث لكل هللا لع

 هللا ايحأ دقو ؛ًالاقم ماقم لكلو « الاجر نامز كل لعج ابك ؛ ؛ ًاعضوم هب امسو ًاردق

 امك ءَنْيَبْسَكلا دحأ حالصإلا نأ اومعز دقو ؛ءاملاب ّصغأو «ءاودلاب تامأو , مسلاب

 كلام رمأو ءزنع دي سيق نب فنحألا ربج دقو ؛نيراسيلا دحأ لايعلا ةلق نأ اومعز

 ؛ ةجاجد لكأ دقف ةضيب لكأ نم :باطخلا نب رمع لاقو ؛لعنلا كرفب سنأ نب

 يدهأ نأ ديرأ : ءاكحلا ضعبل لجر لاقو ؛”'ةيحضأ دلجب هللا دبع نب ماس سبلو

 . ًاضوُيَب اهلعجاف دب ال ناك نإ :لاقف . ةجاجد كيلإ

 فرعي مل صيخرلا دوجوملا يف فرسلا عضاوم فرعي مل نم :تلق نيح ينومتبعو

 فششأو ةيافكلا غلبم ىلع ءوضولل ءامب ت تيتأ دقلف ؛ يلاغلا عنتمملا يف داصتقالا عضاوم

 .زرخملا :فصخملاو . فصخناب اهزرخ :لعنلا فصخ )١(

 . ىحضألا ديع يف اهب ىحضي اهوحنو ةاش :ةيحضأ (؟)
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 نم اهيلع ريفوتلا ىلإو .ءاضعألا ىلع هئازجأ قيرفت ىلإ ترص املف ؛ةيافكلا نم
 تكلس تنك ول ْنأ تملعف ؛ءاملا ىلع ًالضف ءاضعألا يف تدجو ,"'ءاملا ةفيظو
 لوألا [وضعلا ] بيصن ناكلو .هلّوأ ةيافك ىلع هرخآ جرخل هلئاوأ يف داصتقالا

 هنإ امأ :فّرَّسلا ركذو نسحلا لاق دقو ؛ لع متعنشو كاذب ينومتبعف ؛رخآلا بيصنك

 . الكلاب هفدرأ ىتح ءاملا ركذب ضري ماف ؛ ًالكلاو ءاملا يف نوكيل

 ةقرو ءهرهظ سّرقتو ءهرُمع لوطب مكدحأ َنّرتغي ال :تلق نأ ينومتبعو

 نم هلام جارخإ ىلإ كلذ هوعديف ؛هتيرذ رثكأ هوحن ىري نأو .هتوق نهوو .همظع
 هلعلف ؛ هيلع تاوهشلا طيلستو هيف فرسلا مكحت ىلإو ,هريغ كلم ىلإ هليوحتو هدي
 قزري نأ هلعلو ؛رعشي ال وهو ّنسلا يف هل ًادودممو ,يردي ال وهو ؛ًارمعم نوكي نأ

 هكردي الو لاب ىلع رطخي ال ام رهدلا تافآأ نم هيلع ثدحي وأ .«سأيلا ىلع دلولا

 هيلع ناك ام ّبعصأ ؛همحري ال نم ىلإ ىوكشلا رهظيو «هّدري ال نمم هذرتسيف «لقع
 :صاعلا نب ورمع لاق دقو كلذب ينومتبعف ؛بلطي نأ هب ناك ام حبقأو «بلطلا

 . ًادغ تومت كنأك كترخآل لمعاو . ًادبأ شيعت كنأك كايندل لمعا

 كولملا لاومأو ثيراوملا لام ىلإ ريذبتلاو فرسلا نأب تلق نأب ينومتبعو
 باهذل هيف ضرعي ام ىلإو .بلتجملا ىنغلاو ءبستكملا لاملل ظفحلا نأو [عرْسأ ]
 هتقفن بسحي مل نمو ؛عرسأ - بلقلا ماتهاو «ندبلا بصّنو «ضرعلا ماضتهاو «نيدلا
 هردق ىنغلل فرعي مل نمو .لصألا عاضأ دقف لخدلا بسحي مل نمو ,هلخد بسحي مل

 . لذلاب ًاسفن باطو ءرقفلاب نذأ دقف

 ثيبخلا نأو ,لالحلا يف قافنإلا نمضي لالحلا بسك نإ :تلق نأب ينومتبعو

 نود راجح ىومهلا يف قافنإلا نأو ,بيطلا ىلإ وعدي بيطلا نأو ,؛ثيبخلا ىلإ عزني
 هبنج ىلإو الإ طق ًاريذبت رأ مل :ةيواعم لاق دقو ؛لوقلا اذه ىلع متبعف ؛قوقحلا
 اورظناف هلام لجرلا باصأ نيأ نم اوفرعت نأ متدرأ نإ :نسحلا لاق دقو .عييضت

 . هوحن وأ قزر وأ ماعط نم مويلا يف كل ردقي ام : ةفيظولا (1)
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 . فرسلا يف َقَّقنُي امنإ ثيبخلا نإف ,هقفني اذ اهف

 ' «تافآلا راد يف متن نأ :مكل ينم رظنلا نسحو مكيلع ةقفشلاب مكل تلقو

 .اورشحاف ءةيقب لإ عجري مل ةفآ مكدجأ لامب تطاحأ نإف ؛تانومأم ريغ حئاوجلاو

 [دق ]و ؛عيمجلا تومب الإ عيمجلا يف يرحت ال ةيلبلا نإف ؛ةنكمألا فالتخاو مقنلا

 ايانملا نيب اوقرف : ريعبلاو ةاشلاو ةمألاو دبعلا يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق

 نوعنصت فيك :[ نييرحبلا ضعبل ] نيريس نبا لاقو .نيسأر سأرلا اولعجاو

 ةمالسلا نأ الولو , ضعب َمِلَس ضعب بطع نإف ,نفسلا يف اهقّرفن : اولاق ؟ مكلاومأب
 . عانص يهو ءاقرخ اهبسحت :نيريس نبا لاق . رحبلا يف انلاومأ انْلَمَح ام ؛ ٌرثكأ

 ؛ةوزتل لامللو «ًاركّسل ىنغلل نإ :مكيلع يقافشإ دنع مكل تلق نأب ينومتبعو
 دقف رقفلا فوخب لاما طبتري مل نمو .هعاضأ دقف هركس نم ىنغلا ظفحي مل نمف

 نِمَأ ين نم ًالقع رصقأ دحأ سيل : ةلبج نب ديز لاق دقو ؛كلذب ينومتبعف ؛هلمهأ

 .رمخلا ركس نم رثكأ ىنغلا ركُسو .رقفلا

00 
 امزحأ ناك هٌعنم ام اذإ ٌعوُنم ٌهُبيوني (مف لاملا دالت بوُمو

 موقت هبو ءماعلا دافي هب لاملا نأل ؛ ماعلا ىلع لاملا مّدقأ ينأ تمعز نيح ينومتبعو

 ؛ عرفلا نم ليضفتلاب قحأ لصألاو ,لصأ وهف ماعلا لضف فرعُي نأ لبق سفنلا
 « ءاملعلا : لاق ؟ ءاملعلا مأ لضفأ ءاينغألا : ءاركحلا سيئرل ليق دقو ؟اذه فيك :متلقف

 ؟ ءاملعلا باوبأ ءاينغألا يتأي امم رثكأ ءاينغألا باوبأ نوتأي ءاملعلا لاب |مف :هل ليق

 يه املاح :تلقف ءالعلا قب قحب ءاينغألا لهجو .لاملا لضفب ءاملعلا ةفرعمل كلذ :لاق

 نع مهضعب ةيف ىنغي اغي ؟يشو هيلإ ةماعلا ٌةجاح ءيش يوتسي فيكو « امهنيب ةيضاقلا

 وبأ لاقو ؛ جاجدلا ذاختاب ءارقفلاو ءمنغلا ذاختاب ءامنغألا رمأي هل يبنلا ناكو ؛ ضعب

 )١1( مدقلا يلصألا لاملا :دالتلا .
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 ,دحاولا مويلا يف مايألا ةقفن نوقفني تيب لهأ ضغبأل ينإ :هنع هللا يضر ركب
 .ضبق اذإو «طسباف قزرلا كل هللا طسب اذإ :هدلول لوقي يلؤدلا دوسألا وبأ ناكو
 . ضبقاف

 نوكت ةلآلا لضفك وه امنإ توقلا ىلع ينغلا لضف [نإ ] :تلق نيح ينومتبعو
 لاق دقو َةَدُع تناك اهنع ىنغتسا نإو .تلمعتسا اهيلإ جيتحا نإ .تيبلا يف
 تنك مف :هل ليق !ءيشب هنم عفتنأ ال ًابهذ دحأ لثم يل نأ تددو :رذنملا نب نيضحلا
 ضعب لاق دقو ؛مودخم لاملا نأل ,هيلع ينمدخي ناك نم ةرثكل :لاق ؟هب عنصت

 يف ٌلذو ,كبلق يف رع هنأ الإ هيف [كل ] نكي مل ولف ,ىنغلا بلطب كيلع :ءامكحلا
 . ًايظع هيف ٌعفنلاو . ًامسج هيف ظحلا ناكل ,كّودع بلق

 متسلو ؛وهللا باحصأل ءابكحلا بيدأتو «ءافلخلا ملعتو :ءايبنألا ةريس عدن انسلو

 مكيلع ام اوٌركَّذاو . مزعلا لبق رظنلا اومدقف . نودنفت يبأر الو . نودرت ىلع
 . مكيلع مالسلاو .مكلام اوكردت نأ لبق

 . هيلإ ىعْدُي نأ ريغ نم ماعطلل ضرعتلا وهو « ليفطتلا : مؤللا نمو

 نييليفطلا رابخأ

 سئارعلا ليفط

 مكدحأ لخد اذإ :هباحصأل لاقو . نويليفطلا بسن هيلإو « سئارعلا ليفط مهوأ
 ماحزلا ريثك سرعلا ناك نإو ؛ سلاجملا ريختيلو ,بيرملا تفلت تّقلتي الف ًاسرع

 لهأ نظيو ؛ لجرلا لهأ نم هنأ ةأرملا لهأ نظيل .سانلا نويع يف رظني الو ضميلف
 نم .هاهنتو هرمأتو هب أدبتف ًاحاقو ًاظيلغ باوبلا ناك نإف ؛ةأرملا لهأ نم هنأ لجرلا
 .لالدإلاو ةحيصنلا نيب نكلو , هيلع فنعت نأ ريغ

 «ىبسوم اصع :داوعأ ةثالث نم َمركأ ٌدوع ضرألا يف سيل :نويليفطلا لوقي :لاق
 . ماعطلا ٌناوخو « ةفيلخلا ربنم بشخو

 نحو



 :نيقرعلا وبأ

 سأر اذه :هل ليقف .«مؤش مؤللا» :همتاخ يف شقن دق ٍليفطلا نيقرعلا وبأ ناكو

 ! ليفطتلا

 :ةرصبلاب يليفط
 مهدنعو موق ىلع ةرصبلاب عخنلا ةكسب ليفط ّرم :لاق بساحلا ىلع نب دمحأ

هل اولاقف سلجملا ٌبحاص هركنأف «ّيِعُد نم عم هسلجم ذخأو مهيلع محتقاف ؛ ةميلو
: 

 لخدُيل تويبلا تذختا امنإ :لاق !كيلإ ثعبي وأ كل َنْذْؤُي ىتح تفقو وأ تينأت ول

 ةمشحلاو ءةوعدلا عقوتأف ةيدهب تهجو امو ءاهيلع لكؤيل ٌدئاوملا تعضّوو ءاهيف

 ؛كَمَرَح نم طعأو «كتعطق نَم لص :رثألا يف ءاج دقو ؛ةلص اهُحرطو «ةعيطق

 : دشنأو

 ”'"بابتل مش راعقلا ٌمشأ ر ادلا ةّصرَغ يف ٌرودأ موي لك

 باحصل ٌةوعد وأ ناخد وأ سرع راثآ تيأر ام اذإف

 باوبلا َةَّرُكل وأ ًانعط ُبَه رأال مّكقتلا َنود ّجرَعَأ ل

 بايه الو نزأتسم ريغ مهيلع تلخد نمب ًانيهتسم

 (7باقُعلا فت ُهءوُمدق ام لك ٌمهنم مغرلاب ٌفلأ ينارتف

 ناّراستي نينثا ىلإ رظنأ مل :لاق ؟كعمط نم غلب ام :هل ليق ؛عابطلا بعشأ مهنمو

 .«بعشا نم عمطا » :لاقي هيفو !ءيشب يل نارمأي (هتننظ الإ

 :عابطلا بعشأ

 تدز ام الأ هللاب كلأسأ : هل لاقف ًاقبط لمعي لجر ىلإ بعشأ فقو
 هتعس يف

 ! ءيش ىلإ ىدهي لعل : لاق ؟كلذ يف كانعم امو :هل لاقف !نيقوط وأ ًاقوط

 )١( ءاوشلا وأ خيبطلا نم ثعبني ةصاخ ةحئار وذ ناخد :راتقلا .

 بلاخملا يوق ريطلا رساوك نم رئاط :باقعلا (؟) .

 سرا



 يمُر اذإ اهنأ ول هللاو :هل لاقف ًارانيد هلأسف «ةيبرع سوق يف الجر ُبعشأ مواس
 ! ًارانيد اهب كتيطعأ ام «نيفيغر نيب ًايوشم عقو ءامسلا وج يف ٌرئاط اهب

 نذأتسا ذإ «ًاناتيح هدنع نولكأي ةنيدملا لهأ نم لجر دنع سولج موق انيبو
 رابك اولعجاف ماعطلا لجأ ىلإ طسبلا بعشأ نأش نم نإ : مهدحأ لاقف ؛بعشأ مهيلع

 :هل اولاقف ,هل نذأو اولعفف .راغصلا انعم لكأيو .ةيحانب ةعصق يف ناتيحلا هذه
 تام يبأ نأل .ًاقنحو ًاديدش ًادرحل اهيلع يل نإ هللاو :لاقف ؟ناتيحلا يف كير فيك
 ىلإ هدي دمو سلجف !كيبأ رأثب ذخ كنودف :هل اولاق !ناتيحلا هتلكأو رحبلا يف

 يف ناتيحلا اهيف يتلا ةعصقلا ىلإ رظن دقو - هنذأ دنع هعضو مث «ريغص اهنم توح

 :لوقي هنإ :لاق . ال :اولاق ؟توحلا اذه يل لوقي ام نوردتأ :لاقف - سلجملا ةيواز
 كيلع :يل لاق نكلو «كلذ نع رغصي هنس نأل ؛هكرْدُي ملو بأ توم رضحي مل هنإ

 ! هتلكأو كابأ تكردأ يهف .تيبلا ةيواز يف يتلا رابكلا كلتب

 يليفطو ريمأ

 ليفطلا ناكو ؛هبارشو هماعط رضحي ًايليفط فرظتسي ءارمال نم لجر ناكو
 هيلإ بتكف ءهافجو هحرطا هبرشو هلكأ ًةرثك ريمالا ىأر املف ءابورش الوكا
 : ليفطلا

 () ريمالا ةباب نم ترصو يرش لقو يلكأ لق دق
 ريبكلاب حارلا بَرَشَأ نأ نامأ يفوٌمو يب ٌعديلف

 عينص يف يليفط

 لأسف ؛لوصولا ىلإ ليبس الو جترأ دق اباب دجوف « "7 عينص ىلإ يليفط لبقأو
 دلو هل نأ هنع ربخأف ؟رفس يف كيرش وا بئاغ دلو هل ناك نإ عينصلا بحاص نع
 ' ةعقعق بابلا عقعقف ًالّثدتم لبقأ مث «هيلع عبطو هاوطو ضيبأ اقر ذخأف ءاذك دلب

 )١( ماعطلا : عينصلا (؟) . هل حلصي نمم يأ :هتباب نم .

 حرا



 هاقلتو ,بابلا هل حتفف ؛لجرلا دلو دنع نم لوسر هنأ ركذو «حتفتساو ةديدش'

 كملكا نا ردقأ امو ءلاح نسحأب هل :لاق ؟يدلو تقراف فيك :لاقف احرف لجرلا

 اباتك بتك ام :لجرلا هل لاق مث ؛ لكأي لعجو .هيلإ مدقف ماعطلاب رمأف !عوجلا نم |

 ! ايرط نيطلا ىرا :هل لاقف ءايرط نيطلا دجوف «باتكلا هيلإ عفدو . معن :لاق ؟كعم '

 معن :لاق ؟تنا ٍليفطأ :لاقف !ائيش هيف بتك ام ّدكلا نم هنا كديرأو معن :لاق ٠

 ! هللا كأنه ال لك :لاق ! هللا كحلصأ

 ةديرث ىلع بعشا

 ؟. ْبَرضأف لاق ؟محللاب ةققشم دبزلاب رومغم هدرث يف لوقت ام :بعشال ليقو

 مدقتأف برضلا م نكلو ,نوكي ال ام اذه :لاق . برض ريغ نم اهلكأت لب :هل لبق

 !ةريصب ىلع

 قلاط يتأرما !يدج محلو "ان يَ : هّظك اماعط لكأ دقو «ينيدملا دّبزمل ليقو

 ! (هتلكأل ًائيق (هّثدجو ول

 :لاق ؟ اذ ملو :هل ليق . "!ضيرقلا :لاق ؟كيلا ماعطلا ّضغبأ ام : ليف دقو
 2 صي ُْأ ب

 .رخآ موي ىلإ رخؤي هنال

 ةبتكو ليفط

 : اولاق ؛مهعم لكأي هدي عضو مث ماسف ءمهل ةبرشم يف ةبتكلا نم موقب ٍليفط رمو

 هيف انب اولوق :اولاقف !ماعطلا ىلإ راشأو . اذه تفرع .معن :لاق ؟ادحا انيف تفرعأ

 :ًارعش

 :لوألا لاقف

 ا"'هّطمو هطْرَس لثم َرأ م

 . مدألا نم برض :ضيرقلا (؟) . مظعلا خم :ىقنلا(١)

 . ةعالتبا :هطرس ( *) 001

 قر



 : يباثلا لاقو

 هطّبب ُهَجاَجَد هْفَلو ش

 :ثلاثلا لاقو

 هطبإ تحت سونيلاج َنأك
 سونيلاج عنصي اف .موهفمف هلعف نم هانفصو يذلا امأ :ثلاثلل نانثالا لاقف

 ! هماعط اهب مضهت ؛ ةمختلا هيلع فاخ املك شراوجلا هّمَقْلُي :لاق ؟ هطبإ تحت

 يليفطو زامجلا

 !ريزنخ فحق يف بلك [ءيَق ] :لاق ؟ لكأت ام هل لاقف ؛زاجلا ىلع ٍليِفَط ّرمو

 لخدأف ! امس :هضغب نم اولاقف ؟نولكأت ام :لاقف نولكأي موق ىلع ليفط لخدو

 ! دعب مارح ٌةامحلا :لاقو هذب

 نم مهيلع رّوستف ؛هنود بابلا اوقلغأ دقو نولكأي اوناك موق ىلع ٍليفط ّرمو

 ! ءامسلا نم م <تئحجف ضرالا نم يلومتعنم :لاقو رادجلا

 , ةفغرأ ةعبرأ :لاق ؟ نينثا يف نانثا مك : ليفطل ليقو

 ةثالثو ةئاثلث اوناك :لاق ؟ردب موي ِمَتِظَ# ينلا باحصا ناك م :رخآل ليقو

 . امههرد رثع

 نومأملل اولمح ةقدانزو يليفط

 نومأملا رمأ :لاق هيبأ نع نمحرلا دبع نب نيسحلا انثدح : يفوكلا دمحا نب دم لاق
 ٍليَثَط مهرصبأو ءاوعمجف ؛ةرصبلاب هل اوُمُس ةقدانرلا نم ةرشع هيلإ لمحُي نأ

 ىتح نولكوتملا مهب ىضمو ,مهطسو لخدف لسناف !عينصل الإ ءالؤه عمتجا ام :لاقف
 لخدف !ةهزن يه :يليفطلا لاقف ,قروزلا اولخدف مهل ّدعأ دق قروز ىلإ مهب اوهتنا
 .دادغب ىلإ مهب ريس مث ؛يليفطلا مهعم َديقو اوديق نأ نم عرسأب نكي ملف «مهعم
 قح «مهباقر برضب رمأيف ءالجر الجر مهئامسأب وعدي لعجف .نومأملا ىلع اولخدأف
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 ام هللاو اولاق ؟اذه ام :نيلكوملل لاقف ,ةّدعلا ىفوتسا دقو ليفطلا ىلإ لصو

 ؟كليو كتصق ام :نومأملا هل لاقف .هب انئكجف «موقلا عم هاندجو انأ ريغ ,يردن

 نونيدي امم الو .ًائيش مهاوحا نم فرعي ناك نإ قلاط هتأرما ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق

 نوماملا كحضف !ةوعدل نيبهاذ مهتننظف نيعمتجم مهتيأر ليفط لجر انا امنإ ؛هب هللا

 ريمأ اي :لاقف .نومأملا سأر ىلع امئاق يدهملا نب هاربا ناكو !بّدؤي :لاقو

  ميهاربا اي لق :لاق . يسفن نع بيجع ثيدح نع كثدحاو هينذ يل به .نينمؤملا

 ءابرطتم دادغب ككس يف تفطف ؛اموي كدنع نم نينمؤملا ريما اي تجرخ :لاق
 اهيلإ يسفن تقاتف ءاهبيط حاف دق رودق ريزابأ حئاور تممشف ,عضوم ىلإ تيهتناف

 راجتلا نم لجرل :لاق ؟رادلا هذه نمل :تلقف طايخ ىلع تفقوف ءاهحير بيط ىلإو
 كابشب اذإف ءرادلا ىلإ ترظنف .نالف نبا نالف :لاق ؟همسا ام :تلق . نيزازبلانم

 ,مصعمو دضع ىلع ةضباق كابشلا نم تجرخ دق فك ىلإ ترظنف .لطم اهيف

 ؛ ةعاس اتهاب تيقبو ءرودقلا ةحئار نع مّصُعملاو فكلا ْنْسُح نينمؤملا ريما اي ينلغشف

 هدنع نا بسحاو .معن :لاق ؟برشي نمم وهأ :طايخلل تلقف , ينهذ ينكردأ مث

 نالجر لبقأ ذإ كلذك انأ انيبف .نوروتسم لمع راجت الإ همداني سيلو «ةوعد مويلا

 امههامسا ام :تلقف . هومدانم ءالؤه : طايخلا لاقف' ءبردلا سأر نم نابكار ناليبن

 ءامكادف تلعُج :تلقو ءاههتلخادو يتباد تكرحف .نالفو نالف :لاق ؟ |مههانك امو

 ,ينامّدقو ينالخدأفء بابلااغلب ىتح اههترياسو .هللا هزعأ نالغ وبا (كأطبتسا دق

 نم امهيلع تمدق مداق وأ «ليبسب امهنم ينأ كشي مل لزنملا بحاص ينآر ملف ؛انلخدف

 زبخ اهيلعو ةدئاملاب ءيجف ؛عضاوملا لضفأ يف تّسلجأو ءيب بحرف ؛عضوم
 هذه :يسفن يف تلقف ؛ اهحير نم بيطأ اهّمعط ناكف ,ناولالا كلتب انيتأو «فيظن

 عقد م * ؟ا|هتبحاص ىلإ لصا فيك .مصعملاو فكلا يقبو ءاهتلكأ دق ناولالا

 ريمأ اي تيب لكشأ اذإف ةمدانملا تيب ىلإ انرصو انأضوتف ءءوضوب انوءاجو «ماعطلا

 نأ نوكشي ال اولعجو . ثيدحلاب لع ليميو يب فطلي لزنملا بحاص لعجو نينمؤملا
 ١ ,ناب اهنأك ةيراج انيلع تجرخ ءاحادقأ انبرش اذإ ىتح ؛ ةمدقتم ةفرعم ىلع هنم كلذ

 فرار



 دوعلاب ىتأو ءتسلجف ةداسو اهل تينثو «ةلجخ ريغ تملسف تلبقأف نارزيخلاك ينئنت
 : ينغت تعفدتا مث ,اهقذح اهسج يف تنّبتساف .هتسجف اهرجح يف عضوف

 ٌرثأ يرظن نم مّهولا ناكم هيفو اهّدخ حبصأف يفرط اهّمّهوت

 رَّقَع اهلمانأ يف يفك سم نمف اهّمك ملآآف يفك اهحفاصو

 دْيعلا ىلع ينإ :نيعلا فرطب ترف ؟يقدم تفرع له :اهيلإ ترشأ
 دمع ىلع ًاضيأ راهظإلا نع تداحو اهّرسل ًادمع راهظإلا نع تدحف

 تنغف تعفدنا مم ؛هعم يسفن كلما ال ام برطلا نم ينءاجو !مالس اي :تحصف
 : ثلاغلا

 مرفت رانلا ىلع ٍسافنأ .عيطقتو اهنوفجب ىوهلا وكشت نيعأ ىوس
 مّلسي فكو نافجأ ٌريسكتو بجاوح ُرمغو هاوفأ ةراشإ

 ءرعشلا ىنعمل اهتباصإو «ءانغلاب اهتفرعمو اهقذح ىلع نينمؤملا ريما اي اهتدسحف
 ! ةيراج اي كيلع يقب :تلقف ؛هب تأدتبا يذلا نفلا نع جرخت مل امنأو

 ! ءاضغبلا مكسلاجم َنورِضْحُت منك ىتم :تلاقو ضرالا اهدوعب تبرضف

 دوع م دنع امأ :تلقف ؛يل اوريغت مهنأك موقلا تيأرو 2 ينم ناك ام ىلع تمدنف

 ؟ اذه ريغ

 . لب : اولاق

 :تينغ مث ,هنأش نم تحلصأف ىدوعب تيتأف

 انيلبف ىّدملا مدقق مأ نممّصُأ انيزَح نِبِجُي ال لزانملل ام

 ضرخرإ



 كيلإ ةرذعم :تلاقو ءاهلبقت لجر ىلع تّبكأف ةيراجلا تماق ىتح هتممتأ (ف

 اولعفف سلجملا لهأو اهالوم ماقو !كءانغ توصلا اذه ىنغي ًادحأ تعمس ام هللاوف

 مث ؛تاساطلاو تاساكلاب اوبرشف «بارشلا اوثحتساو هللاو موقلا برطو ءاهلعفك

 : ىنغا تعفدنا

 امّدلا كركذ نم يانيع تحّفس دقو 2 يننيركذت الو ىثمت نأ هللا ىَبأ

 امرغم لقعلا لحاذ هيكرتت الو هتلتق تنأ بلقلا ّباصُم يتدرف

 00 اقلع لذبتو ينم لسع اه يتحامسو اهّلخُب وكشأ هللا ىلإ

 امركُم تشع ام دولاب اهل يفإو ةترادم اهنا وكشأ هللا ىلإ

 :ثلاثلا ينغا تعفدنا

 "'ةدسج ىلع يرجت هٌعمادم ىّرح دمك ىلع يوطم كّتحم اذه

 هدبك ىلع ىرخأ ديو ءىنج امم 2هتحار َنمحرلا لأست دي هل

 !هيف انك ام ال يديس اي هّللاو ءانغلا اذه :حيصت ةيراجلا تلعجف

 نأ هناملغ رمأف « لقعلا حيحص برشلا نسح لزنملا بحاص ناكو , موقلا ركسو

 !اذه اي :لاق احادقا انبرش [ملف ؛هعم تولخو .مهزانم ىلإ مهوظفحيو مهوجر خي

 ؟ يالوم اي تنا نمف ؛كفرعا ال تنك ذإ اعايض يمايأ نم ىضم ام بهذ

 ديس اي ب بجعا انأو : لاقو يمأر لّبقو ماقف ؛ رخلا هتربخأ ىتح ٍةح حلي لزي مو

 ؟رعشا الو ءافلخلا سلاجا نأ يل ىنأو «كلثمل الإ بدالا اذه نوكي

 :ةيراجلل لاقف ؛ مصعملاو فكلا ربخ تغلب ىتح .هتربخأف ىتصق نع ينلأس مث

 . . . لزنت ةنالفل يلوقف يموق

 )١( ديدشلا نزحلا : دمكلا () . دوجلا : ةحامسلا .
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 :لوقأو اهمصعمو اهفك ىلإ رظنأو ,ىرخا دعب ةدحاو هيراوج لزني لزي مل مث

 - .كيلإ |مهّتلزنال هللاو ءيتخاو يتجوز ريغ يقب ام هللاو :لاق ىتح ! يه تسيل
 لبق تخالاب أدبآ «كءادف ْتلعُج :تلقف ءهردص ةعّسو همرك نم تبجعف

 . يه اهاسعف ةجوزلا

 ىلإ اوضمف .هناملغ رمأف !هذه يه :تلق اهمصعمو اهفك تيأر املف «تزربف
 ,مهرد فلأ نورشع اههيف نيتردبب رمأو ؛مهب اولبقأف ,هناريج ةلج نم خياشم ةرشع
 نب مهاربإ يديس نم اهتجوز دق يلا مك دهشأ ,ةنالف يتخا هذه : خياشملل لاقف

 قرفو «ةردبلاب اهيلإ عفدف .حاكنلا تيضرف !ًافلأ نيرشع هنع اهثرهماو .يدهملا
 تويبلا ضعب كل دهما يديس اي :لاق مث . اوفرصنا :مهل لاقو ,خياشملا ىلع ىرخآلا

 اهلمحأو ةيراع ٌرِضْحا لب :تلقف ,همرك نم تيأر ام 07 ينمشتحاف ! كلها عم مانتف
 ريما اي هللاوف ؛ يلزنم ىلإ اهتلمحو ةيراع ترضحأف .تئش ام :لاق . يلزنم ىلإ
 ىلع مئاقلا اذه اهتدلوأف ؛انتويب ضعب هنع قاض ام زاهجلا نم اًهَعبتأ دقل «نينمؤملا
 . نينمؤملا ريما سأر

 لهأ يف لجرلا قحلأو «هزاجأو ليفطلا قلطأو «لجرلا مرك نم نومأملا بجعف
 . هتصاخ

 نودغتي موقو يليفط

 لب .هللاو ال :اولاقف !مائللا رشعم مكيلع مالس :لاقف ,نودغتي موقب ٍليفط ّرمو
 ! نيبذاكلا نم ينلعجاو نيقداصلا نم مهلعجا مهللا :لاقو « سلجو هلجر ىنثف . مارك

 ييفطو ىبحي نب لضفلا

 :لاقو هيلإ اهاقلأف , ةحافت هديبو ىبحي نب لضفلا ىلع ةنيدملا لها نم ٍليفط لخدو

 "تنك تابيطلا تايك ازلاو ءهللاو يأ : : لاق :؟تايحتلا لكأتأ يندم اي هللا كاّبح

 ! اهلكآ

 )١( يلجخأ :ينمشتحا .
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 ليفطو يلصوملا مهاربا

 :هبحصي ناك ٍليفط يف يلصوملا هاربا لاقو ٠

 جيرارفلا حبذ الو .جاجّدلا م حبذ ينفلكُي هل ميدل مدنا م معن

 "' ٍجوّمَطب نوتيزف ءاشي نإو ٍسدع نمو كشك نم نانول هيفكي

 :هسفن يف ليفط لاقو

 ليفْطَتلا انْعْذَي َسْنُن ىتم» انبجأ انيعُم اذإ موق ّنَن
 !لوّسرلا انذجَي مف اناتأ»و اانبغف انعُد انّلع :لقنو

 : أشنأف ؟ كاعد نم :هل ليقف «هيلإ عدي مل ًاماعط ىتأو رخآ لاقو

 هوعدلا يف كَل ال يل ٌدمحلاف ينْعْدَت مل نيح يسفن توعد

 هوفخلا ىلإ وعدي هَقلْخُم دحوم نم نّسحأ اذ ناكو

: © لاقف ,طيقلا نم لجر عينص يف ليَط لخدو
 : أشنأف ؟كيلإ لسرأ نم 

 اراز ٌرْوُي مل ام اذإ ّبحملا َنِإ مكتوفحب مكيفاكأ ال مكروزأ

 ! يتيب نم جرخأ ؟وه نم يردن سيل ! ارازرز : يطبقلا لاقف

 ةقدانزو يليفط

 ةئيه مهل ىأرف : لتقلا ىلإ مهب ٌراسُي ةقدانزلا نم موق ىلإ نييليفطلا نم لجر رظنو
يف لخد ىتح فطلتف «ةميلو ىلإ نَْعْدُي مهنظف «ةيقن اباثو ةنسح

 راصو مهفيفل 

: :لاق ةطرشلا ٌبحاص غلب [ملف « «مهنم ًادحاو
«مهنم هللاو تسل هللا كحلصأ 

 انا امنإو 

 « ينم كيجنُي ام اذه سيل : :لاقف !مهتلمج يف تلخدف عينص ىلإ نوَعْدُي مهتننظ يليفط

 برضي نا فايسلا رّمأف العاف ّدب الو تنك نإ ءهللا كحلصأ :لاقف !هقنع اوبرضا

 فشكو «ةطرشلا بحاص كحضف !ةطرولا هذه ىنطَرو يذلا وه هنإف «فيسلاب قطب

لخف «فورعم ليفط هنأ هوربخأف «هنع
 . هليبس ى

00
 غك)]00 

 . قئادلا عبر :جوسطلا (1)

 ضرك



 ُدِبُرلا اهناسْرُف ّنْربلا نم اليخو ًابئار لبست ًارْبْخ َتْل الأ
 دحلا هل قَّشُي ال مرك تومب ةداهش نّهنيب ايف بلطاف

 ةكم ىلإ جورخلا دارأ املف «ءانغلا اهحراطي ةنيدملاب ةنيق ىلإ فلتخي بعشأ ناكو

 نا فاخأو ,بهذ هنإ: تلاقإ هب كركذال كعّبصأ يف يذلا متاخلا اذه ينيلوان : اهل لاق
 . دوعت كلعل ءدوعلا اذه ذخ نكلو ؛بهذت

 ثدحو خيش

 خيشلا ناكو .موي لك يف صرق امه ناكف «بارعالا نم ثّدحو خيش بحطصا
 يكتشي دعقي مث صرقلاب شطبي ثدحلا ناكف «لكألا ءيطب سارضالا علختم
 :هيف خيشلا لاقف ,ًارفعج ثدحلا مسا ناكو ءًاعوج خيشلا روضتيو . قشعلا

 ٍلْسُج ىلع يكبي مث يصْرَب شيطي ًارفعج نأ رفعج نم يّبار دقل
 لكألا ةّدِش ىوهلا كاسنأو ًانيمس تبت مل ٌبحلا كَّسم هل تلقف

 : ثدحلا لاقو

 ركذ ىلع يل نكت مل ًاموي تعج نإو اهتركذ ٌماعط ينطب يف ناك اذإ
 يركف نعو يداؤف نع تباغ تعج نإو ًادّدحت تعبش نإ ىَبَح دادزيو

 ةيراجو بعشأ

 ةفلس هتلأس نا ىلإ ,قشاعتلا اهل ٌرِهْظُيو , ةنيدملا يف ةيراج ىلإ فلتخي بعشأ ناكو
 تعنصف .ىرخأ ًاقيرط كلس قيرط يف اهيقل اذإ ناكو .اهنع عطقناف ءمهرد فصن
 عزفلا اذهل كل هّتلمع "'قوشن :تلاق ؟اذه ام :اهل لاقف .هيلإ هب تلبقأو ًاقوشن هل
 عطقنا كْعَمط عطقنا ولف ؛[كب يذلا ] عمطلل تنا هيبرشا :لاقف !كب يذلا

 :لوقي أشنأو ! يعزف

 . مشي وأ فنألا يف بصي ءاود لك : طوعسلا :قوشن (1)

 اضرخو



 !يدقُن دقن قشعي نَم قش عغأ ال تديلآ ىيتإ

 ءانغلا يف بعشأل
. 07 )00 

 ؟نامزلا بيطا اف .هل ليق ! ىلقملا شيشن :لاق ؟ءانغلا ٌنسحا ام : بعشال ليقو

 ! قفنت ام كدنع ناك اذإ :لاق

 :ةدشلا نّمز يف تتأ اراخأ تربخأ الأ

 هدغملا يف ٌبحلا رصف بنقلا يف ٌبحلا ناكو

 : ةفوكلا لها نم ٍليفُط يف رخآ لاقو

 داصحب لجنم هيلع ىفوأو انعرز هللا ممم |لف ءانعرز

 دارجو ىَبَد نم عرزب ّرضأ ةعاجم فيلح يفكب انيِلُب

 يف مهكرشي ابلك ةقفر لكل نإ :ارفس دارا لجرل ةمّرلا يذ وخا ماشه لاقو

 . لعفاف قافرلا بلك نوكت ال نا تعطتسا نإف دازلا ةلضف

 راطشو ساون وبأ

 ءابارش اوعضوو ةضور اولزنف ءهباحصا نم راطش عم اهزنتم ساون وبا جرخو

 . ريخلا وبا :لاق ؟كمسآ ام . ساوُن وبأ هل لاقف ؛مهيلع حراطتف «ٌليفط مهب رمف

يلع رف ءتملسف ةيراج مهب ترم مث ؛مهعم دعقو هب بحرف
 ؟كمسا ام : اه لاقو ءاه

 .ةناز اهوطعأف .ريخلا وبا نم ءابلا اوقرسا :هباحصال ساون وبا لاق .ةناز :تلاق

 هلم لل لف اولعفف وه امك رخلا ابا ريخلا وبا نوكيو ع ةيناز نوكتف

 )١( ىلغ اذا هريغو ءاملا توص :شيشنلا .

 سرك



 :عينص نم هريغو ظحاجلا

 ابأ توعدف .يناعدف .عينص ىلإ يطساولا هللا ديبع وبأ اعد :لاق ظحاجلا .

 كانه انب بهذت امأ :هل لاقف ظحاجلا يكسولفلا حبص دغلا نم ناك املف يكسْؤَلفلا
 انيلع نكي ملو ,عينصلا بحاص راد انيتأ ىتح انبهذف لاق . معن :لاق ؟نامثع ابأ اي
 ءانعنمف ,ءافجو ظّلغ اذ باوبلا اندجوف ,انهاجت لخدتف باود انتحت الو ةعئار ةوسك
 جرخ ريخأ املف ؛انب يطساولا هللا دبع ابأ مِلْعُي دحا رظتنن ناويإلا بناج يف انردحناف
 لاق مث ؛هيف دعقف ؛«سلجملا ردص ىتأ ىتح همدقتو يكسولفلا ينمدقتف .اناقلتي انيلإ

 برعلا يمست فيك : يكسولفلل تلق انتثالث انولخ (ملف !نامثع ابأ اي اندنع انهه : يل

 يمست فيكو :ظحاجلا هل لاقف . ًافيض هيمست : يكسولفلا لاق ؟ اهسفنأ يلإ تلامأ نم
 ؟ نفيضلا هلامأ نم يمست فيكو : ظحاجلا لاق . ًانفيض هيمست :لاق ؟فيضلا هلامأ نم
 يف نوكت نأ تيضر دق :تلقف : ظحاجلا لاق . ةيمست برعلا دنع اذه لثمل ام :لاق

 . تيبلا بحاص َمُكَحت مكحتت مث ًامسا برعلا اهل دحت مل ليفطتلا نم ةلزنم

 نيفراحملا رابخأ نم باب

 ًامربتم ًاكولعص ناكو . ''”افراحمو ًافيرظ ًابيدأ ناكو ,رعاشلا قمقمشلا وبأ مهنم
 جرخ «هباب ٌّدحأ هيلع حتفتسا اذإ ناكو ,ةقوحسم رامطأ يف هتيب مزل دقو .سانلاب
 ًاموي هيلإ لبقأف ؛هنع تكس الإو هل حتف فقاولا هبجعأ نإف ,بابلا جورف نم رظنيف
 ابأ رشبأ :هل لاق هلاح ءوس ىأر املف هيلع لخدف .هل نيفطلملا هناوخإ ضعب
 موي نوساكلا مه ايندلا يف نيراعلا نإ » :ثيدحلا ضعب يف انيور انإف .قمقمشلا

 أشنأ مث ! "0ازاّرَب مويلا كلذ يف انأ تنك ثيدحلا اذه هللاو حص نإ :لاقف .'« ةمايقلا
 :لوقي
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 لاح ّىأ يبرز هللا ىللاعت لاح يف انأ
 يل اذ تلق اذ نمل لس ايق اذإ *يش يل سيل

 . قزري ال بلط اذا يذلا :فراحملا )١(

 . حالسلا وأ بايثلا نم عون زبلاو ءزبلا عئاب :زازبلا ( )
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 ارا



 قتح تلزمأ دقلو

 قح تنئسدف لفأ دقلو

 :هلو

 ًاموي رهدلا نم ىرأ ينارتأ

 اولاقف عيمج يف تنك (ملك

 الحر ْفّلخأ ال تنك ايح

 :ًاضيأ قمقمشلا وبا لاقو

 يمحرت تنك يريرَس تيأر دق [ول ]

 ةبئاث هيف يلام معي هللاو

 : ًاضيأ لاقو

 بابقلاو لزانملا نم تزرب

 يتيب فقّسو .ءاضفلا ّيزنمف

 يتيب تلَّخد تدرأ اذإ َتنأف

 باب َعارصم دجا مل ينأل
 تحن دوع نع ىرثلا َّقّشنا الو

 يديبع ىلع قابإلا تفخ الو
 انامّرهق ًاموي ُثبَساح الو

 لاب ٌغارفو ةحار اذ يفو

 : ًاضيأ لاقو

 اجاجف تراص ٌراحبلا تبكر ول

 ءارمح ةتوقاي تعضو ينآ ولف

 يلابيعل ىلكتأ لح

 ؟ىلجر ريغ ةيطَم م هيف

 ! يلعن تََرق , ليحرلل اوبّرق

 !لَحَرو ينآر دقف ينآر نم
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 سيبلت هيف يلام معي هللا
 "7 سيّدلاو رامطألاو ٌةريصحلا الإ

 يبلاجح دحا ىلع رّسعَي ملف
 باحّسلا ٌعطق وأ هللا امس

 بابب ريغ نم ًاَدَسُم يلع
 بارتلا ىلإ باحسلا ّنم نوكي
 يبلابب هّيراشأ نأ ُلَتَوَ
 ("7 يباود ىلع كالهلا ثفخ الو

 يباسح يف طلغأف ةبساحم

 ىبادو ًادبأ اذ رهّدلا ٌبُأَدَف

 اجاومأ اهنوتُم يف ىرت ال

 اجاجز تراصل ىتَحار ف

 )١( هلزان نم لك سودي يذلا ديدشلا عاجشلا :سيّدلا .

 لمع دك الو فوخ ريغ نم مهباهذو ديبعلا بره :قابإلا (؟) .

 ند



 ًاتارُق ًابذع تدّرو ينآ ولو
 لضفلا ىلإو ىكتشأ هللا ىلإف

 :ريدملا نب رمع لاقو

 ٌبمهذأ ّنيأ ىلإ يردأ الف .تفقو
 تهّتباتت ّلع رادقأل ُتِجَع
 هَلبَح َلحناف َقْرَرلا تسَسْللا انو
 هتانب ىدحإ مادعإلا ىلإ تبطخ
 هل ايف ؛ يفلللا َنْوَحْلا اهتذلوأف

 لبسُم ليللاو ءادبيلا يف تهت ولف

 ةملظب ترثتساف ًارش تفخ ولو
 مهردب يلع ناسنإ داج ولو

 نكي مل ييناندلا ُسانلا ٌرَطمُي ولو
 ًاَظَنم ًادقع يافك تسل ولو

 ًاِنذ فرتقي نإو

 حزنانف مالا يف ًاريخ َرأ نإو

 تنذم ةقريب

 ُهَحاَجَت ٌديِرَأ رمأ يف ُدغأ مو

 ُمَرْمَرَع شيَج نامرحلا نم يبامأ

 :رخآ لاقو

 يل نأ يبابل يقالغإ سيل
 ىري اال يك هّئنقلغا امغإ

 ولف ٌرقفلا ةنطوأ لزنم

 . اهوحنو بايثلا هيلع قلعت ام :بجشملا )١1(

 . مركت :داج (؟)
 . فوج ضيب زرخ :عدولا ((

 اجاجأ ًاحلم هيف كش ال داع
 اجاجَد يتازّب تّحبصأ دقف هه.

 ٌبكرأ ةميزعلاب يرومأ ّيأو

 ُبّجَعتلا يرهد َلوُط ىنفأف سحب
 بَرشَم بذعلا هرحب نم يل ُفْصَي مو
 "”بّجشمو تئج ْذِإ َياّيِإ ىنغلا عقدل
 بني نيح دلاو يريغ ضرالا ىلع
 بتكوك حال ال هيجايد ىلع

 بّرغت ثيح نم سمشلا ءوض لبقأل
 0 برقع فكلا يفو يلحر ىلإ تحّرل

 ءايبصخحلا ىوس يغب

 ْبَقتُم عدو وهو ىحضأ ٌرَّدلا نم

 0 بصْنَي بنذلا كلذ ىسأرب نإف

 3 ُْم

 برقم ينم وهف ارش رأ نإو

 بنترأو بار الإ ينلباقف

 !بكرأ نيح لفحج يئثارو ةنمو

 اقّرَّشلا هيلع ىشخأ ام هيف

 اقرطلا رمي نم يلاح ءوس

 !اقرٌس هيف قراسلا لُْخدي

 , دتشا :بصع (:)
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 :ىنعملا اذه يف ءىناه نب نسحلا لاقو

 "7 يراَوُر لقو يرهظ فخف بشن يل سيل هلل دمحلا

 يرارسأ نيحئارلا ةجّرَدَم ىلعو ْنماك تيبلا يف َيِرْمَج

 : نيفراحملا ضعب لاقو

 ثدجلا يف ىّراوأ ىتح ًادبأ 2 يِضَقنَت ام ةفّرح ينتمزل

 )قب اري قوطلاو ٌرهدلا ٌدجسَت اهنأ الإ قوضطلا موزُْلك

 )١( .راقعلا وا لاملا :بشنلا )١( لب :ثر .

 يو



 ميو ل | ةديربزلا باك ١
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 نيرورمملاو «نيئبنتملا يف انلوق ىضم دق : هللا همحر هبر دبع نب دم نب دمحأ لاق

 . نييليفطلاو . ءالخبلاو

 لضافتو .«ناويحلا رئاسو ناسنإلا عئابط يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو
 الإ نادبألا ُماوق الو ءاهيلع الإ ايندلا ٌرادم نكي مل ذإ ؛رورسلاو ةمعنلاو .نادلبلا

 لضافتو ميشلا بيطو  ممهلا فاالتخاو «ةزيرغلا بيكرتو .ةسارفلا ومن ىه داو ؟ اهم

 ش . موعطلا

 مهممه فالتخاو , مهلاوحأ نيابت ىلع ءرورسلاو ةمعنلا يف سانلا مكت دقو

 هيلإ ليميو ,هسفن يف هفلؤيو ,هعبط يف مهنم لجر لك سناجي امو ,مهوقع توافتو
 هسفن نم مهنمف ,مهسفنأ فالتخال بهذملا اذه يف سانلا فلتخا امنإو ؛همهو يف
 نم مهنمو ةريشعلا ةرئاكمو «نارقألا ةبلاغمو .ءافكألا ةسفانم همه امنإف .ةيبضغ

 ؛بقاوعلا يف رظنلاو .قئاقحلا كاردإو .مولعلا يف نيقيلا همه امنإف ,ةيكلم هسفن
 نم ةوهشلا ىلع سفنلا كايهناو ,ةحارلا ُبلط همه امنإف «ةيميهب هسفن نم مهنمو
 هلك اهرهد سرفلا تمسق تّمسَق ةيميهبلا ةعيبطلا هذه ىلعو ؛ حاكنلاو بارشلاو ماعطلا

 وحصلا مويو .ديصلل نجدلا مويو ؛مونلل حيرلا مويو ,برشلل رطملا موي :اولاقف
 ةحارلا راثيإو .هاوه عماجمب اهذخأل ,ناسنإلا ىلع عئابطلا بلغأ يهو . سولجلل
 ؛ دوبعم ٌهلإ ىوهلا :مهوقو ؛ناظقي ىوهلاو مئان يأرلا :مهوق هنمف .لمعلا ةلقو

 . سفنلا بيطك شيع ال : مهوقو , ىهتشا ام بلقلا ٌعيِبر :مهوقو

 ا



 ةيكلملا سفنلا

 . ةهبشلا ضاحدإو ةجحلا ةماقإ :لاق ؟رورسلا ام :ورمع نب رارضل ليق

 . ةعدبلا ةتامإو ةنسلا ٌءايحإ :لاق ؟رورسلا ام :رخآل ليقو

 ةقيقدلا ًطابنتساو ,ةقيقحلا كاردإ :لاق ؟رورسلا ام :رخآل ليقو

 فئاخلا تبأر ىف نسأل لا ؟ ةمعنلا ام :معانلا رخل فسوي نب جاجحلا لاقو

 لاق . شيعب عفتني ال ضيرملا تيأر ينأف ةحصلاف :لاق . يندز هل لاق . شيعب عفتني ال

 :لاق : يندز :هل لاق . [ شيعب ] عفشن ال ريقفلا تيأر ينإف «ىنغلا :هل لاق . يندز :هل

 . ًاديزم دجأ ام :لاق «يندز :هل لاق . شيعب عفتني ال خيشلا تيأر ينإف ,بابشلاف

 . ةيفاعلاو نمألا : لاق ؟رورسلا ام :يبارعأل ليقو

 ةيمضغلا سفنلا

 ءريرسلا ىلع سولجلاو ءروشنم ءاول لاق ؟رورسلا ام :رذنملا نب نيضحل ليق

 ظ . ريمألا اهيأ كيلع مالسلاو

 . ذفان ٌرمأو «زئاج عيقوت :لاق ؟رورسلا ام : لهس نب نسحلل ليقو

 ءءادعألا عضوو .ءايلوألا عفر :لاق ؟رورسلا ام : . :مهألا نب هللا دبعل ليقو

 . .ءافلاو ةحصلا عم ءءاقبلا لوطو

 . هّرسي ام هودع يف ىأرو «هرمع لاط نم :لاق ؟رورسلا ام : دايزل ليقو

 لتقو ."'"ةجلامللا بوكر :لاق ؟رورسلا ام :ةوعدلا بحاص ماسم يبأل ليقو

 . ناطلسلا زعو «نامزلا لابقإ لاق ؟ةذللا ام : هل ليقو . ةربابجلا

 )١( رتخبتو ةعرس يف ريسلا ةنسحلا ةبادلا :جالمه عمج :ةجلامهلا .
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 ةيميهبلا سفنلا

 «ةبوبشم بيَّطلاب , "7ةبوبعر ءاضيب :لاق ؟رورسلا ام :سيقلا ءيرمآل ليق

 1 . ءاسنلاب ًانوتفم ناكو .'' ةبوركم محللاب .
 بوص نم «ةيقاس اهجزمت «ةيفاص ءابهص :لاق ؟رورسلا ام :ركب ىشعأل ليقو

 . بارشلاب ًامرغم ناكو . ةيداغ

 يفد سبلمو ,«يور برشمو .ّينه معطم :لاقف ؟رورسلا ام :ةفرطل ليقو
 . ةعدلاو ضفخلا رثؤي ناكو . يطو بكرمو

 : ةفرط لاقو

 يِدَّرُع ماق ىتم لفحأ مل كّبرو ىتفلا ةشيع نم ْنُه ثالث الولف
 ")درت ءاملاب َلْمَث ام ىتم تْيَمُك  ةبْرَقب تالذاعلا يقّبس َنُهنمف
 ()ّدوَتملا ةيْخّطلا يف اضّقلا ديسك ًاِبَتحُم ْفاضملا ىّدان اذإ يّركو
 دّدَنملا ءابخلا تحت ةلكْوبب ٌبجْعُم نجَّدلاو , نجّدلا موي ٌريصقتو

 الول هللاو انأو :لاقف .هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع تايبألا هذه عمسو

 يف رفنأو «ةيوسلاب مسقأو ,ةيعرلا يف لدعأ نأ الول ءيدوع ماق ىتم لفحأ مل ثالث
 . ةيرسلا

 :كيبن نب هللا دبع لاقو

 سعان سمشلا ٌملطم اهاخأ نأك 2ةبرشب تالذاعلا قبس نهنمف
 ٌسراوفلا ّيمكلا صخشلا ردتبا اذإ ةهتنانع داوّجلا طيرقت نهنمو

 )١( مسجلا ةئلتمملا ةليوطلا ةضغلا وأ «ةمعانلا ةولحلا ءاضيبلا :ةبوبعر .

  0ةدودشم :ةيوركم ,

 ةديدشلا ةملظلا : ةيخطلا (1) . ةمتاللا :ةلذاعلا عمج تالذاعلا (؟) .
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 سبالملا نهلافكأ نَع َّرتبا اذإ  ىمّدلاك بعاوكلا ٌديرحت ّنهنمو

 . فئاصو بحاص ناكو . ةلفغ ىلع ةلبق : لاق ؟رورسلا ام : : ديزم نب ديزيل ليقو

رجلا برش : :تلاق ؟ كيبأ ةذل تناك ام : :نابعنلا تنب ةقرخل ليقو
 ةثداحمو ؛' '”لاي

 . لاجرلا
 1 - ) : : 5 . ٠

 سرفو . ءاروح ةيراجو 2 "7 ءاروق راد :لاق ؟رورسلا ام :رذنملا نب نيضحل ليقو

 . ءانفلاب طبترم

 «نايقلا تويب يف «نايتفلا ةسلاجم :لاق ؟رورسلا ام :ءيفاه نب نسحلل ليقو

 :لوقي أشنأو «ناحيرلا بضق ىلع ,ناوخإلا ةمدانمو

 ماين ّيامادتو ىسومل نيعلاب تلق
 ماطف هلع يل سيل مَ يدث يعيضر اي

 مالنو مالمو عامس شيعلا امنإ

 مالسلا ايلا ىلبف اذه كتاف اذإف

 :رفعج نباو ةيواعم

 اي كلئاسم نم اذه سيل :لاق ؟ شيعلا ٌبيطأ ام :رفعج نب هللا دبعل ةيواعم لاقو

 . ىوه لا ٌعابتاو ءايحلا كته :لاق . َنلوقتل كيلع تمزع :لاق !نينمؤملا ريمأ

 : صاعلا نباو ةيواعم

 !ثادحألا نم انه نم جرخيل لاق ؟ شيعلا ام :صاعلا نب ب ورمعل ةيواعم لاقو

 !ةءورملا طاقسإ يف هلك شيعلا :لاقف , اوجرخف
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 ةنوئم ينع طقسي دعاسم سيلج اهلك ءايشألا .ٌّدلأ :كلملا دبع نب ماشه لاقو

 . ظفحتلا

 . ءاتشلا يف ديدجلاو ,فيصلا يف يلابلا سبل لاق ؟رورسلا ام : يبارعأل ليق

 ةعساو :ءاروق ١ )١( .رمحأ غبص :لايرجلا )١(
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 . فيصلا يف درابلاو « ءاتشلا يف ٌراحلا كاملا :لاق ؟ مبعنلا ام :رخآل ليقو

 ناينبلا

 . « ةنقتبلف اناينُب يتب نم » : هلع يبلا لاق
 ءرهش ةأرملا ةذلو موي بوثلا ةذلو ,ةعاس بارشلاو ماعطلا ةذل :ءاكحلا تلاقو

 . كنيع يف هئسحو ؛كبلق يف هتذل تددجت هيلإ ترظن |لك ءرهد ناينبلا ةذلو
 . ايندلا يف هتنج لجرلا راد : اولاقو

 . عابي ام رخآو عاتبُي ام لوأ نوكت نأ رادلل يغبني :اولاقو

 :رفعج هنباو ىحي

 نإ كصيمق ىه : اهينبيل هراد طتخا نيح ىبحي نب رفعج هنبال دلاخ نب ىبحي لاقو

 :كلملا دبعو ديشرلا

 لزانم نود لاق ؟ جبنمب كلزنم فيك :حلاص نب كلملا دبعل ديشرلا نوراه لاقو
 كلذ :لاق ؟ مهرادقأ قوف كّردقو كلذ فيكو :لاق .اهلهأ لزانم قوفو , لهأ

 عام مو

 ,. هلاثم يذتحأ نينمؤملا ريما قلخ

 :حلاص نباو ديشرلا

 ريمأل وه :لاق ؟كلزنم اذه :حلاص نب كلملا دبعل لاق اجبنم نوراه لخد املو
 ٌمسفأ :لاق ؟هؤاوه فيك :لاق . ءام ٌبيطأ :لاق ؟ُهُؤام فيك :لاق !هب يلو نينمؤملا
 . ءاوه

 دقل :هدنع لجر لاقف « ميسنلا ةبيطلا وجلا ةحيسفلا ٌرادلا ىبحي نب رفعج دنع ركذو

 ةلع كلذل دجأ الو ءرورسلاب جضني يبلق ناكو ,رشبأ تنك ينأكف فئاطلا تلخد
 . اهئاوه حاسفناو اهميسن َبيط الإ

 ضدي



 «فارشألا لزانم األ :لاق ؟فارطألا تلزن فيك :لهس نب نسحلل ليقو

 . ةجاحلاب مهدارأ نم اهيف مهلانيو ؛ةردقلاب اودارأ ام اهيف نولاني

 ةقيضلا رادلا يف مهوق

 اقماع مل. )م 000003
 امو ؛ صناق ةرتق الإ يه امو .عبض '”راجو الإ يه امو ؛رفاح رارق الإ يه ام

 سوم (5) عاكس
 . ةاطق صحفم الإ ىه

 . نانس سأرب "”بوسعي ةلمح الإ ىه ام : اولاقو

 . ربق ىلإ ربق نم جرخ :هيف ليق ةقيض راد يف تام نمو

 ناينبلا هرك نم

 ام نبآ :لاقف .هتيب ءانب .يف هنذأتسي باطنخملا نب رمع ىلإ صاقو يبأ نب دعس بتك

 .رطملا ىذأو رجاوهملا نع كنكُي

 اهنبا :هيلإ بتكف «ءةنيدم ءانب يف هنذأتسي ز زيزعلا دبع نب رمعل لماع بتكو

 . ملظلا نم اهقرط ّقنو لدعلاب
 نم لماعل :ليقف ؟اذه نمل: لاقف ؛صجو رّجآِب ىنبُي ءانبب باطخلا نب رمع رمو

 . هلام هرطاشي نم هْيلإ لسرأو ! اهقانعأ جرخت نأ الإ مهاردلا تبأ :لاقف . كلامع

 ! سبحلا وأ ةرامإلا راد يلزنم :لاق ؟ ينبت ال كلام :بلهملا نب ديزيل ليقو

 جراوخلاو ؟ًاليفك يقي يذلا اذه نم :لاقف ىنبُت رادب جراوخلا نم لجر رمو

 . كب ليفك وه امنإف كعوجرب عجريو كجورخب جرخي ال لام لك :لوقت

 هناينب هيري لعجف .«نسحلا نب هللا دبع عم اهلخد .رابنألاب هراد رفعج وبأ ىنب املو

 : تايبألا هذهب نسحلا نب هللا دبع لثمتف ؛روصقلاو عناصملا نم ديش امو اهيف

 . اهيف دقرتو ضيبتل ضرألا يف ةجاجدلا وأ ةاطقلا اهرفحت ةرفح :صوحفألا :صحفملا (؟)

 . مهديسو موقلا سيئر :بوسعيلا (9)
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 6 آيَقَب يبل م - أر 2 ب ذأ ًابشوح َ مَأ

 !هلْيل لك ثّدحي هللا ٌرْمَأو جون َرْمُع َرْمَعُي نأ َلَمَوُي

 اهثروأو .هدلب ريغ يف اهانب :طساو ةنيدم ىنب ذإ فسوي نب جاجحلا يف اولاقو

 .هدلو ريغ

 سابللا

 نابوث هيلعو ِهتِلَم يبنلا تيأر :لاق ءهيبأ نع رفعج نب هللا دبع نب ليعامسإ
 . ةمانعو ٌءادر :نارفعزلاب ناغوبصم

 ًافقاو ةيفنحلا نب دمحمب تررم :لاق ينابيشلا قاحسإ يبأ نع مصاع نب لع

 .ٌرفصأ ّرخ فرطم هيلعو « نودرب ىلع , تافرعب

 . فلأب ءادر يدتري ناك سابع نبا نأ جيرُج نبا نع ينابيشلا
 ةيودعلا ةذاعم ىلع رمف ءًاسنرب ىرتشا نوع نبا نأ يعمصألا نع متاح وبأ

 اهمت نأ اهتربخأ الأ :لاقف نيريس نبال كلذ تركذف :لاق ؟ اذه سّبلَي كلثم :تلاقف
 '.اهيف ىلصي فلأب ةلح ىرتشا ّيرادلا

 :ىلايتخسلا بويأ

 ,كلذ نع هتلأسف .ضرألا سمي داكي ينايتخسلا بويأ صيمق تيأر :رمعم لاقو
 . هريمشت يف مويلا اهنإو 2١ صيمقلا لييذت يف ىضم اهف تناك ةرهشلا نإ :لاقف

 :نيقلخ يف لجرو ِهلِيََي هللا لوسر

 | عم تجرخ : :لاق هللا دبع نب رباج نأ .هنع هللا يضر سنأ نب كلام أطوم يفو
 , متلي هللا لوسر اذإ ةرجش تحت لزان انأ انيبف ءرامنأ ةوزغ يف هلع هللا لوسر
 اندنعو :رباج لاق ؛ ِهنِهَع هللا لوسر لزنف .للظلا ىلإ هللا لوسر اي مله :تلقف

 ءرهّظلا ىلإ بهذي ربدأ مع .هترهجف :لاق .انرهظ ىعري بهذي هزهجن هل بحاص
 لييدحا



 ؟نيذه ريغ نابوث هلام :لاقف . هَل هللا لوسر هيلإ رظنف اقلخأ دق ,نابوث هيلعو

 ةرمف .هعداف :لاق .امهايإ هتوسك ديعلا يف نابوث هل هللا لوسر اي ىلب :تلق

 هللا برض ءهلام : هيلع هللا لوسر لاقف «ىلو مث امهسبلف هتوعدف :لاق . (هسّيليلف |

 لتقف !هللا لوسر اي هللا ليبس يف :لاقف .لجرلا هعمسف ؟هل ًاريخ اذه سيلأ !هقنع '.

 . هللا ليبس يف لجرلا

 ش : يلعو دايز نب عيبرلا

 ضقتنت تناكف «هنيبج ىلع "")ةباشن يئراحلا دايز نب عيبرلا تباصأ :لاق يبتعلا

 دبع ابا اي كدحت فيك :لاقف .ادئاع بلاط يبأ نب لع هاتأف موي لك يف هيلع

 :هل لاق ! هباهذ تينمتل يرصب ٌباهذ الإ يب ام بهذُي ال ناك ول يندجأ :لاق نمحرلا

 كئيطعبل «مرج ال :لاق !اهب هئيدف ايندلا يل تناك ول :لاق !كدنع كرصب ةميق امو

 دعب هدنعو «ةبيصملاو ملألا ردق ىلع يطعي هللا نإ هللا ءاش نإ كلذ ردق ىلع هللا

 ؟هلامو :لاق ؟دايز نب مصاع كيلإ وكشأ الأ «نينمؤملا ريمأ اي :عيبرلا هل لاق

 هاتأ ملف !اأمصاع لع :لاقف !هدلو نزحأو .هلهأ ّمغو ,ءالملا كرتو ,ءابعلا سبل :لاق

 هركي وهو تاذللا كل حابأ هللا ىرتأ ءمصاع اي كليو :لاقو ءههجو يف سبع

 ٍنيرحَبلا جرم :لوقي هتعمس ام وأ ؛كلذ نم هللا ىلع ُنوهأ تنأل ؟اهنم كّذخأ

 ؛"' «ناجّرملاو ٌؤُْلا اهنم َُرَْيظ :لاق م "7 4 نايغّبي ال ٌحَررَب اهني ٍنايقتلي

 هللاو امأ ؟ '!هاهتوُسِبْلت ةيلح َنوُجرحتْسَتو ًايرط احل َنولكأت لك نمو :هلوقو
 :لوقي لجو زرع هتعمس دقو لاقملاب اهلاذتبا نم هيلإ ٌّبحأ ؛لاعفلاب هللا معن لاذتبا نإ

 هدابعل َجَرْخَأ يتلا هللا ةنيز َمّرح نَم لق# :لوقيو ,'9 «ْثّدَحَف كّبر ةمعنب اًمأو»

 )١( ماهسلا يهو باشنلا ةدحاو :ةباشن .
 و 165 ةيآلا نجرلا ةروس (ع)  )( .7٠ةيآلا نمحرلا ةروس 55 .

 ةيآلا ىحضلا ةروس (0) . "6 ةيآلا رطاف ةروس (:غ) ١ .
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 هب بطاخ امب نينمؤملا بطاخ لجو زع هللا نإو "74 قّزرلا نم تابيطلاو
 :لاقو .'"74«مكاتقْزَر ام تابّيط نم اولك اونمآ َنيذلا اهبَأ ايف :لاقف ,نيلسرملا

 لاقف 0 «ميلَع َنولَمعَت امب يفإ ًاحلاص اولَّمْعاَو تابيطلا نم اولك ُلْسَرلا اهّيَأ اي
 :لاق ؟بشلا لكأو نشخلا سبل ىلع نينمؤملا ريمأ اي تنأ ترصتقا مالعف :مصاع

 «هرقف ريقفلا ىلع عنشي الكل ماوعلاب مهسفنأ اوردقي نأ لدعلا ةمثأ ىلع ضرتفا هللا نإ

 . ءابعلا ذبنو ءالملا سبل ىتح حرب |مف :لاق

 فوصلا سابل

 :دقرفو دامح

 : دامح هل لاقف ء.فوص بايث هيلعو ىخبسلا دقرف ءاجف ةرصبلا ةملس نب دامح مدق

 , ةرفصعم هيلعو انيلع دلع جرخيف «ميهاربإ رظتنن انتيأر دقلف هذه كتّينارصن كنع عض

 !هل تلح دق ةتيملا نأ ىرن نحنو

 :ةبيتقو عساو نبا

 ناسارخ يلاو ماسم نب ةبيتق ىلع عساو نب دم لخد :ينئادملا نسحلا وبأ لاق

 لاقف ؛تكسف ؟هذه سبل ىلإ كوعدي ام ] :ةبيتق هل لاقف ,.فوص !''ةعرذم هيلعو
 لوقأ وأ ,يسفن يكزأف ًادهُز لوقأ نأ هركأ :لاق !ينبيحت الف كملكأ :[ ةبيتق هل

 . يبر وكشأف ًارقف

 مكرئارسل ًاقفو مكسابل ناك نثل هللاو :فوصلا باحصأل كامسلا نبا لاقو

 . مكله دق اهل ًافلاخم ناك نكلو ءاهيلع سانلا علطي نأ متببحأ دقل

 )١( ةيآلا فارعألا ةروس ,8# ١١ )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس ؟/ا١ .

 )( ةبآلا نونمؤملا ةروس 6١ .

 . فوصلا نم الا نوكي ال بايثلا نم برض :ةعردملا (:)
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 [هدعقمو .فوصلا سبلي هللا دبع نب ملاسو ءزخلا سبلي دم نب مساقلا ناكو

 . ًائيش ضعب ىلع |مهضعب ركني الف . ةئيدملا دجسم يف دحاو

 :ففوصلا باحصأ يف قارولا دوم لاقو
 ؟ةنامألاو فّرصتلا ينعي امو نيمأ هل لاقي ىك فّدصت

 ةنايخلا ىلإ قيرطلا هب َدارأ نكلو هب ةلإلا دري مو

 بيطتلاو نيزتلا

 ىلع ًادعاق هدجوف بيطلاو نيزتلا نع هلأسي ردكنملا نب دمم ىلع لجر لخد

 ءيش نع كلأسأ تئج هللا كمحري :هل لاقف ؛ةيلاغلاب هفلغت ةيراجو .ةغبصم اياشح

 !هيف كتدجوف

 . سانلا تكردأ اذكه ىلع :لاق

 الإ مكدحأ دحي ملول ىتح .ءثّعشلاو مكايإ » :لاق مقل يبنلا ّنأ :ثيدح يفو

 « اهب نهّديلو اهرصُعيلف ةنوتيز

 .2؟ "'ءاتلس , "7 ءاهْرم ,ءاثعش كارأ يل ام » : ةشئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . ؟برعلا نم انسل وأ ,هللا لوسر اي :تلاق

 . « ليربج اهينّملعيف ةملكلا ُبرعلا تّيسْنُأ امبر «ىلب » :لاق .

 . بضتخت ال يتلا :ءاتلسلاو . لحتكت ال يتلا :ءاهرملاو . نهدت ال يتلا : ءانعشلا

 . «بيطلاو ءاسنلا الإ مكايند نم تلن ام » : ِهَتِلم لاقو

 نإ هللا لوسر اي :لاق يراصنألا ةداتق ابأ نأ ,ديعس نب ىبحي نع كلام ىورو

 ْش . ؟ هللا لوسر اي اهلَجَرَأفَأ : "0ةّمُج يل

 اهمركأو «معن ١» لاق

 )١( ضايبلا ةديدشلا :ءاهرملا .

 بضتخت ال يتلا ةأرملا :ءاقلسلا (؟) .

 . ناسنإلا ةيصان رعش عمتجم :ةمج (؟)

 ا او



 . نيترم مويلا يف اهنهد اعر ةداتق وبأ ناكف :لاق

 هللا لوسر ناك :لاق هريخأ راسي نب ءاطع نأ ءماسأ نب ديز نع كلام ىورو

 نأ متم هللا لوسر هيلإ راشأف ؛ةيحللاو سأرلا رئاث لجر لخدف .دجسملا يف هن

 اذه سيلأ : هرم هللا لوسر لاقف ؛عجر مث ,لعفف !كتيحلو كّسأر حلصأف جرخأ
 ؟ناطيش هنأك سأرلا رئاث مكدحأ ٍقأي نأ نم ًاريخ

 : ةغبانلا لاقف ,ةحئارلا بيطو ةئيهلا نسحب برعلا تحدامت دقو
 متارْجَح بِّيَط لاعّتلا قاقر

 اهميعن : ًايدق ًاداسجأ نونوصي

 : قدزرفلا لاقو

 مهتازجح ىرت يموق مراد ونب

 : ةفرط لاقو

 اوبرش ام اذإف ليغ ٌدْسَأ

 ةَلُح لك يف نيداغلا نم ّمثأ
 اهنْوطَي يشاوحلا ٌرْمُح ٌرْزَأ مه 0 - 7 مام م ىد#

 :رخآ لاقو

 (""بِسابّسلا موي ناحيّرلاب َنوّيَحي

 ا""بحاسملا نيب جيرضإلا ةيسكأو
 بكانملا رضُحخ نادّرألا ةصلاخب

 اهلاعن ًاقاقر اهيشاوح ًاقاتع

 ااقص اهنع َعابطألا الج فويس

 0 2 معا -

 رسمطو نوما لك اوبهو

 نقتُم بصعلا نم ْغّبص يف نوسيمي
 نّسلملا يمّرضحلا ين مهمادقأب

 اوعَقْحَت بابلا ةقلح ٌلاجرلا باهو اًوْرَتِعا اذإ نيذلا ّمسلا رفنلا نم

 )١( ىراصنلا دنع ديع موي :بسابسلا موي .

 .رمحألا رخلا :حيرضالا (؟)



 ا"”عزنأ وهف هّسأر ناهّدلا ُْبيطو هَقْرَق كْنملا نم ىوحألا ٌرقذالا الج

 اوعّسْوأو اوُقَرَأ هُيِدُرَُب كّرَح هل اولّواح َنوناَيلا دولا ٌرَمَّثلا اذإ

 ("' ممدلاو قانعألا ةيضنأ لوطو مهتلجب يف ْ

 مركلا نم ىضرَم ٌمهنأك وحار مهقرافَم يف يرجي ُكسملا اًدغ اذإ
 ا ا ا

 : يمشاهلا دواد نب ىلع يف رخآ لاقو

 دوجلاب هللا قلخ هبشأ تنأو هفرعن ٌدوجلا كاذف َكوبأ اَمأ

 دوّسلا هباوثأ يف ّبّصعت اذإ بهذ نم هيّدخ ىتجابيد نأك

 بوكرلاو ةلحرلا

 :لجرو صاعلا نب ورمع

 , نسحت مل :هل لاقف . باذعلا نم ةعطق ةلحرلا :لوقي ًالجر صاعلا نب ورمع عمس

 . ةلحرلا نم ةعطق باذعلا لب

 :ةكم ىلإ اهقيرط يف ةديبزو نوراه

 مهمامأ "7كناردلا طّسْبُت تناك ,ةديبز هعم تشمو ةكم ىلإ نوراه ىبثم امو

 هللاو :لاقو .هوأتو هيلع هعارذ ىقلأف هل مداخب اعد ءايعأ (لف ؛ مهفلخ ىّوطتو

 . كناردلا ىلع يشملا نم ريخ سوهنم رامح بوكرل

 :رعاشلا لاق

 بكر امب ىضريس يشمي نَم ّنكلو يتيطم ٌرامحلا رص ىضر نع امو

 )١( ةياغلل ديج يأ :رفذأ كسم لاقي .

 .لالجلا :ةلجملا(؟)

 طسبلا نم عاونأ ,كناردلا (؟) ,
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 ٠ : يبارعأ لاقو

 عقولا يف يذتحي ءاذحلا لك عبضلا دلج نم نيلعن يل تيل اي ةولا ىفاحلا يذتحي ءاذحلا ( عْبض

 ليخلا

 نم ىفك ام بورحلا باتك يف اهلئاضفو ليخلا فصو يف انلوق نم ىضم دق

 . انه اهتداعا

 لاغبلا

 مصق 6 ايوط ةلغب لثم سانلا بكر ام :كلملا دبع نب ةملسم كا“ ةريصق «.نانعلا ةليوط ةلغب لثم سان . :

 . اهمامأ اهمهو ءاهئانع اهطوس «بنذلا ءاصح ,فرعلا '”'ءاوفس .'''راذعلا

 0 : يمش اهو لضفلا
 كرم ل ةلغب بوكر يف نييمشالا ضعب عيبرلا نب لضفلا بتاعو اذه :لاقف .ةلغب ؤ نيمشاحلا ض ضف

 . اهطاسوأ رومآلا ريخو ءرامحلا ةلذ نع عفتراو سرغلا ءالّيْخ نع رغاصت

 ريمحلا

 قفرأ انأل :لاق !باودلا رئاس ىلع ريمحلا ٌرْثْؤَتل كنإ :يشاقرلا لضفلل ليق
 ءءاد لقأ يه مث ؛نامزلا لوط ىلع ناكملاب لدتسي ال :لاق ؟ كلذ ملو :تلق . قفوأو
 لقأو .اهراف رهشأو ؛احامج لقأو ءاعيرص مسأو .«ىوهم ضفخأو .ءاود رسيأو

 . هنمث يف فرسأ دقو ًادصتقم دعيو ,هبوكرب عضاوت دقو هبكار ىهزي ؛ اريطت

 نإو .كيدي ٌبعتأ ًاديدح ناك نإ ؛ ًارامح بكرت ال : هللا دبع نب ريرج لاقو

 . كيلجر َبعتأ ًاديلب ناك

 )١( ةيحللا بناج :راذعلا .

 ) )1قنعلا رعش ةفيفخ :فرعلا ءاوفس .

500 



 ناويح ا رئاسو ناسنإلا عابط

 اهنم مدللف : ًالطر رشع ينثا عبرألا عئابطلا نم دسجلا يف نأ بطلا ءاملع معز

 ثالثلا مدلا بلغ نإف ؛لاطرأ ةتس مغلبلاو ءادوسلاو ءارفصلا ةّرمللو «ءلاطرأ ةتس

 مدلا عئابط ثاالثلا بلغ نإو ؛ ماذجلا ىلإ كلذ جرخيو «مروو هجولا هلم ريغ عئابط

 هدسح لدعبلف ًاضعب اهضعب عئابطلا هذه ةبلغ ناسنإلا فاخ اذإف ىدملا ثينآ

 . "تم امإو ("!ءاذج ام ؛ انفصو ام هارتعا لعفي مل نإف ؛يشملاب هيقنيو ,داصتفالاب

 . ةيفاعلا هللا لأسأ

 نم فصنلا ىلإ زومت نم فصنلا يف الإ «نامزألا عيمج يف دسجلا جالعب سأب الو

 . هتاوادم نم دب ال ضرم لزني نأ الإ ءجالع اهيف ب ال ًاموي نوثالث كلذف ؛ بآ
 نم صرم لزني نأ الإ «.جالع اهي وي نول

 ةنس لك بشي مالغلا :لاق مهيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب ىلع نب دم نب رفعج

 :ةاروتلا يف

 ةاروتلا يف يف أرق هنأ ءهبنم نب بهو نع هيبأ نع معنملا دبع نب نمحرلا دبع ينئدح

 يف ةثارو اهلعج مث ,ءايشأ ةعبرأ نم هدسج بكر مدآ قلخ نيح لجو زع هللا نأ

 ءنخسو .«سبايو بطر :ةمايقلا موي ىلإ اهيلع نومنيو مهداسجأ يف ىمنت هدلو

 ةسوبيف ؛[ ًاحوُرو ] ًاسفن هيف تلعجو «ءامو بارت نم هتقلخ يفأ كلذدو :لاق ؛درابو

 ,سفنلا لبق نم هتارارحو .ءاملا لبق نم هتبوطرو «بارتلا لبق نم دسج لك

 ,رخأ عاونأ ةعبرأ لوألا قلخلا اذه دعب دسجلل تقلخ مث مث ؛حورلا لبق نم هتدوربو

 الإ ةدحاو موقت الو «نبب الإ دسجلا موقي ال ءينذإب ا دسجلا كالم يهو

 م ؛ درابلا مغلبلاو .راجلا :بطرلا مدلاو «ءارفصلا ةرملاو .ءادوسلا ةرملا :ىرخألاب

 )١( طقاستتو ءاضعألا اهنم لكأتت ةلع :ماذجلا .

 .ءاملا ةرثك :دملا(؟)
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 ,ءادوسلا ةرملا يف ةسوبيلا نكسم تلعجف .ضعب يف قلخلا اذه ضعب تنكسأ

 ةرملا يف ةرارحلا نكسمو .مغلبلا يف ةدوربلا نكسمو .مدلا يف ةبوطرلا نكسمو

 ال ًاقفو هيف ةدحاو لك تناكو عبرألا رطفلا هذه هيف تلدتعا دسج اميأف ؛ءارفصلا

 نهتبلغ نهنم ةدحاو تداز نإو ؛هتينب تلدتعاو .هتحص تلمك .صقنت الو ديزت

 نإو ؛.تداز ام ردقب اهتيحان نم مقسلا اهمتاوخأ ىلع لخدو ,نبب تلامو نهترهقو
 نهنع اهتلقل .نهيحاون نم مقسلا اهيلع نلخدأو اهتوُلَعو اهب نلم ؛نهنع ةصقان تناك

 . نهتمواقم نع زجعتو نهتقاط نع فعضت قح

 .هدبك يف هبضغو .هتيلك يف ههرشو .هغامد يف هلقع لعجو :هبنم نب بهو لاق

 ؛ههجو يف هحرفو هنزحو .هلاحط يف هكحضو «.هتئر يف هبعرو .هبلق يف هتمارصو

 ظ . ًالصفَم نيتسو ةئاشلث هيف لعجو

 لبق محللا لمحي مل نمو ًادبأ علصي مل نيثالثلا لبق هرعش فخي مل نم :يعمصألا
 . ًادبأ هلمحي مل نيثالثلا

 نع [ هيبأ نع] دانزلا يبأ نع رمع نب رشب ينثدح :لاق مزخأ نب ديز ثدح
 َبْجَع الإ ضرألا لكأت مدآ نبا لك ١» :لاق . هلِلَع يبنلا نع ةريره يبأ نع جرعألا

 .(بّكرُي هنمو قلخ هنمو «بنذلا

 « فنص لكو نيناجملاو جنزلاو داركألاو بارعألا يرتعي ثنخلا :ءاكحلا تلاقو

 . اندم يصخ نوكي ال هنإف ؛نايصخلا الإ

 هحير صقن ىصخ اذإ ,ههبشأ امو سيتلاك رفذو ةنتنم حير يذ لك :اولاقو

 هقرع ثبخو هنانص دتشاو هنتن داز ىصخ اذإ هنإف .ناسنإلا ريغ .هنانص بهذو

 . هحغرو

 .ىخرتسا همظع قر اذإو «قري همظع نإف ىصخي ناويحلا نم ءيش لكو :اولاق
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 . ضرعو همظع لاط ىصخ اذإ هنإف ؛ناسنالا الإ ءهمحل

 . مظعتو همدق لوطت يصخلاو .ًادبأ ناعلصَي ال ةأرملاو يصخلا :اولاقو

 هرفاح داجف ؛هاصخف رفاحلا قيقر '''نوذرب مهجلا نب دمحل ناك هنأ ينغلبو

 يف ("'عدفلاو جاجوعالا هيرتعيو ,يخرتستو هبصع دقاعم نيلت يصخملاو :اولاق

 نع هردص قيضيو «هاضرو هبضغ عرسيو .هدلج دّدختيو هتعمد عرستو  هعباصأ

 . رسلا ناتك

 . لاغبلا ٌرامعأ لوطت امك عاجلا كرتل لوطت مهرابعأ نأ موق معزو
 . عاجلا ةرثك نم ريفاصعلا رامعأ ةلق نإ : اولاقو

 . بيع كلذو ؛ ًادبأ ضيمحت ال نم ءاسنلا يفو « ًادبأ ماتحي ال نم ناملغلا يف : اولاقو

 اوركذ « يلع نب دمصلا دبع مهنم .هنم لدبتسي الو ٌهُرْعَت طقسي ال نم سانلا نمو

 ! 7هعضاوَرب هربق لخد هنأ
 . ًادبأ اهتانسأ نم نايقلي ال ريزنخلاو ٌبضلا اولاقو

 ريغ ءامسلا ميدأ ىلإ رظني نأ عيطتسي ناويحلا نم ءيش سيل هنإ :ءامكحلا تلاقو

 . كلذب هللا همرك ..ناسنالا

 ضيحن ال كلذلو ؛ةرسلا لبق نم هيلإ ليسي ضيحلا مدب يذتغي نينجلا نإ : اولاقو

 لوقتو . مدلا ةرثكل كلذو ؛ضيحت نم لماوحلا نم انيأر دقو .ليلقلا الإ لماوحلا

 : يلذملا لاقو . هيلع تضاح اذإ ؛ ًاوهس ةأرملا تلمح : برعلا

0 

 ليغم عادو ةعضرُم داسفو َةَضْيَح رّبَغ لك نم ٍاَئَبُمَو

 )١( لاغبلاو ليخلا نم يبرعلا ريغ ىلع قلطي :نوذربلا .
 ) جاجوعالا :عدفلا (؟ .

 )( عاضرلا دهع يف طقس مث يبصلا نانسا نم تبن ام :عضاورلا .
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 . هب اهلمح يف ضيح مد هيلع رت مل اهنأ ينعي
 نينجلا ناك يذلا مدلا كلذ ةعيبطلا تعفد محرلا نم دلولا جرخ اذإف :اولاق

 اغئاس ًاصلاخ ًانبل هنارّيصي نايبصع نادهان ناوضع امهو ؛نييدثلا ىلإ هيذتغي
 . نيبراشلل

 .رانلا ىقبت ال ثيح فلتيو ءرانلا شيعت ثيح ناسنإلا شيعي د :اولاقو

 اومّدق ةراغم وأ ضرألا نطب يف قّْفن ىلع اومجه اذإ رئافحلاو نداعملا باحصأو

 . اوكسمأ الإو .اهبلط يف اولخد تتبثو رانلا تشاع نإف «ةانق فرط يف ةعمش

 . نيركب نبآ اركب

 :لاق ,لفون نب ثراح نب هللا دبع نع ةداتق نع دامح نع ةشئاع نب دمح ثدحو

 ا عي لإ تري ل ناطيش نيكل رك

 ذخأي هنأل «نوكي ام ثبخأ لاجرلا نم ثنؤملاو ءاسنلا نم ةركذملا نب و :اولاق

 . همأ لاصخو هيبأ لاصخ ثبخأب

 :بركيدعم نب ورمع لاقو :بجنت ال ىريغلا نأ ٌرُكَْذَت برعلاو

 قحألاو ةرافملا نيب تل بسن ام اذإ ٌريصت تسلأ

 مابألا يف لحفلا اهعقاو نإ «لمحلا نع ءيطبت ةباد وأ ةأرما لك :ء ءاكحلا تلاقو

 . هللا نذإب لمحت اهناف دوعلا يف ءاملا اهيف يرحي ييبلا

 ًادج تنخس مهدالب نأل .ًابيكرت مهؤدرأو قلخلا رارش جنزلا :ءاكحلا تلاقو
 لهأ لضف امنإو ؛محرلا هجضنُت ملف هدالب تدرب نم كلذكو .ماحرألا يف مهتقرحأف

 نإ رعشلاو ؛ اهتضّيقف جنزلا روعش تطّيش يتلا يه سمشلاو ؛لادتعالا ةلعل لباب

 . قرتحا هتدز نإف «لفلفَت ًائيش هتدز نإف « ضّبقت رانلا نم هتيندأ

 الحا



 ةرثكو اههاوفأ ةبوطرل كلذو  '"”نتست مل نإو جنزلا ًاهاوفأ ممألا بيطأ :اولاقو

 ,اهيف ءاملا ةرثكل . ًاهاوفأ اهبيطأ ناويحلا رئاس نم بالكلا كلذكو ؛اهيف قيرلا

 . ليللا رخآ يف فولخلا كلذكو «قيرلا ةلقل نوكي ماصلا مف "”فوُلَخو

 درقلاو ناسنإلا الإ :حّبس ءاملا يف ىقلأ اذإ ناويحلا لك :ًاضيأ ءامكحلا تلاقو

 . حبست الو قرغت هذه نإف ءرسعألا سرفلاو

 ىلع ذخأ الإ رضُحلا لمعتسي اهريغ وأ برح نم براه ضرألا يف سيلو :اولاق
 . هيدي ىمؤش ىلع ىخنأو  هيشحو ىلع لاهف : اولاق كلذلو ؛هراسي

 اهنإف ةيسنإلاو ةيشحولا مئاهبلاو عابسلا ,عبرألا تاوذ نم نيع يذ لك :اولاقو

 :ًاعم هينفجب . . بدهلا ينعي  رافشألا نإف ,ناسنإلا الإ ,ىلعألا اهنفجب اهنم رافشألا

 . لفسألاو ىلعألا

 . خلسني ال هدلج نإف «ناسنإلا [ دلج ] الإ خلسني دلج لك :اولاقو

 :مالغ يف نيلجر نيب رمع

 يف هنع هللا يضر رمع ىلإ نالجر مصتخا :لاق يعمصألا نع متاح وبأ ثدحو

 ينيشغ مث امد تقره مع امهدحأ ينيشغ :تلاقف ٍ؛ِهّمأ رمع لأسف ؛هيعدي [هالك :مالغ

 :لاق .ّرِسأ :لاق ؟ّرسأ مأ نلْعَأ : (هدحأ لاقف ءامطأسف نيلجرلاب رمع اعدف .رخآلا

 :رمع لاقف ؛كلذ لثم لاقف ,رخآلا لأس مث :عجطضا ىتح رمع هبرضف !هيف انكرتشا

 يدؤتف ؛ُبالكلا "!اهُدْفسَي ةبلكلا نأ تملع دقلو ,نوكي اذه لثم ىرأ تنك ام

 . هلجن بلك لك ىلإ

 هفك رئاط لكو ؛ اهيديأ يف عبرألا تاوذ بكرو , مهلجرأ يف سانلا بكرو

 . هلجر [ يف ]

 )١( كاوسلا لمعتست :نتست .

 اهيلع ان : ةبلكلا دفس (7) .دسقو ريغت يذلا :فولخ (؟) .
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 ًالماح تماقأف .[ةّرم هل ] تلمح هتأرما نأ ,نالجع نبا نع دعس نبا ثيللا
 . تدلو مث نينس ثالث ًالماح تماقأف ىرخأ ةرم هل تلمحو ,تدلو مث نينس سمح

 . ًارهش ةرشع ةثالث نبا وهو محازم نب كاحضلا دلوو
 . نيتنسل ةيعش [ دلوو ] «نيتنسل كاحضلا دلو : ربيوج لاقو

 ناويحلا ةقلخ نم صقن ام

 هل لاحط ال سرفغلا : اولاق ديز وبأو ىعمصألاو ةديبع يبأ نع متاح وبأ ثّدح

 . هل خم ال ملظلاو .هل ةرارم ال ريعبلاو

 :ريهز لاقو

 ءاوه هؤُجْوُج ناْلَّظلا نم 7[ لْعَص قوف اهنم لحّرلا نأك ]

 هيف ةضيب ال ريعبلا نفص ةَصو ؛ امل ةغمدأ الو ءاهل ةنسلأ ال ناتيحلاو ءاملا ربط كلذكو

 . سفنتي ةئر يذ لكو .سفنتت ال [كلذل ]و ءاه ةئر ال ةكمسلاو

 ناويحلا نم تاك رتشملا

 ريمحلاو . جلاوفلاو بارعلا نيب لبإلا نم زماوجلاو . ةماحلاو ناشرولا نيب يعارلا
 ريمح تاناعب عمتجاو شحوت . ىرسك ريشدرأل ناك سرف - ردخألا نم ةيردخألا

 نيبو شبحلا قون نم ةقانلا نيب ةفارزلاو .ليخلا رابعأك اهرابعأو  اهيف برضف
 لمجلا نيب يأ] ."”كنكّبواك ْرّمْسآ اهمساو ,ناعبضلا نيبو ةيشحولا ةرقبلا
 قلخ نيب هقلَخ دلوب ء ءيجتف ةقانلا دفسي ةشبحلا داليب ناعبضلا نأ كلذو «.[ دنكر كلاو
 تيمّسو ةفارّر اهحقلأف '"!ةاهملل ضّرع ًاركذ ةقانلا دلو ناك نإف ناعبضلاو ةقانلا

 . ليوطلا وأ . قنعلاو سأرلا قيقد ناك نم لك :لعصلا (1)
 .رغ :كنلبو .ةرقب : واكو . ريعب : رتشأ :كنلبو اكرتشا (؟)
 . ةيشحولا ةرقبلا :ةاهملا (*)
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 ٠ ::برعلا مالك يف ةفارزلاو ؛عبضو ةرقبو لمج اهنأك ةدحاو يهو ةعامج اهنأل ةفارز

 اهنم نوكيف «قولس ضرأ يف بائذلا اهدفست بالكلا : قطنملا بحاص لاقو . ةعامجلا

 . ةيقولسلا بالكلا

 ماعنألا

 هيبأ نع نمحرلا دبع نب دوسألا نع يلهابلا زيزعلا دبع نع ورمع نب ديزي ثّدح

 كلذو .«ةجعنلا نم مركأ ةباد هللا قلخ امو : هلم هللا لوسر لاق :لاق «هّدج نع

 . اهريغ ايح نود اهايَح رتس هنأ

 . اهّمشي نأ ريغ نم لماحلا

 نم ةئامف :ليق .ىنق :تلاق ؟زعملا نم ةئام يف نيلوقت ام :سُحلا ةنبال ليقو

 . ىنم :تلاق ؟ لبإلا نم ةئارف : ليق ؟ ىنغ :تلاق ؟نأضلا

 . ءابرج زنع نم درصأ :لوقتف «ىزعملاب ''”درّصلا يف لثملا برغت ُبرعلاو

 ينب الإ ؛ةريرعشُق اهيلع .ةريطَم ىزعم :لاقف «موزخم ينب نع ةمالعلا لفغد لئس

 . ماركلا ةرهاصمو ؛مالكلا قّداشت مهيف نإف ؛ةريغملا

 بّنذلاو , ") ىَوْهَج ْتْسآلا : ىزعملا لوقت : متاهبلا ةنسلأ ىلع بارعألا هلوقت امو

 . "”قاقُد رعشلاو « قاقُر دلجلاو للى

 عضتو ةنسلا يف نيترم دلت دق زعاملاو «مثتت الو درفتو «ةنسلا يف ةرم عضت نأضلاو

 . لقأو رثكأو ةئالثلا

 نيرشع ىئنألا عضت امبر ؛ريزانخلا اذه وحنو ؛نأضلا يف ةكربلاو ددعلاو ءانلاو

 )١( ةفوشكم :ىوهج (؟) . دربلا :درصلا .

. 
 )١( ءاقسلا وهو «ءقز عمج :قاقز (4) .وتلم : ىولأ

 )  )6هفسر ىلإ ريعبلا قنع يف دشي لبح :قاقرلا .

 سلب



 | . ةكرب الو اهيف ءامن الو «ًاريزنخ

 «ليخلا نأض نيذاربلاو «لبإلا نأض تخّبلاو ءرقبلا نأض سيماوجلا :لاقيو

 .ّرَّذلا نأض لمنلاو .ذفانقلا نأض لدلّدلاو ءرأفلا نأض ناذرجلاو

 «نايسنلا ثرويو .ءادوسلا كّرحيو مهلا ثروي هنإ :زعملا محل يف ءابطألا لوقتو
 ًاديدش ًارارضإ ةرملا نم عرصُي نم رضي نأضلا محلو ؛ مدلا دسفيو ءدالوألا لبخيو

 ؛روهشلا فاصنأو ةّلهألا [عرصلا ناوأو ] :عرصلا ناوأ ريغ يف مهعرصي ىتح

 رثا ًاردب ريصي نأ ىلإ رمقلا ةدايزلو ؛ءاملا ةدايزو رحبلا دم تقو امه ناتقولا ناذهو

 :رعاشلا لاق ,تابوطرلا عيمجو مدلاو غامدلا ةدايز يف نيب

 0)؟ٌمالُط تلام دق َنوُجعَن مهف نأض محل اوُشُع َموقلا نأك

 يف ام لك ىلع تأت ىتح ةلّفحم يهو اهفلخ نم عضرت اهنإ :ًاضيأ زعاملا يفو
 :رمحأ نبا لاقو ؛ اهعرض

 عضترتف اهيفور فطعت زنعلاك مهلماجو ايغأ يب تدجو يفإ

 نأل ةزعاملا هلكأت ام تبني ملو « ةنئاضلا هلكأت ام تبن لضف يف ةزعاملا تعر اذإو
 تلزنأ ةزعاملا تلمح اذإو . هلصأ نم هبذحتو هعلقت ةزعاملاو اهنانسأب هضرقت ةنئاضلا
 لوقت كلذلو ؛ةدالولا دنع الإ نبللا لزنت ال ةنئاضلاو عيفلا ىلإ لمحلا لّوأ يف نبللا

 , 27 قّبر قّبرف نأضلا تدّمرو «قنر قْنَرف ىزعملا "!تَدّمر : برعلا

 . اهنم نسحأ ايافّصلا نإف ؛ سويتلا الإ ؛هثانإ نم نسحأ ءيش لك روكذو
 نم ًاتاوصأ رهجأ اهنإف ؛رقبلا ثانإ الإ ,ظلغأو رهجأ ءيش لك روكذ تاوصأو

 .اهروكذ

 )١( قانعألا : ىلطلا . هبلق ىلع لقثم نأضلا محل لكأ يذلا :جعنلا .

 اهعرض مظعو اهلمح نابتسا : ًاديمرت تدمر (؟) .
 لايحلا يهو .قابرألا ةئيهت :قيبرتلا (؟) .

 ندوب



 ىلإ رظناف «ةجعنلا نينج نول ام فرعت نأ تدرأ اذإ :مورلل باتك يف تأرقو

 . هنول ىلع نوكي نينجلا نإف ءاهناسل

 . اهدفست الف [ اهتاوخأو ] اهتاهمأ ىماحتت لبالا نإ : هيف تأرقو
 (5) ع . 00: 007 5

 . 2 حرقا بابذ لكو «  ماعأ ريعب لكو « سطفأ روث لك :اولاقو

 لحف هبكري مث «لقعُيو كربي ىتح هيلع اوناعتسا هوفاخو بعص اذإ ريعبلا :اولاقو

 .روثلاب كلذ لعفُي دقو ؛لذيف رخآ

 لبق نم ةروعلا روتسم هلعج نأ شبكلا هب هللا لضف امم :صاصُقلا ضعب لاقو

 .ربدلاو لبقلا فوشكم رتسلا كوتهم هلعج نأ سيتلا هب ناهأ اممو ءربُد نمو

 نمو « ةمامحلا ريطلا نمو « ةنئاضلا ماعنألا نم ترتخا كنإ مهللا :ريزع ةاجانم يفو

 . سدقملا تيب ءايليإ نمو «ءايليإو ةكم تويبلا نمو « ةبحلا تابنلا

 .اذإ لبإلاو ؛تلبقأ تربدأ اذإو «تلبقا تلبقأ اذإ معلا نإ» :ثيدحلا يفو

 . "'مأشألا اهبناج نم الإ اهعفن يتأي الو «تربدأ تلبقأ اذإو ,تربدأ تربدأ

 :سيقلا ؤرمآ لاق . ىزعملا نم نوكي دق طقألاو

 يصع اهتلج نورق نأك رازغ اهقّوسُن منغ انن
 2 3-00 0 و 0 0 - 3 .٠

 (2) يرو ٌعَبْش ىنغ نم كّبسحو انمسو اطقأ انتيب ًالمتف

 ماعنلا

 «ةرمحلاب ] هيفيظو نول أدتبا ةرمحلاب أدتباو لبقأ اذإ فيصلا نإ :ملظلا يف اولاق

 :هل ليق كلذلو "!ةرسّبلا ةرمح ىهتنت نأ ىلإ [ةرمح نادادزيو نانّيلتي نالازي الو

 . بضاوخ : ماعنللو « بضاخ

 )١( ايلعلا ةفشلا قوقشملا :ملعألا .

 ) ( اهروهظ لوأ ةتبنلا :ةرسبلا ( 8 ) . خبطيو رجحتسي ىتح دمحي ضم نبل :طقألا .

 ني



 «ىرخألا ىلع ضب: هيلجر ىدحإ ترسكنا اذإ نيلجر يذ لك نإ :ملظلا يفو
 | :هيخأو هسفن يف رعاشلا لاق اذلو ؛ مج هيلجر ىدحإ ترسكنا اذإ ملظلاو

 ريقفو ىّنغ يذ نم انب ام ىلع ةماعن لجرك هايإو ينإف]

 .رخألا نع انم دحاوب ىنغ ال :لوقي

 : [رخالاقو ]
 اريص اهتود الو ًاضهت اهتخأ ىلع دحت مل ةماعنلا لجر ترسكنا اذإ

 خم ال ًارظع الإ ,ربجُي رسُك مظع لكو .همظع يف خم ال هنأ كلذ ةلعو :اولاق

 . ءاملاك ريصي ىتح اهعبطب هّتصناق هبيذتف رخصلاو َوّرملا يذتغي ملظلاو
 ريطلا نمو « ةمازخلاو قنعلاو فيظولاو مسنملا ريعبلا نم تذخأ اهنإ : ةماعنلا يفو

 .رئاط الو ريعب ال يهف ؛راقنملاو نيحانجلاو شيرلا '

 تبرهو يمد ناطلسلا لطأو يموق ينعلخ نمم تنك :يدعسلا ريمحألا لاقو
 ينأ كلذو .هنم ًابيرق وأ رابو لخن تزج دق ينأ تننظ ىتح ,يداوبلا يف تدترتو

 شحولا مثاهب نم اهريغو بائذلا ىشغأ تنكو ,بائذلا عّجر يف ىونلا ىرأ تنك
 ىلعو ] هذخآف نيمسلا يبظلا ىلإ يشمأ تنكو .ٍلبق ًادحأ رت مل اهنأل «ينم رفنت الو
 . اعرف ًارفان الإ طق هرأ مل ينإف ,ماعنلا الإ [ شوحولا كلت عيمج تيأر كلذ

 ريطلا
5 

 قزار اي : : مالسلا هيلع يبنلا دواد ءاعد نم ناك :لاق هنأ لوحكم نع يخل

 اهار اذإف , ءاضيب تجرخ هخارف نع سقف اذإ بارغلا نأ كلذو . هشُع يف ' باعنلا

 "كلذ نوكيف اههاوفأ يف لخدي ًابابذ هللا لسريف اههاوفأ حتفتو ؛اهنع رفن كلذك
 ! اهنع بابذلا هللا عفرو اهاذغف اهيلإ بارغلا داع تقوسا اذإف ءةوست ىتح اهءاذغ

 ٠٠) بارغلا خرف : باعنلاا .
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 هللا مّرك بلاط يبأ نب يلع نع ىوري اذهو :لاق . دلي وهو الإ هانذأ رهظت ءيش

 . ههجو

 ةّرذلاو «دهدهلاو . '9دّرصلا : : ريطلا نم ةعبرأ لتق نع ٍمَقِِم هللا لوسر ىبن دقو

 . ةلحنلاو

 دا ميسا م دع لع يفصل طقس إو رس الو بخ يب يبل أ

 هنإف ريطلا عابس كراشيو نيعبصأ رخ رخؤتو نيعبصأ مدقت ريطلا عابسو .ةربادلا رّخآو

 . لمنلاو دارجلا داطصيو محللا لكأي هنأو ءاهّقزي الو هخارف مقلُي

 . ءطولا فيفخ ليفلاو ءءطولا ديدش روفصعلاو : اولاق

 ةأدحلاو '''ةأدح باقعلا ريصيف «نالّدبتي ةأدحلاو باقّعلا : ةحالفلا بحاص لاقو

 ,نضحي ال نابرغلا ركذو ؛ ىثنأ ركذلاو ًاركذ ىثنألا ريصتف لدبتت بنارألاو ؛ًاباقع

 . جاجدلا ركذو زوإلا ركذ كلذكو

 . اليم ريشع ىنثا نم رثكأ طق ءامسلا يف رئاط بهذ ام :رابحألا بعك لاقو

 «ًاموي نوعبرأ بابذلا رمع :لاق «كلام نب سنأ نع يروثلا نايفس ثيدح نمو

 . مايأ ةسمخ ثوغربلاو ,مايأ ةثالث ةضوعبلاو

 ءسدعلا كلذكو , هيف نوكي يذلا عضوملا فلأتو نوّمكلاب بجعت مامحلاو : :لاق

يب نحدت نأ نرثكيو هيلع نحلصي امو ولح ريصع يف عقن اذإ ايس الو
 ؛ كلعلاب نهتو

 ثالث هِنف لّعجُِّيو بشخ نيطاسأ ىلع تيب اهل ىنبُي نأ اهحلصأو اهعضاوم نميأو

 )١( تارشحلا راغص ديصي راقنملاو سأرلا محض روفصعلا نم ربكا رئاط : دّرملا .
 اهوحتو ةمعطالاو نجاودلاو ناذرجلا ىلع ضقني حراوجلا نم رئاط :ةأدحلا (؟) .

 انجاح



 «قرشملا لبق نم ةّوكو .برغملا لبق نم ةّوكو .' تيبلا كمس يف ةّوك : ىَوَك (00) 8

 . بونجلا ,لبق نم بابو

 . ةيربلا رينانسلا هتماحت نبللا يف ىقلأ ذإ '7باذسلاو :لاق

 يف نبت اذإ هلع حون ينب ءاسن ءامسأ :لاق يبلكلا نبا ينثدح :لاق دم نب ماشه
 انأ هتبرجف :ماشه لاق تافآلا نم تملسو تمنو خارفلا تملس جربلا تيب اياوز

 :ماح ةأرما مساو .محم تلحم :حون نب ماس ةأرما مساو :لاق امك هاندجوف يريغو

 .رلاف :ثفاي ةأرما مساو ءاسن فن

 طاوطولاو عوضلاو ةماطاو ىدصلاو ةموبلا ,ليللاب هركو نم جرحي يذلا ريطلاو

 . ليللا بارغو شافخلاو

 اهماحتلا دعب ةلصوحلا عستتل .هقلح يف هاوبأ خفن ةماحلا خرف جرخ اذإو :اولاق
 ناطيحلا حورص ا""يوراص هاقز م «باعللا كلذ دنع هاقر تعستا اذإف ؛؟ قتفنتو

 . بحلا كلذ دعب هاقز مث .[ ةلصوحلا هب اغبديل

 تيأر :مامحلا يف هتيأر الإ ةأرما وأ لجر يف طق ًائيش رأ مل :ريهز نب ىنثملا لاق
 ء«بلطلا ةدش دعب الإ (طّمقت ال ةمامح تيأرو ,روكذلا نم ًائيش عنمت ال ةمامح
 ًاركذ تيأرو ءركذلا طمقت ةمامح تيأرو ءاهديري ةعاس ركذلل نيزتت ةمامح تيأرو
 ٌقْريو ] .هذهو هذه عم نضحي نايثنأ هل ًاركذ تيأرو «جوازي الو يقل ام لك طمقي
 .[ هذهو هذه عم

 ةديدشلا ةملظلا يف الو ديدشلا ءوضلا يف رصبي ال هنأ شافخلا بئاجع نمو :اولاق
 تحت اهدلو لمحت و « شير الب ريطتو .عضرتو ضيحتو دلتو [ ىثنألا ] لبحتو

 )١( ةيبط تاتابن سنج :باذسلا (؟) . هفقس :تيبلا كمس .

 ) )7ضاوحألاو ناردجلا ءالط يف لمعتسي طيلخ :جوراصلا .
 ) )4اهدنس يأ ىثنالا رئاطلا طمق :لاقي :طمقت .
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 نانسأو نانذأ الو ؛ريطت يهو تدلو امبرو ءاهيفب اهيلع تضبق امبرو , اهحانج

 . اهيلجري نالصتم ناحانجو

 ضييبلا

 نوكي ام هنمو .دافسلا نم نوكي ام هنم :ءايشأ ةعبرأ نم نوكي ضيبلاو : اولاق

 لجتحلا يرتعي ءيش هنمو . اهماحرأ ىلإ لصي حير ميسن نم نوكي ام هنمو «بارتلا نم

 قش نم ] بت يتلا حيرلا ةلافس ىلع [ هنم ] ىثنألا تناك امبرف : ةعيبطلا يف هلكاش امو

 [ بنجب ] نوكت يتلا ةلخنلا كلذكو ءاضيب كلذل يشتحتف نامزلا ضعب يف [ركذلا

 مل تمره .اذإ ةجاجدلاو ؛كلذب يفتكتو ةحئارلا كلت مقلتف هحير تحتو 27 لاحُفلا

 ضايب نم قلخي خرفلا نأل ,خرف اهضيبل نكي مل حم اهل نكي مل اذإو ميم اهضيبل نكي

 . ةرفصلا هؤاذغو ضيبلا

 عابسلا
 بيطأ شحولا يف الو «بالكلا نم ًاهاوفأ ُبيطأ عابسلا يف سيل هنإ :لاقي

 عابسلا يف الو ءرقصلاو دسألا نم ًارخب دشأ [ يش ] سيل :لاقيو . ءابظلا نم ًاهاوفأ

 ناسنإلا الإ مجح هرّكذل ناويحلا رئاس نم لحف ضرألا يف سيلو ؛بلك نم حبسأ

 رثكأ كلذكو ؛رانلا نم وندي الو « ضماحلا الو راحلا لكأي ال دسألاو ؛بلكلاو

 . عابسلا

 دسألاو ثماطلا ةأرملا نم وندي الو ؛بئذلا توصل رَعذُي دسألا :مورلا لوقتو

 هتضع ءاودو ؛بلكلا وجنك هوُجنو برشلا ليلق وهو بلكلا رغشي امك رغش لاب اذإ

 . بلكلا ةضع ءاودك

 )١( لخنلا ركذ :لاحفلا .

 حلل



 . رين دسلاو يعافألاو رومنلاو دْسألا نويع :ليللاب ءيضت يتلا نويعلاو :اولاق

 .روتسلاو بلكلاو دسألا : اهئيق يف عجرت ناويحلا نم ةثالث :اولاقو

 اهدالوأ دكت مل كلذ لبق تعضو نإف ءًاموي نوتس ةبلكلا لمح مامت :اولاقو

 ©)رفث َمِرَي نأ كلذ ةمالعو ءًاموي مايأ ةعبس لك ضيحت بالكلا ثانإو ؛شيعت
 .ةنس نيرشع شيعت ةيقولسلا روكذو .تقولا كلذ يف دافسلا ديرت الو .ةبلكلا
 بائذلاو ,نيبانلا الإ هنانسأ نم بلكلا يقلُي سيلو ؛ةنس ةرشع يتنثا اهثانإ شيعتو

 نم بلكلاو ؛ةيقولسلا بالكلا اهنم نوكتف ءقولس ضرأ يف بالكلاو "'دفست
 . ناسنإلا ماتحي |مك ماتحي ناويحلا

 بثيف .ىمد دق هلثم ًابثذ ىري نأ هعبطب غلبيو :مدلا ةبحم بئذلا عبط يف اولاقو

 :رعاشلا لاق ؛ هقزميف هيلع

 مّدلا ىلع لاحأ ًاموي هبحاصب امد ىأر ال ءوسلا بئذك تنكو

 :روث نبا ديمُح لاق ؛ىرخألا حتفيو هينيع ىدحإب بئذلا ماني امبر :نولوقيو

 "كلان ٌناَظَقَي وهف يداعألا ىرخأب يقتيو هِيتلقُم ىّدحِإب مان

 هب تعماستف ةثاغتسا ءاوع ىوع زجع اذإو «ةبلاطم عابسلا دشأ بئذلاو :اولاق

 لعفي عابسلا نم يش سيلو ؛هلكأتف هريغ وأ ناسنإلا ىلع عمتجت ىتح تلبقأف بائذلا

 . اهريغ كلذ

 بلعثلا بيضق كلذكو .ءمظع نم [ناك امبر ]1 بنارألا نم ركذلا بيضقو

 ليفلا ناسلو «ليفلاو ناسنإلا الإ هردص يف يدث ناويحلا ركذ نم ءيشل سيلو

 )١1( (بلاخملا تاوذو عابسلل ) جرفلارفثلا .

 )١( اهلك نيعلا :ةلقملا (9) ,وزنت :دفست .
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 ناجرخي ؛هانرق [ امه ] ليفلا يبان نأ دنهملا تمعزو «لخاد ىلإ هفرط بولقم

 يدايزلا نع انل خيش ينثدحو . ةنس ةئاعبرأ شاع ليف رهظ : قطنملا بحاص لاقو

 ريمأب الإ حلصي ال يذلا ناويحلا

 . تارشحلاو لحنلاو يكاركلاو قينارغلاو رأفلاو سانلا

 رأفلاو ءاهتبرش ام لبإلا نابلأ اهتيقس ولو «ةيدوبي ةرأفلا :لاق رمع نبا نع ةداتق

 وه برعلا لوقتو ؛ ىمعأ وهو .دلخلاو ؛ عمسي ال مصأ وهو « بابّزلا اهنم : فانصأ

 ةرأف هلو ؛ لّبنَّسلا نورق وه :لاقيو ؛ لتاق مس شيبلاو .شيبلا ةرأفو ةبابر نم ٌقرسأ

 . تقرع اذإ اهحاورأ :لبإلا ةرافو ءاذه ريغ نم كسملا ةرأفو «هريغ لكأت ال هيذتغت

 ىلع ىلعألا اهبيحل تقبطأو "''جرتألا ضاّمُح اهيف يف تثفن اذإ ىعفألاو :اولاق

 . ًامايأ اهتضعب لتقت مل لفسألا

 . ةيحلا ةعسل عضوم ىلع عضو اذإ ًادج عفان منغلا رعبو حلملاو موثلا : اولاق

 خيطبلاو ا"! سابسبلاو ا"! حافللاب بجعتو .حيشلاو باذسلا حيري لتقت تايحلاو

 .رمخلاو نيللاو '''فرحلاو لدرخملاو

 اذإو ؛اهدعب بضلا مث .ةيحلا نم عوجلا ىلع ربصأ ناويح ضرألا يف سيلو

 . يسنلاب تعنقو ءاهثدب رفص ةيحلا تمره

 )١( تابنلا نم عون :جرتألا .

 )( ةهبنم ةيرطع روزب ةفلغاو روزب اف بيطلا زوج ةليصف نم ةرجش يهو : ةسبسبلا عج : سابسبلا .
 داشرلا بح :فرحلا ع( .
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 كرحي هنإف ؛حاسمتلا ادع ام .لفسألا هكف كرحي وهف لكأي ءيش لكو :اولاق

 . ىلعألا هكف

 . هتكبش يف تماد ام دعرت هدي لزت مل اهداطصا نم .داعرلا اهل لاقي ةكمس رصمبو

 يف هتنفد اذإف .ًاتيم هبسحت ىتح هتكرح تنكس درولا يف هتنفد اذإ )لَعْجخلاو

 ! هسفن تعجرو تكرحت ثورلا

 . ةيح هفوج [ ىلإ ] تلصو اذإ هتلتق ءاسفنخ علتبا اذإ ريعبلاو

 . كرحتيف رانلا نم برقي مث ةليل ثكمي مث حبذُي بضلاو
 لفسألا اهثلث عطقيو .هتشهن دحأ اهئطو اذإو ,كرحتت ًامايأ ىقبتف حبذت ىعفألاو

 . عوطقملا كلذ تبنيو شيعتف

 لاقيو ؛يعمصألا نع متاح وبأ هاكح .ناَرح ةبضللو ,ناركذ بسغللو :اولاق

 : دشنأو « كزنلا :هركذل

 '"' لعانو دالبلا يف فاح لك ىلع ةليضف اناك ناكزن هل َلْخَّبس
 . نارفعز هيف ًاتيب لخدي ال ضربأ ٌماسو
 . هيلع طقسي الثل بابذلا نم ههجو رتسي نأ جاتحا بلك بلك هضع نمو

 يف توصلا رمازلا يرجي امك توصلا يرمي هيفو .ىنغي هنمو هدي بابذلا موطرخو

 ْ ! خفنلاب ةبصقلا
 . ًايلبج ًارتعس تلكأ ىعفأ تلكأ اذإ ةافحلسلاو

 , "”باذسلا لكأ ةيحلا لتاق اذإ سرع نباو
 . حمقلا لبنس تلكأ ءاد اهفاوجأ يف ناك اذإ بالكلاو

 نأ نظي كلذلف :هيوسام نبا لاق نيطارسلا لكأ ةيحلا هتشمن اذإ '”!ُلْيألاو

 . ةيدنلا عضاوملا يف رثكي ءاسفنخلاك ناويح : لعجلا (

 . مخضلا : لحبسلا (؟

 . ةيبطلا تاتابنلا نم عون : باذسلا ( م

 .لاعوألا نم ركذلا :ليألا ( ؛

 "ا



 . ةيحلا هتشبن نمل ةحلاص نيطارسلا

 تجلاعت بلاعثلاو بنارألا عقو نم اهدبك تكتشا اذإ ةيحلا : قطنملا بحاص لاق

 ٠ . أربت ىتح ةأبكلا لكأب

 . يعافألا قير نمو شيبلا نم ذفنأ امس غازوألا نم نولمعي سانلا ضعبو

 . دارجلا ىبد هبنتحي لدرخ عرزلا يحاون يف عرز اذإو

 ةدارب كلذكو تام هنم لكأو رأفلل حرط مث نيجعب طلخو جنسا دارملا ذخأ اذإو

 . ديدحلا

 فاالظأ نم فلظو جنوبابو ليألا نورقو ذزرابلاو زينوشلاو نويفألا ذخأ اذإو

 عطقي مث قيتع لخب نجعيو ًاديج ًالخن لخنيو قدي مث «ًاعيمج كلذ طلخف ءزنعلا

 . هحير نم براقعلاو لمنلاو ماوهاو تايحلا تبره هنم ةعطقب نخديف .ًاعطق

 . كلعلاو تيربكلا ناخد نم بربت ضوعبلاو

 ماذجلا نم عفان ذفنقلا محلو ,عرصلا نم عفان سرع نبا محل :ءاكحلا تلاقو

 هب دمضيو ًاخوبطم ليلعلا همعطيو ىوشيو ففحي ؛ىلكلا عجوو جنشلاو لسلاو

 .نارودت ال دارجلا نيعو ىعفألا نيعو

 . دلوت ةعاس نم ىثنألا بكانعلا نم جسنت امنإو

 . ًاغوبصم وأ ضيبأ وأ دوسأ ناك نإ رعشلا نول ىلع سوءرلا يف قلخُي لمقلاو

 يف لثملا اهب برضي ةبيود يهو .ةفرسلا هيف نوكت ناكمب قت ال نيبُح مأو

 ("!ةفّرُس نم عنصأ :لاقيف « ةعنصلا

 هيفو الإ رضي ءيش نم ام :يرجهلا ركب وبأ لاق :لاق يعمصألا نع متاح وبأ
3 

 ' :لاقف عفنأ الو رضأ «برقعلا لثم انأ امنإ :لوقي ًانالف نإ ءابطألا ضعبل ليقو

 .زقلا ةدود : ةفرسلا )١(
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 يف لعجت دقو .ةغدللا ناكم ىلع تعضوو اهنطب قش اذإ عفنتل اهنإ ءاهب هملع لقأ ام

 تراص اذإف ءرونت يف راجفلا عضوي مث «بناوجلا نّبطم سأرلا دودسم راخف فوج

 نأ ريغ نم اهتَّتف ةاصح هب ْنَم قناد فصن لثم دامرلا كلذ نم ىقّس ًادامر برقعلا

 جولفملا عسلت دقو .هنع علقتف ةقيتع ىمُح هب نم عسلت دقو .ءاضعألا رئاس رضي

 اهنم نهدلا ذخأي ىتح هيف كرتتو نهدلا يف برقعلا ىقلت دقو .جلافلا هنع بهذيف

 . ةظيلغلا ماروألل ًاقرفُم نهدلا كلذ نوكيف ءاهاوق بذتجيو

 ىلع َكلُذ اذإ بابذلا نإ :هيوسام نباو هيوملسو عوشيتخب يل لاق :نومأملا لاقو

 هتعسل عضوم ىلع تككحف ءروبنز ينعسلف ؛ اهملأ نكس روبنزلا ةعسل [ عصوم ]

 يف قبي ماف !جالع ريغ نم هيف نكسي يذلا نيحلا ردق يف الإ نكس |[مف ؛ةبابذ نيرشع
 . كلتقل هل جالعلا اذه الولو ءافتَح روبنزلا اذه ناك :اولاق نأ الإ مهنم يدي

 هنم ًاريثك نإف ,زئاجعلا جالع نم نورت امم ريثكب اونواهتت ال : مهجلا نب دمحم لاقو

 رون يف ديزيف .هعم قحسيف دممإلا يف ىقلي بابذلاك ؛ءابطألا ءامدق نم نهيلإ عقو
 . نوفجلا تافاح يف نافجألا رعش زكارم دشيو .رصبلا

 ةئام نم ىقسيو رصعُي ,بطرلا سآلا قرو عفني تايحلاو يعافألا عسللو :اولاق

 . لطر فصن ردق

 ريطلا دياصم

 ىشغيو نريحتي ىتح جاجدلاو ريطلل لاتحي نأ دارأ نم :ةحالفلا بحاص لاق

 ,لسع نم ًائيش هيف لعجا مث ءاملاب هْبْذأ . "''تيتلحلا ىلإ دمع ,نهديصيف نهيلع
 الف ءهيلع يشغو ريحت هطقل اذإف ءريطلا ىلإ هقلأ مث ,ةليلو ًاموي '''َرُب هيف" عقنآو
 ريغ رب نيحط ىلإ دمُع نإو :لاق . نمس هطلاخ ًانبل ىَقسُي نأ الإ ناريطلا ىلع ردقي
 .ّنذخأو نريحت هنم نلكأف لجحلاو ريطلل حرُط مث رمخب نجُعف لوخنم

 . حمقلا بح :ربلا (؟) .بطلا يف لمعتسييجنتارغمص :تيتلحلا | )١(
"١ 



 هيف ءانإ نهعقاوم يف نحل عضوي نأ ءريطلا نم اهريغو َيكاركلا هب داصُي اممو
 هنم نلكأ اذإف .نه ىقلي مث ءريعش هيف عقنُيو ءدوسأ !'!قبرَخ هيف لعجيو .رخ
 . ءاش فيك دئاصلا نهذخأ

 ةيدوهيلا ] ةربحملا ةروص يف ةكبش ذخؤت :ةليح رسيأب ريفاصعلا داصت :هريغ لاقو

 اف .هيلع لخدتو ريفاصعلا هيلع ضقنتف ءروفصع اهفوج يف لمعجيو .[ ةسوكنملا
 . عداو وهو ءاش ام هموي يف اهنم لجرلا ديصيف ,جورخلا ىلع ردقي مل لخد

 ةحيحص ةسباي ةعرق ذخؤت نأ كلذو .ةعرقلاب نكاسلا ءاملا ٌريط داصيو :لاقو

 . عزف كّرحتت ريطلا اهرصبأ اذإف ءءاملا كلذ كّرحتب كّرحتت اهتإف ,ءاملا يف اهب ىمرُيف

 ءاهسأر عطقيف اهلثم ةعرق ذخؤت مث ءاهيلع طقس امبر ىتح َسنأ هيلع كلذ رثك اذإف

 ءًاديور يشميو ءاملا لخديو ءاهيف هسأر دئاضلا لخدي مث نينيع عضوم اهيف قتفيو
 ءاملا تحت هب هدي سمغيو هيلع ضبقي ىتح ءاملا تحت هدي ّدم رئاطلا نم اند |ملكو

 رئاسو «ناريطلا قيطي الو هيلجرب حبسي ءاملا ىلع ًايفاط ىقبيف هيلخيو ,هيحانج رسكيو
 هطقتلا مث ةعرقلاب ىمر ديري ام ديص نم غرف اذإف .ءاملا يف هساغنا ركنت ال ريطلا

 .هلمحو
 عابسلا دياصم

 «ضرألا "'زاشنأ يف رفحت رابآ يهو ."7تايّوغملاو ىَبَرلاب داصت ةّيداعلا عابسلا

 . ىَبزلا ليسلا غلب دق :لاقي كلذلو

 كمس نم كمس ذخؤي نأ ,ةيداعلا عابسلا هب داصت اممو :ةحالفلا بحاص لاق

 نم طئاغ يف ران ججؤت مث ,ًالتك لتكتو حرشت مث ًاعطق عطقتف .نامسلا رابكلا رحبلا

 رشتني ىتح ؛ىرخأ دعب ةدحاو اهيف لتكلا كلت فذقت مث ,عابسلا هنم برقت ضرألا

 )١( كلهم هلوانت يف طارفالاو . ضيبألا لمحلا ناسلك هقرو تبن :قبرخلا .

 داطصيف هديري هيلع طقس هيلا بئذلا رظن اذا يدج اهيف لعجي ةرفح :ةاوغملا (؟) .

 )١( نضرألا نم رهظو عفترا ام وهو :رشنلا عمج :زاشنألا .

 "و



 رانلا كلت لوح حرطُت م ؛ضرألا كلت يف لتكلا كلت ''؟ٌراتقو ءرانلا كلت ناخد

 ال عضوم يف رانلا كلت نوكتو .نويفألاو دوسألا قبرخلا هيف لعج دق محل نم طق

 : محللا كلذ عطق نم لكأتف ؛ةنمآ يهو راتقلا حيرل عابسلا كلت لبق ىتح هيف ىرت

 اوءاش فيك اهل نونماكلا اهديصيف ءاهيلع ىشعُيو

 نادلبلا لضافت

 دلبف ,خسرف فلأ نورشعو ةعبرأ اهلك ايندلا :لاق ةداتق ىلإ هعفري يعمصألا

 سرفلا دلبو ,خسرف فالآ ةينامث مورلا دلبو .خسرف فلأ رشع انثآ اهنم نادوسلا
 . فلأ برعلا دلبو ,خسرف فالآ ةثالث

 . بيذغعلا ىلإ نارجن نيب ام برعلا ةريزج :لاق يعمصألا

 . دنهلا رحبو مزلقلا رحب نيب ام برعلا ضرأ :هريغ لاقو

 ىلإ بازلا ىلإ ركسك :ةفوكلا داوسو ؛سرافو .زاوهألا : ةرصبلا داوسو :اولاق

 ىلإ تيه نم قارعلا لمعو ؛قارعلا لمع نم اهلك هذهو ؛ةيسداقلا ىلإ ناولح لمع
 ؛لابجلاو يدا دلب ىلإ اهلك ناسارخو «يرلا ىلإ كلذك مث دنسلاو دنهلاو نيصلا

 لمع نم تسيل ةريزجلاو ؛يرعشألا ىسوم وبأ اهحتتفا .قارعلا ةرّس ناهمصأو
 رصمو ةنيدملاو ةكمو .ةريزجلا نم لصوملاو ,تارفلاو ةلجدلا نيب ام يهو ,قارعلا

 قارعلا لمع نم تسيل
 «ةيومأ اهلك ماشلاو «ةيولع اهلك ةفوكلاو «ةيناثع اهلك ةرصبلا :لاق يعمصألا

 ذإ ؛لمجلا موي نم ةيناثع ةرصبلا تراص امنإو «ةينُس زاجحلاو ,ةيجراخ ةريزجلاو
 . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع مهلتقف ؛ ريبزلاو ةحلطو ةشئاع عم اوماق

 يموق نم لتق الجر ٌبحأ فيك :لاق ؟ًايلع بحتأ :ةرصبلا لهأ نم لجرل ليقو
 . ًافلأ نيثالث . . . اذكه تراص نأ ىلإ . . . اذكه سمشلا تناك ندل نم

 . رادو هنع هللا يضر ىلع نطو اهنأل ,ةيولع ةفوكلاو

 . تابنلا برض :قبرخلا (؟ )قورحملا مظعلا وأ . ءاوشلا وأ خيبطلا نم ثعبني ةصاخ ةحئار وذ ناخد :راتقلا )١(

 انت



 . مهتضيّبو ةيمأ ينب كلم زكرم اهنأل .ةيومأ ماشلاو

 ىراصن اهرثكأو «ةنتف لك سأر يهو «ةعيبر نكسم امنأل « ةيجراخ ةريزجلاو

 . ةريزجلاب داو وهو .روباخلا مهلزانمو «جراوخو

 نئل هللاو !برعلا ٌريزانخ اي. :بلغت ينبل هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لاق

 !ةيزجلا مكيلع ٌنعضأل ّيلإ رمألا اذه راص

 نكلو «ىلب :لاق !ةعيبر يف ءافلخلا َرثكأ ام :ديزم نب ديزيل ديشرلا نوراه لاقو

 !عوذجلا مهربانم

 زنكو «برعلا ةمجمج :لاقف ةفوكلا باطخلا نب رمع ركذ :لاق لس نع شمعألا

 .راصمألا ةدامو «ضرألا يف هللا حمرو «ناميإلا

 . هترس اهآر |ملكف ءاهجوزل ٌمّنِصت ءانسح ةيراج ةفوكلا : :لاق ينيدملا دم نب ىلع

 نع تعفتراو ءاهابرو ماشلا نع تلفس ةفوكلا :دراطع نب ريمع نب دمح لاقو

 ةريسم ىلع تبه لامثلا انتتأ اذإو ؛ةيدن '')ةيذع «ةعيرَم ةئيرم يهف ءاهقمعو ةرصبلا

 داوسلا حيرب تءاج "!بونجلا تبه اذإو ءروفاكلا "7ضارضر لثم ىلع رهش

 . بصخ اهشيعو «؛بذع اهؤامف ؛ هجّرتأو هنيمسايو هدروو

 تركّذو - سابعلا يلأ دنع [ هرخاف موي ] يلذهلا ركب يبأل ينادمهلا شايع نبا لاق

 هدّريب ءاملا اهيتأي «ندبلا نم ةاهللا لثم ةفوكلا لثَم اهنإ :لاقف  ةرصبلاو ةفوكلا هدنع

 . داسفو رّيغت دعب ءاملا اهيتأي ةناثملا لثم ةرصبلا لثمو ؛ هتبوذعو

 لك نم تيتوأ 7 ءارْخُب زوجع ةرصبلاو .ءانسح ركب ةفوكلا :جاجحلا لاقو

 . ةنيزو يلح

 نيع ديرملاو . قارعلا نيع ةرصبلاو « ايندلا نيع قارعلا :ناملس نب رفعج لاقو

 )١( فيرلاو زوزنلاو ءاسحالا نع ةديعب ةئيرم ةلهس : هّيذع .

 تاتفلا هب ديريو .هايملا يراجم يف ريغصلا ىصحلا :ضارضرلا (؟) .

 ) )8بونجلا :ةهج نم بهت يتلا حيرلا : بونجلا .

 ): ( اهحير نتنا يتلا :ءارخبلا +
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 . دبرملا نيع نيرادو «ةرصبلا

 تللضأ ول :دايز لاقف ءةرصبلاو ةفوكلا دايز دنع اوركذت : ىعمصألا لاقو

 ! اهيلع ينلد نمل ةفوكلا تلعجل ةرصبلا

 دقو « ةلالض باب نوقلْغُي الو «ىَدُه باب نوحتفي ال ةرصبلا لهأ :ةفيذح لاقو

 !ةرصبلا لهأ نع الإ ضرألا لهأ عيمج نع نوعاطلا عفُر

 اوكهتناو ىلع نب نسحلا اونعط :سانلا ردغأ مهنأ ةفوكلا لهأ ىلع مقن اممو

 يأ نب دعس اوكشو «لتق ىتح هوعدتسا نأ دعب ىلع نب نيسحلا اولذخو ,هركسع

 ال نأ مهيلع اعدف ,يلصي نأ نسحي ال هنأ اومعزو باطخلا نب رمع ىلإ صاقو

 :لاقف بلاط يبأ نب ىلع مهيلع اعد دقو . مهنع ًايلاو يضري الو لاو نع ُهللا مهيضري

 ةريغملاو رساي نب رامع اوكشو ,فسوي نب جاجحلا ينعي - يفقثلا مالغلاب مهمرآ مهللا

 ريغ مهنم ةّوبنلا ىعداو «ىلع نب ديز اولذخو .صاعلا نب ديعس اودرطو «ةبعش نب

 يننوبذكت مكنأ ينغلب فنحألا ىلإ راتخملا بتكو . ديبع يبأ نب راتخملا مهنم .دحاو

 ! مهنم ريثك نم ريخب تسلو ,يلبق نم ءايبنألا تبذك دقو , يلسر نوبذكتو
 :راتخملا يف رمع نب هللا دبعل

 نيطايشلا ؛قدص :لاق !هيلإ ىَحوُي هنأ معزي راتخملا نإ :رمع نب هللا دبعل ليقو
 . مهايلوأ ىلإ نوحوي

 ش :ةفوكلا لهأو ةنيكس

 ىلإ ةفوكلا نم ليحرلا مهنع هللا يضر ىلع نب نيسحلا تنب ةنيكس تدارأ املو

 كتباحص هللا نسحأ :اولاقو ةفوكلا لهأ اهب فح .بّعصملا اهجوز لتق دعب ةنيدملا

 ةفالخلا نسحأ الو ,موق نم ًاريخ هللا مكازج ال :تلاقف ! ملي هللا لوسر ةنبا اي

 :ةريغص نوسّتمتيأ . يجوزو ؛يمعو ؛يخأو . يدجو ,ينأ تق مكيلع
 "| ةريبك ينومتمّيأو

 )١( اهجوز اهنع تام يتلا يهو ءاميأ اهلعج :اهيأ .

 ؟ اا



 :ةفوكلا لهأو كلملا دبع

 :لاقف ةعامج هيلإ لبقأ ءبعصملا لتق دعب ةفوكلا ناورم نب كلملا دبع لخد املو

 ! يلع ةلتقو .معن :اولاق !نامثع ُهلتق :لاق .ةفوكلا لهأ كؤارمأ اولاق ؟ءالؤه نم

 . هذهب هذه :لاق

 :ةيواعمو ءاوكلا نيب

 :لاق .ةرصبلا لهأ نع يفربخأ ٠ :لاقف .ةيواعم ىلع ءاوكلا .نب هللا دبع مدق

 ةريغص يف سانلا ٌرظنأ : :لاق . ةفوكلا لهأ نع ينربخأف : :لاق . ىتش نوربدُيو نولبقُي

 ةئتفلا ىلع سانلا ٌصرحأ : :لاق . ةئيدملا لهأ نع ينربخأف :لاق . ةريبك يف مهفقوأو

 نع ينربخأف :لاق . لكآ ٌةمقل :لاق . .رصم لهأ نع ينربخأف لاق !اهنع مهّرجعأو

 دنج :لاق . ماشلا لهأ نع ينربخأف :لاق « 27نيّشح نيب ةسانك :لاق . ةريزجلا لهأ

 ,قولخ هللا ,قلخ عوطأ : :لاق .نلوقتل :لاق !ًائيش مهيف لوقأ الو «نينمؤملا ريمأ

 70 كاس ءامسلا ىف يف نْوشخي الو .قلاخلل مهاصعأو

 اهوط اودجوف .«يرسقلا .هللا دبع نب دلاخ نمز يف ةرصبلا تسيق :لاق ةداتق

 . نيخسرف اهضرعو نيخسرف

 يف هلعجف اهبارت نم ذخأف ًاضرأ مدق نم : يرهزلا باهش نبا لاق :لاق يعمصألا

 . اهئابو نم يفوع ءهبرش مث اهئام

 ؛رورسلاب حضني يبلق نأكو ءرشبأ تنك ينأكف فئاطلا تلخد :لاق' يعمصألا |

 . اهميسن بيطو اهوج خاسفنا الإ ةلع كلذل دجأ امو

 رارجا كلت ام :لاقف «بيبزلا ردايب ىلإ رظنف فئاطلا كلملا دبع نب ناملس لخدو

 رد هلل :لاق . بيبزلا ردايب اهنكلو «نينمؤملا ريمأ اي رارجب تسيل :هل ليق ؟دوسلا

 . همسا ناك كلذك ؛ًافيقث ّيِسَقب ديري !هخارف عّدوأ شع يأ يف مق

 )١( عمتجملا لخنلا وأ «ناتسبلا :ٌشحلا .

 ان ل



 .ليمامدو ,نيرحبلا لاحطو . ربيخ ىّمَح :نولوقي ةماعلا لاثمأ نم :لاق يعمصألا

 . ماشلا نيعاوطو «ةريزجلا

 ' نيبو ةنيدملا هذه نيب :بوتكم دنقرمس باب ىلع نأ اوركذ :لاق يعمصألا

 ةرصبلا نيبو .خسرف فلأ ةيقيرفأو دادغب نيب : يعمصألا لاق . خسرف فلأ ءاعنص

 . طساو تيمس كلذلف ,ةطسوتم امهنيب طساوو .اخسرف نونامث ةفوكلاو

 تاماشلا

 اهتنيدمو .نيطسلف ةلمر ةلمرلا مث ,ةزغ مث ءجمأ رصم قيرط نم ماشلا دح لوأ
 . لوألا ماشلا يه نيطسلفو .سدقملا تيب اهبو .نالقسعو . نيطسلف ىمظعلا

 ءىطاش ىلع يتلا يهو «ةيرّبَط ىمظعلا اهتنيدمو ,ندرألا يهو ةيناثلا ماشلا م
 . ندرألاو نيطسلف نيب ايف ,ناسيبو ,كومريلاو روغلاو ,ةريحبلا

 ماشلا مم سلّبارط اهلحاوس نمو ,قشمد ىمظعلا اهتنيدمو , ةطوغلا ةثلاثلا ماشلا من

 . صمح ضرأ يهو ؛ةعبارلا

 نيبو ,بلح :ناطلسلا ثيح ىمظعلا اهتنيدمو ,نيرسنق يهو ةسماخلا ماشلا مث
 ,رحبلا ءىطاش ىلع ةميظع ةنيدم ؛ةيكاطنأ اهلحاسو ,خسارف ةعبرأ بلحو نيرسنق
 ىصقأ نم ءاج يذلا راجنلا بيبح ةنيدم يهو .عرازملاو راهنألاو نيتاسبلا اهلخاد يف
 .راجنلا بيبح ىلإ بسني دجسم اهبو , ىعسي ةنيدملا

 . ناحيّسو ناحيج ارهنو .سوسرطو . ةصيصملا : ةسماخلا ماشلا روغث نمو

 ةريزجلا

 .. خيلبلاو روباخلا امل لاقي نارهن اهبو «تارفلاو ةلجد نيب ام ىهو «ةريزجلا مث
 رصنع يه نيع اهلخاد يف ةريزجلاب ةميظع ةنيدم [ يهو ] ؛نيعلا سأر نم امههجرخمو

 نم نيبيصنو جراوخو ىراصن اهرثكأو ءةعيبر لزانم روباخلا ىلعو .خيلبلاو روباخلا

 لا



 . ًاضيأ ةريزجلا نم لصوملاو . يدوجلا لبج ىلع ةلطم ةميظع ةنيدم ىهو .ةريزجلا

 . ًاضيأ ةريزجلا نم نارحو ةقرلاو

 فوج يفو . ةيطلمو ةرطبز : مورلا ضرأ نم ةيرومع ةهج يف ةريزجلا روغث نمو

 ةريزجلا يلي امم تارفلا طش ىلعو ؛تاناعو ةناع اهل لاقي ندم اهيف رئازج تارفلا

 . قوط نب كلام ةبحر « ةبحّرلا :ماشلا ىلي اممو ءايسيقرق

 ناقارعلا

 . امهيف سانلا فالتخاو [هركذ مدقت دقو .ةفوكلاو ةرصبلا مه

 نم لوأ . سابعلا يبأ ةنيدم ىهو رابنألا : قارعلاب مشاه ىب ءافلخ تثدحأ ايفو

 رفعج وبأ هوخأ يلو مث ؛ هتفالخ راد اهذختاو اهانتبا ,مشاه ينب نم ةفالخلا يلو

 ,دادغب فوج يف خركلا اهب ىنتباو . مالسلا ةئيدم ىهو .دادغب ىلإ لقتناف .روصنملا

 , اًرماس ىلإ اهنم لقتناف «نوراه نب دمه مصتعملا ماق ىتح . مشاه ينب ةفالخ راد يهو

 راد يهو «ةينايرسلاب وه امنإو ءاهانب مالسلا هيلع حون نب ماس نأ ارماس ريسفتو

 .نآلا ىلإ ةفالخلا

 سراف

 رتستو ؛ ةرصبلا داوس نم يهو «ًادج عساو اهدلبو ,«ةميظع ةنيدم ءزاوهألا اهنم

 ءام بسني اهيلإو ءروُج اهل لاقي ةنيدمو ؛فحالم ىهو «يرتستلا اهيف لمعي ةنيدم

 دايجلا ةيرخطصإلا ةيسكألا لمعت اهب ءرخطصإ امل لاقي ةنيدمو .يروجلا درولا

 ةنيدمو ؛هريغو زخلا نم ةيسوسلا بايثلا لمعت اهب «سوسلا اهل لاقي ةنيدمو ؛دوسلا

 اهبو ءراساسفألا اهل لاقي ةنيدمو ؛ ةيركسعلا بايغلا بسنت اهيلإو ءركسعلا اهل لاقي

 باييثلا لمعت امبو ءاوتّسد ال لاقي ةئيدمو .دايجلا ةيراساسفألا ةيسكألا لمعُت

 اهل لاقي ةنيدمو ؛ ىرسكل تناك كلملا ةركسد ,ةركسدلا اهل لاقي ةنيدمو ؛ ةيئاوتسدلا

 . قارعلا رخآو ناسارخ نم لابجلا لوأ يهو ءناولُح
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 ناسارخ

 لاجرلا نم بسني اهيلإو «ناسارخ نم لابجلا رخآ يهو ءيرلا اهندم لوأ

 بحاص ماسم وبأ جرخ اهنمو ,نومأملا ةفالخ راد يهو .ورم ناسارخ نمو «يزارلا
 ةنيدمو ؛ يورم بايثلا نمو « يزورم هل لاقي ,لاجرلا نم اهيلإ بسني نّمو ؛ةوعدلا
 اهيلإ ,ةاره اهل لاقي ةنيدمو ؛ةيسموقلا '''ناقيطلا بسنت اهيلإو .سّموق اهل لاقي
 و ,يخلبلا بسني اهيلإو .خلب اهل لاقي ةنيدمو ؛عاتملاو لاجرلا ْس يوّرلا بسني
 ةنيدمو ؛ يدازبلا ةماعلا هيمست صوصفلا نم سنج وهو «قيتعلا ' "7 يداجبلا نداعم

 ىلع خلبو ؛ طيحملا رحبلا طش ىلع يهو . يمزراوخلا بسني اهيلإو ,مزراوخ اهل لاقي

 ىلع ةميظع ةنيدم يهو ,ناجرج مث .ناسارخب نوحيج هل لاقي يذلا , ميظعلا رهنلا طش
 ةنيدم يهو .ىهوق مث .عاتملاو يناجرجلا ىشولا بسني اهيلإو .طيحملا رحبلا طش
 (7) جليلهإلاب اهنم ىتؤي ةنيدم يهو ,لّباك مم :بايثلا نم يهوقلا بسني اهبلإ ةميظع
 نيبو . بايثلا نم يدنقرمسلا بسني اهيلإ ,ةميظع ةنيدم يهو ,دنقرمس مث , ٍلباكلا

 دالبو . دنسلا حئاطب ىلع يهو .نامرك يلي امم يهو ءرهشأ ةتس ةريسم |هنيبو دادغب
 ناسارخ ندم رخآو ؛ ةلبقلا ةهج نم قرشملاو برغملا نيب ام ,ناسارخ رخآ نم دنسلا
 ةنامرف اهل لاقي ةنيدمو ؛كسملا عمج اهبو كرتلا ضرأ نم يهو ءَتَّبن اهل لاقي ةنيدم
 اذإ نزحلا نم مهماذآ نوعطقي نيذلا مهو دغّصلا مه لاقي مجعلا نم سنج اهلهأو
 . ريبك مه تام

 9 , نيسيمرق امل لاقي ةنيدم .لابجلا ىلع ناسارخ ردص ف يتلا ندملا نمو

 ةنئيدم ناتسربطو ؛ةميظع ةنيدم .ناذمه ةنيدمو ؛ يرونيدلا بسني اهيلإو رّونيدلا

 وي اهنم « ةميظع ةنيدم يهو مك مث ؛ةيربطلا ةيسكألا لمعت اهيف ؛  ةميظع
 . لابجلا روغث نم يهو , سوط مث ؛ ةميظع ةنيدم يهو ,ناهبصأ مث ؛نارفعزلاب

 )١( باشلا نم برض وهو .قاط عمج :ناقيطلا .

 توقايلا هبشي رجح : :يداجبلا (؟)

 .رابكلا رب رونصلا بح ةئيه ىلع هرمث
٠ 

 دنهلا يف تبني رجش : جليلمإلا (؟)

 ١م؟



 رقم

يف عمجي «نادجسمو ناربنم اهب ةئيدم ىهو ء طاطسفلا :ماشلا ةيحان نم
 ركسعلا [ه

 ؛ مئاق هناينب اهيفو « نوعرف ةنيدم تناكو « ريئم اهم ©« سمش نيعو ؛«ناطلسلا ثيح

«ربنم هل ءرصم شيرع هل لاقي يذلا شيرعلاو ؛ ربنم اهل «نامرفلاو
 رصم رخآ يهو 

 . ماشلا لوأو

 بايثلا بسنت اهيلإو ءربنم اهل «سينتو ؛ربنم اهل ع ريصوب :ضرألا لفسأ نمو

 اه «قيبدو ؛يوطشلا بسني اهيلإو «ربنم اهل ءاطشو ؛ ةفيلخلل زارط اهبو «ةيسينتلا

 . ربنم اهل ,ةليأو ؛ ربنم اه ءمْزلّقلا ءزاجحلا ةيحان نمو

 اهيلإو «نفّصلاو ؛بايثلا نم يسيقلا بسني اهيلإو سيقلا : ديعصلا ةيحان نمو

لاو ؛رصم ةرحس عمج يهو 2 ربنم ال ءصآلّوو «رمحلا ةينفصلا ةيسكألا بسنت
 , مويف

 نداعم نوكت اهبو صوق كلذ فلخو ؛رانيد فلأ موي لك يدؤت ءربنم امل ةنيدم

 . دجريزلاو رهوجلاو بهذلا

 مارحلا دجسملا ةفص

ينب باب ىلإ عمج ينب باب نم ًالوط هٌعرذ ءعساو ريبك هنحص
 لباقي يذلا مئاه 

 باب نم اضرع هعرذو ؛ عرذأ عبرأو عارذ ةئامعبرأ «بلطملا دبع نب سابعلا راد

 هلو ؛ عرذأ عبرأو عارذ ةئاثلث «يقرشلا ةبعكلا هجوب ًاقصال ةودنلا راد ىلإ افصلا

ظتنم اهلك هتاهج نم هب ةقدحم تاطالب ثالث
 عرذلا يف ةلخاد يهو «ضعبب اهضعب م

 يف اهددع .ضيب ماخر دمع ىلع اهتافاحو ,ةبهْذُم "7 اهّتواعم اهقوف «تْركذ يذلا

 نوثالث هضرع ينو .ًادومع نوسحخ «نحصلا هجو عم برغلا ىلإ قرشلا نم هلوط

 )١( هفقس :هريغو تيبلا نم ةوامسلا .
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 ةعبرأو ةئاعبرأ دجسملا دمع ةلمجو .عرذأ رشع لثم نيدومع لك نيب .ًادومع
 نم ةبهذملاو ءعرذأ ثالث هرودو ,عرذأ رشع امهنم دومع لك لوط ًادومع نوثالثو

 فرخرم هلخاد نم هلك دجسملا روسو ًاسأر نورشعو ةئاثلث دمعلا سؤر

 ةثالث يهو .نينثالا ىلإ ةثالثلا ىلإ ةعبرألا نيب ام ماخر دمع ىلع هباوبأو ءاسفيسفلاب
 . جرت نم ةدع يف اهيلع دعصُي .اهيلع َقَلُغ ال ًاباب نورشعو

 ةيعكلا ةفص

 ايف مالسلا هيلع مهاربإ دهع يف هعافترا ناك ,دجسملا طسوب ب مارح هللا تيبو

 ناتنئا هصرعو ًاعارذ نوثالث ضرألا يف هلوطو ,عرذأ عست - ماعأ هللاو لاقي

 ىلع ترصتقاف ةيلهاجلا يف شيرق هتنب 0 ؛«فوقس ةثالث هل ناكو ؛ ًاعارذ نورشعو

 عرذأ تس ضرألا يف هلوط نم تصقنو .ًاعارذ ةرشع ينامث هتعفرو . مهاربإ دعاوق
 ًاعبس هعفرو مهاربإ دعاوق ىلع هّدر ريبزلا نبا همده (لف .رجحلا يف هتكرت ًاريشو

 يقرشلا ىلع لخدي , برغلا ىلإ ًابابو ء قرشلا ىلإ ًاباب : :نيباب هل حتفو ءًاعارذ نيرشعو

 دبع نذأتسا ةكم ىلع جاجحلا بلغت (لف «لتق ىتح كلذك ناكف .يبرغلا ىلع جرخيو
 هدرف هل نذأف . ةبعكلا يف رجحلا نم هداز ريبزلا نبا ناك ام مده يف ناورم نب كلملا
 . ًائيش هعافترا نم صقني ملو يبرغلا بابلا دسو شيرق دعاوق ىلع

 ؛ ًاعارذ نورشع ؛يفاولا نكرلا ىلإ دوسألا نكرلا نم مويلا يلبقلا ههجو عرذف
 - رجحلا يلب يذلا وهو - يماشلا نكرلا ىلإ يقارعلا نكرلا نم ينونجلا ههجوو
 رجحلا هيف يذلا نكرلا ىلإ يقارعلا نكرلا نم يقرشلا ههجوو ؛ ًاعارذ نورشعو
 , يماشلا نكرلا ىلإ يناملا نكرلا نم يبرغلا ههجوو ؛ ًاعارذ نورشعو سمخ .دوسألا
 . ًاعارذ نورشعو سمح

 اهعافترا نوكي ةصصجم ةجرد - دوسألا نكرلا عضوم الإ هلك - تيبلا لوحو
 يقرشلا ههجو يف تيبلا بابو ؛ليسلا نم تيبلل ةياقو .هلثم ضرع يف عارذلا مظع
 عرذأ ثالث هضرعو , عباصأ رشعو عرذأ تس هلوط «ضرألا نم ةماقلا ردق ىلع
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 اهرهاظ , عباصأ ثالث باب لك ظلغ "حاس نم بابلاو .ًاعبصإ ةرشع نامثو

 برضي ناتورع اهو «ضراوع تس باب لك يف ؛ةضفلاب اهطابو «بهذلاب سبلُم

 . بهذ نم لْفُق امهيف

 ىلع بلغت امل رئاثلا يوّلعلا نإف ؛نميألا بجاحلا ادع ام ةبهذم اهلك هبجاوحو

 ايلعلا ةبتعلا تحتو ؛ هلاح ىلع كرّتف هبهذ علق ةكم
 « اههتارو نم نابابلاو ,ةبهذم ةبتع

 عرذأ سمخ بابلاو دوسألا نكرلا نيبو «ضرألا ىلإ جابيدلاب ةروتسم ىلفسلا ةبتعلاو

 ش . سابع نبا نع ركذُي ايف مرتلملا وهو ءاهوحن وأ

 رادقم رخصلا نم تحن دق «ضرألا هجو نم نيترخص سأر ىلع دوسألا رجحلاو

 سلمأ رجحلاو نيعبصأ لثم اهيلع ةثلاثلا ةرخصلا تفشأو ءرجحلا هيف لخدأ ام

 هيفو ةضفلا ريماسمب هبناوج نم ْرل دق ةّينحملا فكلا ردق يف داوسلا كلاح 06

ف تيظش هنم ٌةيظش اهتبسح ءةضف ةحيفص هنم بناج يفو ءعودص
 ءاهب تربج

 . اليلق انرخص نم ربكأ «شرحأ دوسألا نكرلا رخصو

 ضعب ىلإ اهضعب ذفني ""نزاور عبرأ [هيفو ءفقس نود فقس :نافقس تيبللو

 . ةبهذم ةشقنم جاس نم زئاوج ثالث لفسألا فقسللو ؛ءوضلل

 عاق نم عرذأ تس ىلع ةعزجلا «بابلا ةلابق يبرغلا طئاحلا يف تيبلا لخاد يفو

 2  اهوحو كلذ لثم ف ًاعبصإ 3 اتنثا اهوط « ضايبب ةططخ ءادوس يهو .تببلا

 نميألا هبجاح ىلع اهلعج ِهَيِلَ زء يبنلا نأ ركذ , عباصأ ثالث هضرع بهذ نم قوط

 . تيبلا يف ىلص نيح

 « عفترم ريغ ًاينحم ًاريجحت يماشلا يقارعلا نكرلا نم روجحم تيبلا يوجب رجحلاو

 نوكي «جورخلاو لوخدلل «نيعارذ لثمب هنايلي نيذللا نينكرلا نود هافرط عطقنا دق

 ريبك قرو هلو ًاضرعو ًالوط بهذيو ًادج مظعي رجشلا نم برض :جاسلا )١(

 . ةرمحو ضايب هيف ناك ام :عزجم (؟)

 . ةذفانلا ءريغ ةوكلا يهو .ةغزور عمج :نزاور )١(
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 ,ةماق فصن ريجحتلا عافتراو «نينكرلا نيب امك تيبلاو ريجحتلا يبنج ٌةَطسوُم نيب ام

 نم دومع نيتماخر لك نيب لعُجو :هالعأو هجراخو هلخاد نم ماخرلاب سبلم وهو
 .هيلإ اهتلبقو .هيف بازيملا بصمو .ماخرلاب شورفم هلك رجحلا عاقو ؛صاصر
 ىهتعس يف عرذأ ةعبرأ لثم هنع ًاجراخو «ةبعكلا رادج ىلعأ ةطسوُم بازيملاو

 ةرمسم حئافصلاو ,بهذلا حئافصب هنطابو هرهاظ سبلم ,عباصأ نامث هناطيح عافتراو

 . بهذ نم ةسورم ريماسمب

 ةماقلا لثم هنع جرفت راتسألا نإف ءدوسألا نكرلا الإ روتسم هلك تيبلاو |
 نوكيف « يناسارخ ضيبأ جابيد يهو « يطابقلا يسك مسوملا تقو اند اذإو ءفصنو

 تيبلا لح رحنلا موي كلذو «ٌسانلا لحأ اذإف ,نيمرحُم سانلا ناك ام ةوسكلا كلتب

 هحيبستو هللا ٌدمح اهيف بوتكم تاراد هيفو .يناسارخلا رمحألا جابيدلا يبسكف

 ام لاح ىلع ًاضيأ ىسكي مث «لباقلا ماعلا ىلإ كلذك نوكيف ,هميظعتو هريبكتو
 كلذ ذخأف ءاهنم ففخ اهلقث نم تيبلا ىلع َيشْخو ةوسكلا ترثك اذإف ءتفصو

 . ةبيش ونب مهو ,تيبلا ٌةندس

 هطالم ىأرف «نيتسو سمخ ةنس تيبلا فشك رضح هنأ نييرصملا ضعب ركذو
 . نابولّلاو نارفعزلا

 رجحلا ىلإ اورظن مهنأ مهخياشم ىلإ هنوعفري ثيدح نييكملا ضعب نع ًاضيأ ركذو
 عصان وهو .عرذأ ثالث هلوط اورّدقف .هيف دازو تيبلا ريبزلا نبا مده ذإ دوسألا

 مالتسال  ماعأ هللاو  هوركذ اهف هدادوساو ؛رهاظلا ههجو الإ  اوركذ اهف - ضايبلا

 . مدلاب هخطلو هايإ ةيلهاجلا

 لبقتسم هفلخ يّلصملا هجو هنم ًاعارذ نيرشعو عبس ىلع تيبلا يقرشب ماقملاو

 وهو هراسي ىلع دوسألا نكرلاو بابلاو .هنيمي ىلع يقارعلا نكرلاو .برغلا ىلإ تيبلا

 هيلع مهاربإ مدق ٌرثأ هيفو «عارذ يف ًاعارذ نوكي عوبرم ريغ ٌرجح هآر نَم َرْكَذ اهف

 «ليسلا هب ري الثل ربنم ىلع عوضوم رجحلاو « عارذلا ٍمُظَع لثم مدقلا لوطو ؛مالسلا
506 



 . يديألا هلانت الثل بقثم ديدح توبات هيلع عضو مسوملا تقو ناك اذإف

 ةبهذم اهسوءرو «ةبهذم ديدح نم ةعبرم ظالغ تس راوس هلك تيبلا لوحو

 ماقملا نيب ام وحن تيبلاو اهنم دومع لك نيب .«نيفئاطلل ليللاب اهيلع دقوي .ًاضيأ

 . تيبلاو

 ءةعساو رتب يهو ءًاعارذ نيثالثلا لثم امهنيب ءدوسألا نكرلا يقرشب مزمزو

 ةعبرأ ىلع ءاسفيسفلاب فرخزم ٌوبق اهفقسو «بشخلاب هالعأ قّوطم رجح نم اهروُتُ
 لك نيب ام دس دقو ,ناقصالتم ماخر نم نادومع اهنم نكر لك تحت ناكرأ

 هلك وبقلا لوحو .قرشملا ةهج نم باب ىلإ ةرو ءبشخ 7بجرشب اههنم نينكر
 لفقم ًاضيأ ءاسفيسفلاب فرخزم هفقس ,ردقم تيب مزمز يقرشبو «"'!ةلّطْرُبلا لثم

 . باب هنم هجو لك يفو ءابقأ ةثالث هل عبرم ريبك تيب تيبلا اذه يقرشو « هيلع

 وهو ؛سانلاب هسنأل ,همدقب هأطي نأ ناسنإلا داكي , سينأ ريثك دجسملا ماَمَحو

 الو تيبلا ىلع سلجت ةمامح هنم سيلو ,هنم ردقأ هنأ الإ ءاندنع ةجربألا مامح نول يف

 يف ةيلعتسم يهو تيبلا يذاحت نأ داكت نيح اهتيأرف كلذ ينمه دقلو هيلع ريطت

 رهاظ اهقرزو «هراسي وأ هنيمب نع تذخأو ؛هنود ريصت ىتح تسطغ «كلذ اهناريط

 هيلع الو هيف سيل ىقن هناف مارحلا هللا تيب الإ ,دجسملا يف يتلا تويبلا ىلع زراب
 ! ًاريبك ًاولع ىلاعتو ,هرهطُمو هسّدقُمو هِمَظَعُم ناحبسف ءرثأ

 دعبو ؛ يداولا نطبب وهو , عراشلا ءافصلاو - تيبلا يلبقب وهو - افصلا باب نيبو

 ءانبلا هب قدحأ دق «سيبق يبأ لبج لصأ يف افصلا مث «ةعابلا هيف ريبك ةانف عراشلا

 ءرخصلاب ةينبم جرد ثالث ىلع اهيلإ يقرلاو ,هنم اهيلإ ىقرُي يذلا هجولا نم الإ
 . افصلا باب نم تيبلا ىلإ رظني فوجلا لبقتسم افصلا ىلع فقاولاو

 ءانبلا اهب قدحأ دق «برغملاو قرشملا نيب افصلا نم ىهو ء دجسملا ىقرشب ةورملاو

 )١1( .سرفلا تفل :بجرشلا ١> )١(البُرطلة: ةلظملا .
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 مارحلا دجسملا نيبو اهنيب ,روصقلا ىلعأ نم وهو ءاهيلإ دعصملا هجو نم الإ ًاضيأ
 امو بازيملا ىري ةجرفلا هاحت تيبلا لبقتسم ةورملا ىلع فقاولاف ؛قيضلا قاقزلا

 ,عماجلا دجسملاو ةياقسلا باب نيب امب هيبش ةورملاو افصلا نيبو «تيبلا نم هب لصتا
 نع .يداولا نطب وهو عراشلا يف كلس ةورملا ديري افصلا نم طبه اذإ |مهنيب يعاسلاو

 ىتح 27لقرأ هيف بصنا اذإ داو نطب هضرتعيو ؛دجسملا هراسي نعو ,روصقلا هنيمي
 فلخ لّوألا وهو (هدحأ ,يداولا يبناج يف نارضخأ ناملع هلو ,هرخآ نع جرخي
 يداولا ّدح امبب مهفُّيل العُج روسلا نع ,نئاب همامأ يناثلاو ءروسلاب قصال افصلا باب

 . هيف لمري يذلا

 وحن ىلع .مرحلا نع ةجراخ ًآاليلق ةلبقلا ىلإ وحنت ,ةكم يقرشب ةيرق ىنمو
 ةرمج ءاهيلإ ةكم نم جراخلا اهنم ىقلي ام لوأو ,تاياقسو ناينب اهيفو ؛ اهنم خسرفلا

 وهو .ةبطرق عماج نم ربكأ دجسم اهبو ؛قيرشتلا مايأ ءرحنلا موي دعب .ةبقعلا
 . لخنلا دئارج نم اهفقس ءةضرتعم تاطالب عيرأ بارحلل يلب املا «فيّخلا دجسم

 نع مامإلا هنم جرخت يذلا بابلاو «بارحملا راسي ىلع ربنملاو ”) ةصّصخم اهدمعو

 ةفيقس اهنم بناج لك يقو :ةرانم دجسملا نحص طسو يفو .هنيمع

 وحن ىلع ىنم نم يهو .ةفرعو ىنم نيب ,مارحلا رعشملا يهو ,ةفلدزملاو
 بابلاو «بارحملا هيف يذلا طئاحلا الإ هيف ءانب ال صّصحم دجسم اهو ,نيخسرفلا

 . نكاس اهيف سيلو ؛ دجسملا نحص طسولا يفو «هنيمي نع مامإلا هنم جرخي يذلا

 تاياقس الإ ءانب الو نكاس اهب سيل .اهنم نيخسرفلا وحن ىلع ىنم يقرشب ةفرعو
 ؛بارحملا هيف يذلا طئاحلا الإ ناينب اهدجسمب سيلو .ءاملا اهيف يرجي تاونقو

 قرشملا نيب لبجلاو ؛هتحت امم هيلي امو لبجلا يف ةفرعب ةفرع موي سانلا فقومو

 ىنم بارحمو .راج خام مامإلا هيف فقي يذلا عضوملا ينو ءاهدجسم نم فوجلاو

 . برغملا وحن ىلإ ةفلدزملاو ةفرعو

 )١( صجلاب تيلط يتلا :ةصصجملا (؟) . عرسأ :هريس يف لقرأ .
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 ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم ةفص

 اهدمع فوفص نم فص لك يف «برغلا ىلإ قرشلا نم ةضرتعم هتلبق يف هتاطالب
 يف يتلا دّمعلاو .ةعساو ةريبك ةوجف اهنم نيدومع لك نيب ام .ًادومع رشع ةعبس

 دمعلاو ؛ماخر دجسملا دمع رئاسو ,ًادج '7ةَّطاش ةصصحم ضيب ةيلبقلا تاطالبلا

 مم ,ةبهذم ةشقنم "!فجن اهيلع ةبهذُم اهسوءرو ,ةعبرم ةميظع دعاوق ىلع ةصصجملا
 ""ةطّسوُم بارحملا ةلابقو ؛ةبهذم ةشقنم ًاضيأ يهو ,فجنلا ىلع تاوامسلا
 طالبلا ىلإ ىهتني نأ ىلإ نحصلا نم تاطالبلا هب تقش هلك ءبهذم طالب ,تاطالبلا

 هطسو يفو ءريثك بيهذت بارحملا ىلي يذلا طالبلا يفو .هقشي الو بارحلاب يذلا

 نم لبقلا روسلا هجو ذخأ دقو ؛بهذم ,''"راحلاك فّرحي رّدقملا سرتلاك ءامس

 قوطب رازإلا ىلع فلو «هنم ةماقلا ربدق ىلإ هساسأ نم ماخر رازإب دجسملا لخاد

 هقوف مث «قولخلاب قّلخم ضرعلا يف هنود رازإ هقوف نم مث ,عبصألا ظلغ يف ماخر
 ىَوُك ريدقت يف برغلا ىلإ قرشلا نم فص يف ًاباب رشع ةعبرأ هيف لّوألا ٌلثم رازإ
 ةيوامس ةفينص هيف ؛ًاضيأ ماخر رازإ هقوف مث ,ةبهذم ةشقنم «ةبطرقب عماجلا دجسملا

 راصق رّوُس نم «عبصأ ردق هظلغ نيخث باتكب بمهذلاب ةبوتكم روطس ةسمحخ اهيف

 نيبو .ةشقنم بهذ نم (””ةسرت هيف ,لفسألا لّوألا لثم ماخر رازإ هقوف مث ءلّصفملا
 هيف ماخر رازإ هقوف مث ءبهذ نم نابضق هتافاح يف رضخأ دومع اهنم نيسرت لك
 رازإ هقوف مث ءبهذ نم قاروأو نابضق اهل ءعارذلا مظع لثم اهضرع ,ةشقنم ةفينص

 هسوق ىلع . ٍلبقلا روسلا ةطسوم يف بارحملاو ؛هيلع تاوامسلا مث «ضيرع ءاسفيسف

 هللا يضر ةشئاغل تناك اهنأ ركذ ةعبرم ةآرم اهطسو يف ةظيلغ ةئتان بهذ نم ةّصّق
 | . اهنع

 . ةعفترم ةيلاع : ةطاش ( ) ١

 . لصنلا ضيرعلا مهسلا :فيجنلا عمج فجُنلا (؟)
 .فدصلا :راحملا(4) . طسولا يف ناك ام :ةطسوملا («)

 . برحلا يف هب ىقوتي ناك ام : سرتلا :ةسرتلا ( 6 )
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 ءدوسو رمح اهضعبو ةبهذم اهضعب تاراد هيفو .ًادج رّدقم بارحملا وبقو

 ةمجمج لثم ةعزج اهيف ,ةنمثم بهذ حئافص اهتحت «ةشقنم بهذ ةفينص وبقلا تحتو

 يذلا دتولا هيف .قولخملاب 'قّلخع ماخر رازإ ضرألا ىلإ اهتحت مث ؛ةرمسم ريغصلا يبصلا
 هللاو ءركُد اهف دوجسلا نم همايق دنع لّوألا بارحملا يف هيلع أكوتي هع يبنلا ناك

 . ماعأ

 ريغص باب هراسي نعو «جرخيو مامإلا هنم لخدي باب بارحملا نيمي نعو
 حطسم ىشمم بارحملاو نيبابلا نيذه نيبو ,ديدح نم ضراوعب دس دق ءجرطشم

 .فيطل

 ء يقرشلا روسلاب قصاللا ليصفلا ىلإ بابلاب ةقصال يبرغلا روسلا نم ةروصقملاو

 تافرش اهل .لمعلا ةرصتخم ةميدق يهو .دجسملا رهظ ىلإ دعصُي ليصفلا اذه نمو

 ضرألا يف برس بارحملا راسي نع اهنم بيرق ةروصقملا جراخو «باوبأ ةعبرأو

 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع راد ىلإ اهنم يضفُي جرد هيف طبهُب

 ةشورفم ةضور يف بارحملا نم ثلاثلا طالبلا لوأ يف بارحملا نيمي نع ربنملاو

 ىلع دحأ سلجي الثل حول هالعأ يف رمسو .جرد هلو .هب اهوح زوجم ماخرلا نم
 شوقنلا نم هيف سيل ءرصتخم وهو ءاهيلع سلمي ُِمَتلْيَع هللا لوسر ناك يتلا ةجردلا
 هب رتسُي توبات ربنملا يقرشو ءربنملا مامأ عذجلاو «نآلا اننامز ربانم يف ام لمعلا ةقدو

 . يي هللا لوسر دعقم

 لي امم لبقلا هفّقسم رخآ يف دجسملا يقرشب همالسو هيلع هللا تاولص هربقو

 نيبو هنيب طئاحب هلوح رظُح دق ,عرذأ رشع لثم يقرشلا روسلا نيبو هنيب ,نحصلا
 امو ,ةماق نم رثكأ ماخر رازإب سّبْلو ,ناكرأ ةتس هلو ,عرذأ ثالث لثم فقسلا

 . قولخلاب قلخم ةماقلا قوف

 ىلع يربنمو ؛ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام : ْمُنِلَع هللا لوسر لاق

 . ةنجلا عرت نم ةعرت
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 . ةيبونجلا تاطالبلاو ,هيلع ىثمُي الثل روجحم رجح .ربقلا ءاذح دجسملا رهظ ىلعو

 . ىلإ ةلبقلا نم نحصلا هجو عم اهوط يف ضعب قوف اهضعب مظتنم ءعبرأ ةيبرغلاو
 امتاهج نم ةدودشم نحصلا ىلي امم اهلك دجسملا ايانحو .ادومع رشع ةينامث فوجلا

 ْ . شقنم بشخب دمعلا بكانم ىلإ عبرألا

 دجسملا ناطيحو ؛قرشملل ةدحاوو بونجلل ناتنثا :تارانم ثالث دجسمللو

 رشع ةينامث هلو ءاهرخآو اهلوأ ,ءاسفيسفلاو بهذلاو ماخرلاب ةفرخزم هلخاد نم اهلك

 ةعبسو ,بونجلا يف اهنم ةعبرأ .اهيلع قلغ ال ةميظع باوبأ يهو ,ةبهذم اهبتع ءًباب
 . برغلا يف ةعبسو .قرشلا يف

 نم هلك دجسملا روس هجوو .ءرصح هل سيلو ىصحلاب. شورفم هلك دجسملا عاقو

 . تافرشلا كلذكو . '"'!ناّدكلاب شقنم جراخ

 اهنإ : : هَل هللا لوسر اهيف لاق يتلا ةضورلا يتأي نأ دجسملا يف لخادلل يغبنيف
 .ههجو لبق نم ِهَتِلَع يبنلا ربق يتأي مث ,نيتعكر اهيف ىلصيف 2 ةنجلا ضاير نم ةضور
 هللا يضر ءرمعو ركب يبأ ىلعو « هلع هيلع ماسيو ءربقلا لبقتسيو ةلبقلا ربدتسيف

 ركُذ ام لعف اذإف ,؛كلذ هرُك دقو .لاهجلا لعف نم هنإف ءربقلاب قّصلَي الو ءامهنع
 انقزرو ءهب انقّرعو « ِهَنَِم .يبنلا ىلع ةالصلا دعب هنكمأ امب اعدو ةلبقلا لبقتسا
 1 !نيمآ . هتمحرب هتعافش

 سدقملا تيب دجسم ةفص
 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا راثآ نم هيف امو

 سمو عار ةئامعبرأ هضرعو ءًاعارذ نونامثو عبرأو عارذ ةئامعبس دجسملا لوط
 هيف ام ةدعو ,ليدنق ةئامسخو ّفلأ دجسملا يف جّرسّيو ,مامإلا عارذب ًاعارذ نوسخخو
 ءًاباب نوسمحخ باوبألا نم هيف ام ددعو ,ةبشخ ةئامعستو ةبشخ فالآ ةتس بشخلا نم

 .ةرخنلا ةوخرلا ةراجحلا :ناذكلا )١(
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 ةرخصلا لخاد يتلا دمعلاو ,ًادومع نونامثو ةعبرأو ةئاتس دمعلا نم هيف ام ددعو

 ةسبلملا ةرخصلا هيفو « ًادومع رشع ةيتامث ةرخصلا جراخ يتلا دمعلاو .ًادمع نوثالث

 نمو « ةحيفص نوعستو ناتنثاو ةئاثلثو ,ةحيفص فالأ ةثالث اهيلع ,.صاصرلا حئافص
 ,ةحيفص فالا ةرشع اهيلع نوكي ,.بهذلاب ةيلطم ساحنلا حئافص كلذ قوف

 ليدنق ةئاععبرأ ليدانقلا نم ةرخصلا يف ٍجَّرسُي ام عيمجو ؛حئافص رشعو ناتئامو

 تيب ةرخص لوط ناكو ؛ساحنلا لسالسو ساحنلا قيلاعمب . ًاليدنق نوتسو ةعبرأو

 ساومع لهأو « اهلظب نولظتسي ءاحيرأ لهأ ناكو ءًاليم رشع ىنثآ ءامسلا يف سدقملا
 لهأ اهئوض يف لزغَي ناكو .ءاقلبلا لهأل ءيضت ءارمح ةتوقاي اهيلع ناكو ؛كلذ لثم
 . ءاقلبلا

 ضرع يف ًاعارذ نونام ةروصقم لك لوط ءءاسنلل ريصاقم ثالث دجسملا يفو
 نامث ةلسلس لك لوط .ةلسلس ةئاتس ليدانقلا قيلعتل لسالسلا نم هيفو «ًاعارذ نيسمخ
 يتلا ربونصلا نم هيفو .ًالابرغ نوعبس ساحنلا ليبارغ نم هيفو .ًاعارذ ةرشع
 نم هيفو .ًافحصم نوعبس ةعماجلا فحاصملا نم هيفو «تاربونص عبس ليدانقلل
 نم هيفو ؛اهيف لعجت يسارك ىلع فحاصم ةتس .دلج اهنم ةقرولا يف يتلا رابكلا

 ءاملل "7[بج نورشعو ةعبرأ هيفو «ةبق ةرشع سمح بابقلا نمو «ةرشع بيراحملا
 حئافص ةسّبلم تارانملاو بابقلاو دجسملا حوطس عميجو .نينذؤملل روانم عبرأ هيفو
 تيب نم قزرلا نوضبقي .اكولمم نوثالثو كولمم اتئام مهتالايعب مدخلا نم هلو ,ةبهذم

 نزو ,يميهاربإلاب طسق ةئاعبس تيزلا نم رهش لك يف هتفيظوو ؛نيملسملا لام
 ء«فالآ ةينامث رصحلا نم ماع لك يف هتفيظوو ؛ريبكلاب فصنو لطر "7 طسقلا
 ليدانقلا جاجزلو ًارانيد رشع انثا ليدانقلا لئاتفل ةفارّسلا نم ماع لك يف هتفيظوو

 رشع ةسخ ماع لك يف دجسملا حوطس يف نولمعي عانصلو «ًارانيد نوثالثو ةثالث
 . ارانيد

 .عاص فصن ردق لايكم :طسقلا (؟) 2 .وكبلا :بجلا (1)
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 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا راثآ

 سدقم لا تيبب

 دواد باب دجسملا يفو ؛دجسملا نكر تحت « ِهْنَِي يلا هبكر يذلا قاربلا طبرم

 ' يتلا ةطح بابو مالسلاو ةالصلا اهيلع دواد نب نابلس بابو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ؛هللا الإ هلإ ال لوق يهو .''' 4ٌةَطح اولوقو# :ىلاعت هلوق يف ىلاعت هللا اهركذ

 ةبوتلا بابو « ِهِيَع دمع بابو ؛ مهرفكب هللا مهنعلف ,نورخسي مهو ,ةطنح :اولاقف

 باب هل9» :هباتك يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا ةمحرلا بابو «دواد ىلع هيف هللا بات يذلا

 تيب يقرشب يذلا مِهِج داو ينعي ا")#ُباذعلا هلّبق نم ُهَرهاظو ٌةمْحَّبلا هيف هنطاب

 ءديلولا بابو ؛باوبأ ةتس يهو ليئارسإ ينب طابسأ طابسألا باوبأو ,سدقملا

 هللا يضر نارمع ةنبا ميرم بارحم هيفو ةنيكسلا بابو ءرضخلا بابو « يمشاهلا بابو

 يف فيصلا ةهكافو فيصلا يف ءاتشلا ةهكافب هيف اهيتأت ةكئالملا تناك يذلا ءاهنع

 ,بارحملا يف للصي مثاق وهو ىحيب ةكئالملا هيف هترشب يذلا ايركز بارحمو ؛ ءاتشلا

 هيلع هللا وعدي ناك يذلا هيلع هللا تاولص ناهلس يبسركو ,بوقعي بارحمو

 ةبقلاو ,ةدابعلل اهيف ىلختي ناك يتلا مالسلاو ةالصلا هيلع نمحرلا ليلخ ميهاربإ ةراغمو

 ةبقلاو « نييبنلاب ها يبنلا اهيف ىلص يتلا ةبقلاو .ءامسلا ىلإ اهنم هل يبنلا جرع يتلا

 هيلع ليربج ىلصمو .مهنيب ءاضقلل ليئارسإ ينب نامز اهيف طببت ةسلسلا تناك يتلا

 . مالسلا هيلع رضخلا ىلصمو .مالسلا

 تماسُت يتلا ةطالبلا ىلع لصو ءابهئاكرأ ةثالث يف لصف ةرخصلا تلخد اذإف

 . ةنجلا باوبأ نم باب ىلع اهنإف ,ةرخصلا

 مالسلا هيلع مهاربإ دجسمو .دجسملا نم لايمأ ةثالث ىلع مرم نب ىبسيع دلومو
 . هيبرغب دجسملا بارحمو «ةنيدملا نم اليم رشع ةينامث ىلع هربقو

 . ١51 ةيآلا فارعألا ةروس(١)

 . ١ ةيآلا ديدحلا ةروس )١(
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 ١ سدقملا تيب ىلإ  اهنم هللاب ذوعن - منهجب قؤيو ,«سدقملا تيبب طارصلا بصني'

 ىلإ اهب اهّجاحب ةبعكلا فزتو «سدقملا تيب ىلإ سورعلا لثم ةمايقلا موي ٌةنجلا فزّو

 تيب ىلإ دوسالا رجحلا فزيو ؛ةروزملاو ةرئازلاب ابحرم اهل لاقيو .سدقملا تيب

 . سيبق بأ لبج نم ٌمظعأ ذئموي رجحلاو .سدقملا

 ,سدقملا تيب نم ءامسلا ىلإ ِهّتَِع هيبن عفر هللا نأ سدقملا تيب لئاضف نمو

 لاجدلا خيسملا بلغَيو سدقملا تيب نم ءامسلا ىلإ مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع عفرو

 تيب اولخدي نأ جوجأمو جوجأي ىلع هللا مرحو «سدقملا تيب الإ اهلك ضرألا ىلع

 . سدقملا تيب نم مهلك '' !لادبألاو ,سدقملا تيب نم مهلك ءايبنألاو «سدقملا

 اونفدُي نأ مهيلع هللا تاولص ليئارسإ ينب ءايبنأ عيمجو فسويو ىسومو ٌمدآ ىصوأو

 . سدقملا تيبب

 رابخألا نم فتن

 :ينابزرملا يف ةريغملا نبال

 بويأ 9 نم دجأ تنك :لاق لا نب ناهلس يا :لاق 6 نب جر

0 

 نع

 هلم ذخآ م ياش ناري هل .لخشيو قدُيف هب رمآ صفع :لاقف . ةحئارلا هذه

 اهتثل دتشت و اهتهكن بيطتف ؛ ا") اهدومُعو ينانسأ هب كلدأف ىعبصإ لع ةادغ لك

 . اهرومغو

 لازت الف ؛ اهتلكأو ةزوج فصن تغضم «ةيراج اودارأ اذا, اوناك :لاق ىئثايرلا

 . اهتليل رئاس ةهكنلا ةببط
 )١( داهزلا :لادبألا .

 )١( اهسراغم نيب يذلا محللا :نانسألا رومع .



 :ةرحاس يف زيزعلا دبع نبال

 انيتأ انإ .زيزعلا دبع نب رمع ىلإ نابع لماع بتك :لاق ماره نب دمصلا دبع

 نإ «ءيش يف ءاملا نم انسل : ِهْيلإ بتكف . ءاملا ىلع تفطف ءاملا يف اهانيقلأف ,ةرحاسب

 ! اهنع َلَخَف الإو ةئيب اهيلع تماق

 :لجرو نسحلا نيب

 :هؤانث لجوهللا لاق :لاق ؟ءايبنألا مأ ٌريخ ةكئالملا , ديعس ابأ :نسحلل لجر لاقو

 ينإ مكل لوقأ الو َبِيَعلا ْمْعَأ الو هللا ْنئئاَرَخ يدنع مكل ُلوقأ ال لق»
 ةّكئالملا الو هلل ًادْبَع ّنوُكي نأ ٌحِسملا فكنتسي نل :لاقو , "7 6ُكَلَم

 وأ نيكلم انوكت ْنأ الإ ةرّجّششلا هذه نع اكبر |مكاهَن امإط :لاقو "7 4َنوُبَرقمل
 ظ . 9 َنيدلاخلا نم انوكت

 ظ :
0 

 :كاحضلل

 يف ناذألا عمس نم :لاق كاحضلا نع ريرج نع رصنلا وبأ ينثدح :لاق يبتعلا

 . باجأ دقف ىلصف ماقف هتيب

 ٌرْفصو ؛ًامارح لعُج هنأل .[ امّرَحُم ] مرحملا يمّس :لاق يبتعلا نع متاح وبأ

 نم امهف ءاملا دومجل «نايدامّجلاو ,امههيف بصخلل ؛ناعيبرلاو ؛اهلهأ نم ةكم رافصال

 بجر نيب (0) بعش هنأل « نابعشو ؛ اهتنسأ برعلا 4! بيجرتل .«بجرو ءدربلا ةدش

 هيف اهبانذأب تلاش لبإلا نأل ,لاوشو ؛رحلا نم ضرألا ضامرإل ناضمرو ؛ناضمرو
 . جحلل ,ةجحلا وذو ؛جحلا لجأ نم وزغلا نع هيف مهدوعقل «ةدعقلا وذو ؛ اهلمحل

 )١( ةيآلا ماعنألا ةروس  . 6٠ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟) ١/١ .

 . يظعتلا :بيجرتلا (4) . ٠٠ ةيآلا فارعألا ةروس (*)

 . لصفو قرف :بعش (0)

 : ١١



 :ةبؤرو سنوي

 نع هلأسأ انأو ةبؤر يل لاق :لاق يوحنلا سنوي نع مالس نب دم نع يشايرلا
 ذخأ دق بيشلا ىرت امأ ؟كل اهقّوزأو ليطابألا هذه نع ينلأست ىتم ىتح ؛بيرغلا

 ؟كتبحلو كيضراع يف

 . هريغ دنع سلجت تح كملعم أطخ فرعت ال كنإ : دمحأ نب ليلخلا لاقو

 يتأت قيرُب اهلبق نوكي ىتح ''ةمطُح نوكت ال :لاق يعمصألا نع يئايرلا
 . مطحتف

 مك كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي تلق :لاق َرذ يبأ نع ؛عفار يبأ ثيدح نمو

 . ًافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام :لاق ؟ نيييبنلا ددع

 ةعبرأو فلأ ةئام ايندلا لوط :لاق ةداتق نع ىلجعلا نع شايع نب ركب وبأ
 . خسرف فلأ نورشعو

 يف لزني يحولاو ؛ةيحب قّوطم شرعلا :لاق رمع نب هللا دبع ثيدح نمو
 . لسالسلا

 ىلإ نذأ ةمحش برقأ ناك ,بلطملا دبع نب سابعلا نأ : ةبيش يبأ نبا ثيدح نمو
 هبسحت موق نيب ىثم اذإو , مظعلا طاطسفلا هبشي تيبلاب فاط اذإ ناكو «ءامسلا

 . ابكار

 نم ةكئالملا هللا قلخ :لاق ِهَتِْيَع ينلا نع ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع ثيدح نمو

 . بارت نم مدآو «ران نم ناجلاو رون
 ؟ ةمايقلا ىتم : متيم هللا لوسر ّيبارعأ لأسو

 ؟ امل تددعأ امو :هل لاقف

 . هلوسرو هللا بحأ ينأ ريغ .هللاو ءيش ال :لاق

 . بحأ نم عم ءرملا :لاق

 )١( ةديدشلا ةنسلا :ةمطحلا .
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 .رغصألا كرشلاو مكايإ :لاق ِهَِكَم يبنلا نأ كلام نع دايز

 ؟ هللا لوسر اي رغصألا كرشلا امو :اولاق

 ! ءايرلا : لاق

 اذإو «هريغل ريخ هيف نكي مل هسفنل ريخ لجرلا يف نكي مل اذإ :لاق كلام نع دايز
 . هقيدص لام ىلع هنمأت الف هودع لام لحتسي لجرلا تيار

 دقلو .هلاق ام ,هنع هغلب ءيش يف ناثعل فلحي ةفيذح تعمس :مهضعب لاقو

 الثل ضعبب هضعب ينيد يرتشأ ,« يخأ نب اي :لاقف «.كلذ نع هتلأسف ؛هلوقي هتعمس

 :لاقف رعاشلا هذخأ

 مقرن ام الو ىقبي انئيِد الف اننيد قيزمتب اناينُد ُعُقر

 . قافنلا نم ءارملاو ,ناميإلا نم ةرّيغلا :لاق مم يبنلا نأ كلام نع دايز

 نيب كك :|هيلع هللا ناوضر هنبا نسحلا بلاط يبأ نب لع لأس :لاق يعمصألا

 ؟ نيقيلاو ناميإلا

 . عباصأ عبرأ :لاق

 ؟ كلذ فيكو :لاق
 هب نقيأف كانيع هتأر ام نيقيلاو «كّبلق هقدصو كانذأ هّتعمس ام لك ناميإلا :لاق

 . عباصأ عبرأ الإ نينذألاو نيعلا نيب سيلو ؛كبلق

 لاقف «ًاديدش ًاعاجيإ هعجوأف ًايناز هديب ههجو هللا مرك لع برض :لاق يئايرلا

 ! هتلتق دقف برغلا اذه ضْحِب :بورضملا دع هل

 نييبنلا نم اهّمأو اهيبأ لبق نم اهّدلو نَم '7رّثَو هنإ :هنع هللا ىضر ىلع لاقف

 ! مدآ ىلإ نيحلاصلاو

 .هوركمب كردأ :َرتو )١(



 ناه بنذلا ةعنش تعمس |ملف «مجرلا ّدح ةعنش نم بجعأ تنكف :يئايرلا لاق

 !دحلا لع
 . دولوملا ءاذغ ضيحلا مد :لاق ورمع يبأ نع يعمصألا ْ

 ِهنللَع ينلا هل لاقف هل ةلاض دشنُي [ دجسملا يف ] هلع يبنلا ىلإ يبارعأ لبقأ

 !هل تينُب امل دجاسملا امنإ !اهتدجو

 نب ديزي تنب ةكتاع :ةفالخلا يف سانلا قرعأ :لاق ورمع يبأ نع يعمصألا

 دبع اهجوزو «ةفيلخ ديزي نب ةيواعم اهوخأو ,ةفيلخ اهّدجو ,ةفيلخ اهوبأ ؛ةيواعم

 ناهلسو ديلولا اهؤاّبرأو «ةفيلخ كلملا دبع نب ديزي اهدلوو « ةفيلخ ناورم نب كلملا

 .ءافلخ ,ماشهو

 :ةكم حتف يف هيَ يبلا
 هنإف ةعبرأ الإ ةكم حتف موي سانلا ُهَِكَع يبنلا نمأ :لاق كلام نب سنأ نع ةداتق

 نب ديزي نب ىزعلا دبع :مهو ؛ةبعكلا راتسأب نيقلعتم مهومتدجو نإو مهولتقا :لاق
 امأف ؛ةراسو حرس يبأ نب [ دعس نب ] هللا دبعو «يدنكلا ةبابُص نب سبقمو . لطخ

 يبأ نب [دعس نب ]] هللا دبع امأو .ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو لتق هنإف ىزعلا دبع

 هل عفشو هعيابف ُمَِليَع ّينلا هب ىتأف ,ةعاضرلا نم نافع نب نامثع اخأ ناك هنإف :حرس

 عم ثعبف ءأطخ لتقف لِي هللا لوسر عم خأ هل ناك هنإف ؛سيقم امأو ؛هدنع

 هل عمتجا (ملف ءراصنألا نم هلقع هل ذخأيل ءرهف ينب نم ًالجر ِةتِلم هللا لوسر

 هيلع بثوف «قيرطلا ضعب يف يرهفلا مانف ,يرهفلا عم فرصناو هذخأ ("'لقعلا

 :لوقي وهو لبقأ مث , هلتقف سيقم
 مداخألا امد هيبَوث ٌجرضُي ًادنسُم عاقلاب تام دق نَم سفنلا ىفش

 عراف َبابرأ راجنلا ينب ةارس هلقع تُسَرغَأو .ًارهف هب تلتق )0

 0 عجار ل لوأ ناثوألا ىلإ تنكو  ٍقتَرْوُت تكردأو يرذن هب ْتللَح

 .رأثلا :ةرؤتلا (") . ةنيدملاب نصح ءعراف (؟) . ةيدلا : لقعلا )١(
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 هيلإ تكتشاو ِهََِم هللا لوسر تتأف .شيرقل ةالوم تناك اهنإف ةراس امأو

 مهيلإ هب بّرقتي ةكم لهأ ىلإ ًاباتك اهعم ثعبف لجر اهاتأ مث ؛ًائيش اهاطعأف .ةجاحلا

 يف ِهَنِلَع ينلا ثعبف « هَل ّينلا ليربج َربخأف .ةكمب هلايع ناكو .هلايع يف ظفحُيل

 .ءيش ىلع اردقي ملف اهاشتفف ءاهاقحلف .بلاط يبأ نب ىلعو باطخلا نب رمع اهرثأ

 ! اهيلإ انب عجرآ ءانبذُك الو انبّذك ام هللاو :هبحاصل (هدحأ لاق مث ,نّيعجار البقأف

 ! توملا كنقيذنل وأ باتكلا انيلإ نعدتل :الاق مث  مهيفيس السف ءاهيلإ اعجرف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يناّدرت ال نأ ىلع امكيلإ هعفدأ :تلاق مث .هتركنأف

 . ماسو

 ؛ اهنورق نم نرق نم باتكلا تجرخأو اهسأر '"صاقع تّلحف ,كلذ اهنم البقف
 ؟باتكلا اذه ام :هل لاقو لجرلا اعدف ؛ هيلإ هاعفدف . ْمَتِلَم ىنلا ىلإ باتكلاب اعجرف

 هظفحي نم ةكمب هلو الإ دحأ كعم نمم سيل هنإ ءهللا لوسر اي كربخأ :هل لاقف

 اهيأ ايإ» : ىلاعت هللا لزنأف ! يلايع يف ينوئفاكيل باتكلا اذهب تبتكف ؛ يريغ هلايع يف
 ٠ , "7 ةّدوملاب مهيلإ نوقُلُت ءايلوأ مكّردعو يّودع اوذخّتت ال اونمآ نيذلا

 :ةرم لتقو بعصملا

 ,يدعسلا ناكحم نب ةرم لتقب ةميزخ نب دسأ ينب نم ًالجر ريبزلا نب بعصملا رمأ

 :ةرم لاقف

 ا""تّلعمشا ناوعلا ُبرحلا اذإ اهمت 0اوبراحت ينولتقت نإ ِدَسَأ ىنب

 تّلوت ام اذإ ايندلا ىلع كابب ًةبيبح لإ تناك نإو تسلو

 )١( بئاوذلا فارطأ هب دشت طبيخ :صاقعلا .

 ىلوألا ةيآلا ةنحتمملا ةروس (؟) .

 ترشتناو تقرفت :تّلعمشا() .



 : :يدسألا دعس نبا يف ريرجل
 زيزعلا دبع نب رمعل بارعألا تاقدص ىلوت دق يدسألا دعس نبا ناك

 :رمع ىلإ هوكشي ريرج هيف لاقف « مهتايطعأو

 ُبييبزو ٌرّكس دعس نبا دنعو مهدنع ةكاوف ال ًالايع تمرح

 بيصُمو #يطخم الإ نظلا امو ًةداعس دعس نباب ينظ ناك دقو

 بيرق خادألاو لايل عاتم هنإف لإ يقزر اوعجرت نإف
 بيبط نيتبكرلا ءادل سيلو 2ىلبلا نم تاعجارلا ُماظعلا اَبَحُ

 : ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ,«لبقأف . هنع فلخت نميف ةمثيخ وبأ ناك ,كوبت ىلإ ِهَتِلرَي هللا لوسر هجوت ال
 هل تدهمو ءاهناتسب رمث بّيط نم امههنم ةدحاو لك تدعأ دقو «ناتأرما هل تناكو

 .ءانسح ةأرماو .دراب امو .ةبيط ةبطر ةرمثو ءدودمم لظ :لاقف ؛طئاح لظ يف

 :! ريخم اذه ام ,حيرلاو حضلا يف متلي هللا لوسرو

 . ")لآلا هعفري ًالجر ىرن هللا لوسر اي : اولاقف ؛هرثأ يف ىضمو هتقان بكر مث

 . هناكف ! ةمثيخ ابا نك :لاقف

 ريخب لبقأ اذإ «حيرلاو حضلاب نالف ءاج : اهلاثمأ يف برعلا لوقت «.سمشلا :حضلا

 بطلا نم فتن

 . متوزنو عر ام ءاحصأ نولازت ال : هنع هللا يضر باطنخملا نب رمع لاق

 هللاو .ةكرحلا دارأ امنإو ؛ليخلا روهظ ىلع متوزنو «يسقلا نع متعزن ام :ديري

 . اوحصت اورفاس : ُهَْليَع يبنلا لاق امك « ملعأ

 بارسلا :لآلا )١(

١ 



 : طارفإ ريغ يف ثالث نم هسفن ىلخي نأ لقاعلل ىغبني ال :ءامكحلا ضعب لاقو

 نإف «يشملا امأو ؛هكرتل قيضت ءاعمألا نإف «لكألا امأف ؛عامجلاو «يشملاو .لكألا

 تحزن نإ .رئبلاك هنإف ءعامجلا امأو ؛هدجي الف هبلطي نأ كشوأ هدهاعتي م نما

 . هيف دصقلا هلك اذه قحو . اهؤام ) رثخي تكرت نإو «")تِّيَج

 . « ءادلا ثروي ءاود ٌبرف ,ىوادتي الف هيأرب لقتسا نم » : متم يبنلا لاقو

 . ةحصلا كتلمح ام ءاودلا برشو كايإ :ءاركحلا تلاقو

 . هقلخيو هيقني :بوثلا يف نوباصلا لثم ندبلا يف ءاودلا لثم : اولاقو

 دق ًاريبك ًاخيش يرسك َبيبط تيقل :لاق ,همع نع لجر نع يعمصألا
 مأ باصأ كفوج يف هب ىمرُي مهس :لاقف « '"!يشملا ءاود نع هتلأسف ,ةقرخب هيبجاح

 . أطخأ

 نم ال ءاودلاو تحت نم ءاودلاو ,قوف نم ءاودلا :دنهلل ليصفتلا باتك يفو

 . تحت نم الو قوف

 نقح هترس تحت هؤاد ناك نمو ءءاودلا يقس هترسس قوف هؤاد ناك نم :هريسفت

 . هب نقحي ملو ءاودلا قسي ؟ ل تحت نم الو قوف نم ال ءاد هل نكي ل نمو ءاودلاب

 : انسلا يف هَ يبنلل

 :تلاق ؟ ةيلهاجلا يف نيشمتست تنك مب :سيمع تنب ءامسأل 2 ينل لاقو

 دري ًائيش نأ ول :لاق . ”'انسلاب تيشمتسا :تلاق مث .راح راح :لاق .'”مربشلاب

 . انسلا هّدرل ردقلا

 نولوقيو ةأ,كلا نوركاذتي مهو مهيلع جرخ هِي يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح نمو

 )١( ةقرلا ضيقن :ةروثخلا (١؟) .اهؤام رثك :تمجج .
 . نطبلا قالطتسا :ىشملا ()

 . تابنلا نم برتض ليقو . حيشلا نم برض :مربشلا (4)

 . يكملا رانسلاب فرعيو يزاجحلا هدوجاو هرمثو هقروب ىوادتي . ةينرقلا ةليصفلا نم يريجش تابن :انسلا (6)

 م.ث



 نم اعفش يهو .نيعلل ءافش اهؤامو ءنملا نم ةأكلا نإ :لاقف . ضرألا يردج :اهيف

 . مسلا

 - :هباحصأل لاق هيدي نيب هعضو اللف ءابيبز ٍهَتلَكَع ىنلا ىلإ يرادلا مت ىدهأو

 ء«بضغلا ءىفطيو « بصعلا دشيو «بصتنلا بهْذَي «بيبزلا ماعطلا معنف .اولك

 . برلا ىضريو . ةهكنلا بيطيو «نوللا يفصيو

 نم ةعامج يف سلاج وهو . متل ىنلا ىلع تلخد :هللا ديبع نب ةحلط لاقو

 اهكنود :لاقو , يوحن اهب جرحد هيلإ تسلج (لف ءاهبلقي ةلجرفس هدي يفو «هباحصأ

 .ردصلا 0 ءاخّطب بهذتو ١ سفنلا بيطتو «بلقلا دشت اهناف دمخ ابأ

 ءاملا ىلإ رظنلاو «'!ةرشُن لسعلا برش :رْشّتلا نم عبرأ ٠ : هُم يبنلا لاقو

 ( ةرشن نسحلا هجولا ىلإ رظنلاو و «ةرشن ةرضنخلا ىلإ رظنلاو «ةرشن

 ءاودألا نمأ نيسمخلا غلب نم : لوقي مللي ع يلا تعمس :نافع نب نامثع ٍلاقو

 . صربلاو ,ماذجلاو ,نونجلا : ثالثلا

 هل لزنأ الإ ءاد نم هللا لزنأ ام :لاق مل يع يبلا نأ ماسأ نب ديز ثيدح نمو

 . هلهج نم هلهَجو هملع نم هملع «ءاود

 لزنأ يذلا ءاودلا لزنأ :لاق ِهَتِلَي ينلا نأ :يردخلا ديعس يبأ ثيدح نمو

 . ءادلا

 هللا لوسر يزاغم ضعب يف حرج هباصأ ًالجر نأ ماسأ نب ديز ثيدح نمو

 :هباحصأ نم لجر هل لاقف ؟ٌّبطأ |مكيأ :لاقف ءرامنأ ينب نم نيلجر هل اعدف , هَ

 . ءاودلا لزنأ ءادلا لزنأ يذلا نإ :لاق ؟ ٌريخ بطلا يف

 نم هب طعسُي ,ةيفشأ ةعبس هيف نإف ,يدنهلا دوعلا اذهب مكيلع : مَع يبلا لاقو

 (١ ( بركلاو لقثلا : ءاخطبلا .

 )+( جالعلاو ةيقرلا نم برض :ةرشنلا .



 , "7بنجلا تاذ نم هب ٌدَلُّيو , "'ةرذعلا
 . تسكلا : ةماعلا هيمست يذلا وهو , يدنهلا طسّقلا ديري
 الإ ءاد لك نم ءاود اهيف نإف .ءادوسلا ةبحلا هذهبب مكيلع : هلع يبنلا لاقو

 . ماسلا

 .زينوشلا ينعي

 هنإف .مونلا دنع "7 دمنإلاب مكيلع : :لاق هلع هلل يبلا نأ ةبيش يبأ نبا دنسم يفو

 .رعشلا تبنيو «رصبلا ّدَحُي
 . لسعلاو .نآرقلا :نيءافشلاب مكيلع :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ هيفو

 .لبإلا ُموحلو «ٌدارجلا :مهرخآ نع تيب لهأ ترص امبر ثالث :لاق يعمصألا
 . عقلا وهو .رطُفلاو

 لالظ يف اهس الو ءرجشلا لالظ يف تبني ام رطفلا أدرأ نإ :بطلا لهأ لوقيو
 . لاَتق هنإف ,نوتيزلا

 عجر ىولحلا ىلع رطفأ اذإف ءهرصب غاز لجرلا ماص اذإ :هبنم نب بهو لاقو
 . هرصب هيلإ

 ةنطف اذ ةيلهاجلا يف تنك يفإ هللا لوسر اي :لاقف هِي يبنلا ىلع لجر لبقأو
 . معن :لاق ! ةلئاقلا يف مانت تنكأ :هل لاقف !مالسإلا يف يسفن تركنأو ,نهذ اذو
 . ةلئاقلا مون نم هيلع تنك ام ىلإ دعف :لاق

 تيز «نارمع نب ىموم اهنم هللا مك ينل ةرجشلاب مكيلع : هلم يبنلا لاقو
 . روسابلا نم ءافش هيف نإف هب اونهّداف نوتيزلا

 )١1( قلحلا يف ءاد :ةرذعلا .

 مغلا يقش دحأ يف طعسمب ءاودلا نم بصي ام وهو ىدودللا هاقس :هدل (؟) .

 ًادحتم ابلاغو .ةيقن ةلاح ِق دجوي « شه .«بلص «نوللا يريدصق لكشلا يرولب يدعم رصنع :دُمإلا مرض

 . هب لحتكي . رصانعلا نم هريغ عم



 نهذلاب تبنت ءانْيَس روط نم جّرخت ةرجشوإط :هللا لوقي ةنوتيزلا يف :لاقو
 . "7 «َيلكآلل غّبصو

 ا"!عطلا جرخ اذإ :ءابطألا لوقتو

 . ررض نم وهف ةعاس نيرشعو عبرأ نم رثكأ فوجلا يف

 ماقأ اذإو ءررض نم وهف تاعاس تس لبق نم

 :ةريغملاو ةيواعم

 لق :نيتلصخ يسفن نم تركنأ : ةيواعم هل لاقف ةيواعم ىلع ةبعش نب ةريغملا لخد

 ينباصأ فيفخلاب ترثدت نإو «ينلقثأ ليقثلاب ترثدت نإف ؛ ؛ يمظع قرو «يمعُط

 نالمحيو .امهموحشب كنائفدُي «نيتنيمس نيتيراج نيب نينمؤملا ريمأ ايامن : :لاق . دربلا

 نإف ؛ةمقل ولو نول لك نم لكو .ناولألا نم رثكأو ءارهبكانمب راثدلا لقث كنع

 , دق ءروعأ اي :ةيواعم هل لاقف كلذ دعب هيلع لخدف . َمَن َعَفَن هريثك عمتجا اذإ كلذ

 . ًاقفاوم هاندجوف تلق ام انبرج

 يقرلاو ذيوعتلا

 نب ديعس تلأس :لاق ةمصع يبأ نع ةبعش نع ةبقع نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . هب سأب ال :لاق «ذيوعتلا قيلعت نع بّسسملا

 ةمال نيع لك نم «ةماثلا هللا تاملكب ذوعأ : :حبصأ اذإ لاق نم : رتل هلم يبلا لاقو

 هم يلا

 ىلإ كلذ اكشف .همون يف عزفي ناك ديلولا نب َدلاخ نأ ةبيش يبأ نبا دنسم يفو

 ذوعأ :لقف «كديكي نجلا نم ًاتيرفع نأ ليربج ينّربخأ :هل لاقف « هتيم ىبلا
 نم لزني ام رش نم ءرجاف الو رب نهزواحي ال ىتلا تاكرابملا تاماتلا هللا تالكب

 )١( ةبآلا نونمؤملا ةروس ٠" . ) ماعطلا : معطلا ( ؟ .

 م.



 يذ لك رش نمو ءاهنم جرخي امو ضرألا يف أرذ ام رش نمو ءاهيف جرعي امو « ءامسلا

 1 . هنع كلذ بهذف . دلاخ نهلاقف . رش

 ىلع هدي عضو ذإ «ةليل تاذ ٍيلصي وه انيب هن نع يبلا نأ ةبيش يبأ نبا دنسم يفو

 ام ,برقعلا هللا نعل : لاق فرصنا (ملف ؛ ؛ اهلتقف هّلعن لوانتف 2. برقع هتغدلف ضرألا

 اهحسمو ءهنم هعبصإ ىلع بص مث .ءانإ يف هلعجف حلمو ءامب اعد مث !هريغالو ًايبن عدت

 . نيتذوعملاب اهذوعو

 :ةمحلاو . ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال : .لاق الط هلع يبنلا نأ ةبيش ةبيش يبأ نبا دنسم يفو

 . مسلا

 ذإ ,فحاصملا هيلع ضرعت ًاسلاج دوعسم نب هللا دبع انيب :لاق ةنييع نب نايفس
 هنأك هتكرتو ءكّرَهُم غدُل دقل  هيلإ سلاج لجرل - نالف ابأ :لاقف ةيبارعأ تلبقأ
 ثفناف بهذاو .هل قرتست ال :دوعسم نبا هل لاقف . هل قّرتساف مقف ,كلف يف رودي

 . ثارو لابو برشو لكأ ىتح حربي مف لعفف . تنأ الإ هبهذي
 باتكب اهيقرا :اط لاقف ء.اهيقرت ةيدوهبو وكشت ىهو ةشئاع ىلع ركب وبأ لخد

 . هللا

 يحلو ةماجحلا

 ,.هب ناك ىّذأ نم هسأر يف هلع ينلا مجتحا : سابع نب هللادبع لاق

 مجتحي وهو ُهَّللَع هللا لوسر ىلع لخد نصح نب ةنييع نا : ةبيش يبأ نبا دنسم يفو
 ب ميوادت ام بخ اذه هلق ؟اذه ام :لاقف هعسار سل

00( 
 طسقلاو ةماجحلا هب متيوادت ام ريخ : :لاق هلع م يبلا نأ ةبيش يبأ نبا دنسم يفو

 )١( مجحلاب مدلا صاصتما :ةماجحلا .



 (1!ةرذُعلا نم زمغلاب مكناس اوبذعت الو « يبرعلا

 دحأو ؛رشع ةعستو ءرشع ةعبس هيف نومجتحت موي ريخ : :لاق مل لئيم يبنلا نأ هيفو

 .نورشعو

 ةعذل وأ ,مجحم نم ةطرش يفف ريخ هب نوجلاعت امم ءىش يف ناك نإ :لاق هنأ هيفو
 ع ِء 14 عءااجأاع

 رحسلاو مسلا

 ةمومسملا ةاشلاو مَنِ م يبنلا

 ,ةمومسم ةاش هيَ هللا لوسر ىلإ اًوَدْهَأ ربيخ دوبي نأ :ةبيش يبأ نبا دنسم ف

 له :مهل لاقف .هل اوعمجف . دوهيلا نم انهه نَّم يل اوعمجا » : متم هللا لوسر لاقف

 تنك نإ اندرأ : اولاق ؟كلذ ىلع مكلمح ام لاق ! معن :اولاق ؟ امس ةاشلا هذه يف متلعج

 . مسلا كرضي مل ًايبن تنك نإو «كنم حيرتسن نأ ًابذاك

 1 يرببأ تعّطَق ناوأ اذهف « "!يفدواعت رببخ ةلكأ تلاز ام ) : هلْيَع ينلا لاقو

 ةدلك نباو ركب وبأ

 ْش ةدلك نب سراحلا هدنعو , ماعط ركب يبأل يدهأ :لاق يرهزلا نع دعس نب ثيللا

 مس ماعطلا اذه يف هللاو انلكأ دقل :ركب يبأل ثراحلا لاقف «هنم الكأف ؛ برعلا بيبط

 . ةنسلا ءاضقنا دنع اعيمج اتاف «لوحلا.سأر دنع ناتيمل كايإو يفإو «ةنّس

 رحاس يدوبو ع اء يبنلا

 : ًامايأ كلذل ىكتشاف هني يبنلا رَحَس دوهيلا نم ًالجر نأ : : ةبيش يبأ نبا دنسم يفو

 . رعشلا نم ةلصخلا :ةرذعلاو هّدشلا :زمغلا (:1)

 . اهّمم م يدواعيو ينعجارت : يندواعت (؟)

 . قنعلا ديرو :رببألا ()



 ناكم يف اهلعجو ًادقع كل دقع ,كرحس دوهيلا نم الجر نإ :هل لاقف ليربج هاتأف
 ةدقع لح الكف ءاهلحي لعجف اهب ءاجو اهجرختساف هنع هللا يضر ايلع لسرأف . اذك
 .لاقع نم "”طشنأ امنأك متل هللا لوسر ماق مث ؛ةفخ ٍهَقِكَي هللا لوسر دجو

 - هم هللا لوسر بط :لاق هنأ ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع ةبيش يبأ نبا دنسم ينو
 . هاقرف لجر ىلإ ثعبف  رحسلا :بطلاو

 نيعلا

 . نيعلاب ذخأ اذإ ,نيعم لجر : برعلا لوقت
 | !نيعلا هتقبسل #ىث ردقلا قبس ول : هِيَ يبنلا لاقو

 . اهماقسأ ىلإ لاجرلابو . "!اهماصوأ ىلإ لبإلاب عرست نيعلا نإ : برعلا لوقتو
 الو مويلاك تيأر ام :لاقف .محتسي فينح نب لهس ىلإ ةعببز يبأ نب رماع رظنو

 ماهل أضوتي نأ ةعيبر يبأ نب رماع ها ىننلا رمأف وهب "ولف :لاق !ةأبخم دلج

 . لاقع نم طشنأ امنأك فينح نب لهس ماقف «لعفف .ةئامب هرهطي

 تيمُم حايرلل ءافش هيف توتلم جريشب ءاجفانلا

 تبي نيحو ًابحطصُم ُهاقسُي اهئام يف ًةبلح كلذل ىلغي
 :لاقو

 . تورخملاو نادجنألا نم حيرلل مسجلا نع ىفنأ يش سيل

 :لاقو

 (©0انوّمس لبق اهف نوّمكلا ينو اود َنوُعْبَس فرُخلا ي

 .ضرملا :مصولا (؟) .لح :طشنأ )١(
 . داشرلا بح :فرحلا (5) .٠ ىمح وأ نيع نم عرص :هب طبل (5)
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 :لاقو

فلبُم لك وادرت رتعسب
 م

 ةجاالع كاذ ءادوّتنلا ةّرملا وذو

 ةَماجح كاذل رثكيلف 15 مّدلا وذو

 :لاقو

 و نخُس لكأ دنع ْنكت ال

 ةنم كلذ تبتتجآ ام اذإف

 :لاقو

 لعجاف ليللا يف َداقُرلا َتْدرَأ نإ

 :لاقو

 ا[مظ نم موثلا دعب ءاملا برش ال

 ٍلقث نمو ءام نم تاب نم فوجف

 :لاقو

 0 و ىلا ”-ها#

 انخسُم ءام مامحلا يف ْنسْحَ

 الو ءاّذلا نم نطبلا ُمَلَسي

 انوُمَكو ًافرح غدت الق

 قنايزارلاب ءارفّصلا ةّرملا اذو

 قذاح فك نم قرعلا دْصف ٌدّهاعت

 قفاومب هل #يش اهُربَغ اف

 ءام ُبرشت مالا لوخّدو

 ءاد فوجلا يف تييح ام فخت مل

 نينُدألا ىلع هدنع ًةَنْيَق

 نينيعلاب ٌرضَب امم نين

 (0) م . "5005 4002

 نخّسلا تيبلا يف كلذ ْنُكَبلو

 ْنَمّرلا لوط د عجو هيرتعي

 ')١( لوبلا ةيقب نم هيف امم هأربتسا يأ ءركذلا ضفنتسا لاقي : ضفتنملا .

 نا



 :لاقو

 رارم َعْبس نْخّسلا ءاملاب كس أر ىلع برضف مايحلا تلخد نإ

 رابجلا ةردقب عادص لك نم ةمالسلا ٌرّهظت هبف

 :لاقو

 مارحلا يف  تٌعبش ام اذإ - لخ دقت الو ءىطمت الو .عماجت ال
 ماقس لكو جلاف نم رم لاهيقتي ام لكل ٌعفد وهف

 :لاقو

 ١ ْنَع نم ردصلا يف ام ٌجرخُي ةىبَقلو ٍةرَغْرَعِب ةجرخأ سأرلا يف ناك ام ) 0 .٠ و ىلا لما 5 مه رماه 5 ع 1
 نّقحلا نم طالخأب الإ ليسي ال كلذف بلص يف ناك ام لكو

 :لاقو

 ٌمبصت نيح ًادراب ءام ففيصلا يفو ًاَنَّخسُم ءام ْنسْحآ دربلا يف قيرلا ىلع
 حلصتي مسجلا هنامدإ ىلع كاذو ٌةَخَّصَم هيف لييق اهف كلذو

 :لاقو

 ءاشعلل ٌدّماعت هنم رصع لا َدعَبو َءادقلا ركاب نم نإ
 ءاد لك نم ةايحلا يف الاس ًاحيحص ىقبي هلإلا نذإبف

 )١( قلحلا يف ءاملا وأ ءاودلا ديدرت :ةرغرغلا .



' 
 . اهولعت ةرفص وأ نانسألا لوصأ يف فالس :رفحلا (؟)

١ 

 :لاقو

 دت نأ بَقلا َسأر نإ

 مونلا دنع نّيلَجرلا نطاب ...

 : :لاقو

 هّمْشَم ٌهيرّكلا ثيغارتلا ٌرجش

 :لاقو

 ةنسل ٌبحتْسُيل كاوسلا َنِإ

 :لاقو

 لل نيرهش ّلك نيب ْمِجَتْحآ

 لَحللو ةاهّللاو نيعلل وُهَف

 :لاقو

 سأرلا طغت الو

 ٍسارلا راخب نإ

000 
 ام تقو

000 
 ام تققو

 :لاقو

 ةَّخّصَم مامحلا ىلع عاجلا نإ

 . مريو هنم مظعي نطبلا يف ءاد :نيحلا (

 . ضارمألا :ماقسألا ()

 ..اكلذ قّترلاب كل
 اك مقتنلا هَ

 ")نيا ءاد نم هللا نذإب ير

 مَقلاهب ٌبيطَي امم هنألو

 "" مغلبلا ةاهللا نم ليسي هبو

 مايألا نم ةرثأ ىلع ف

 "ماقسألا نَم اه َّنامأ قل

 ٌررضلا شخآو مامحلا نم جّرخت

 رصبلا ُبيِصُي ءاد ٌةتفصَو

 تاّذللا ىلع تمهات ةّداذلو
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 ايفر

 معطملا نم اموذأم لبق نم 0 خبطلاب ...

 ودي ال ءاعبرأ لك ّرْعشلا كنم ٍلطأ

 روقهطلاو ةنم در اِبلاب كْلْسَغ نكيلو

 مسجلا ٌرَمَش هلم ُرَعْرَي هنإ
 "!ييبخ ُسانلا هله جي امب بط يننإ

 اهجوز نم ةيكاشو ِهنِلَِ, لوسرلا

 نب ثراحلا نب هللا ديبع نب دم ىنبثدح :لاق قارولا مهاربا نب دمحم ثدحو

 نع ىمرضحلا سنوي نب دايز انثدح :لاق ةيجان نب دواد دم انثدح : لاق رصمب قاحسإ

 :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع يندملا لاله نب دمع

 ؛ عامجلا ةرثك ركذت اهنإ :لاقف « اهجوز يكتشت هَ هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج
 . ةيراج كّيطعُت ىتح لاعتف بس انءاج اذإ نكلو ءال لاق «ينزأفأ هللا لوسر اي :لاق
 :هل لاقف !رتخا : هل لاقف . يدعو هللا لوسر اي :هل لاقف هيلإ ءاجف ؛ يبس هيلع مدقف
 تءاج نأ انثبل ايف :لاق . . . اهلعلف , ")ءاقرز اهارأ ينإف .هذه ذخ :لاقف . يل رتخا
 ؟ اذه ام : هم يبلا هل لاقف . ًادّدجحت الإ رمألا هداز ام ,هللا لوسر اي :تلاقف ةأرملا
 رثكت كلعل : هع هللا لوسر هل لاق ُم .ال :لاق ! ينزأفأ هللا لوسر اي :لاقف

 ( ١ ( هب ملاعلا ءيشلاب ريبخلا :بطلا .
 . هقرز اهنيع يف يتلا وأ .ءاضيبلا : ءاقرزلا (؟)

 ٠؟



 . كعامج لقي "'كءالط لقأف :لاق . معن :لاق . ءالّطالا

 «ةنس نونامت لع ىتأ دق ءريبك خيش ينارت امك انأو :ةيجان نبا يل لاق : دمج لاق

 . ةليل ةرشع سمخ لك يف تيلّطا ءطولا تببحأ اذإ

 اياد لا

 :زورينلا موي يف ناطلسلا لهأ ضعب ىلإ ديمح نب « ديعس بتك

 نم اهنئارقب ةلوصوم رمعلا نم ةدايزب رابعألا لاوطأ تشع تشع «فيرشلا ديسلا اهلألو

 ًارصقم ناك الإ موي كب َرمي الو .ىرخأ كل ددحي ىتح ةمعن تح ىضقني ال ءركشلا

 ىلإ ايادحلا مهيلع بجت نيذلا عابتألا لاوحأ تحفصت ينإ . هلبق اع ًايفوم .هدعب اع
 لاحلا يب ترصق نإو .ءادهإلا يف مهب يسأتلا تسمتلاف «[ مويلا اذه لثم يف ] ةداسلا

 ؛كريغل اهيف ظحال ,كل كلم وهف ىسفن تيدهأ نإ ينأ [تيأرف ] .بجاولا نع

 .يدهملاك ًائيش اهنم تيدهأ نإ تنكف ءكنم اهتدجوف « يلام مارك ىلإ يفرطب تيمرو

 نإ ىنتيأرف «ةثدحتسم ريغ ةميدق كل ةصلاخ اهتدحوف يندوم ىلإ تعزفو ؛كيلإ كلام

 ةلزنمب ركشلا نم ةلزنم نيمأ مو ؛افطل الو ارب ديدجلا مويلا اذه ددجأ مل يتيده اهتلعج

 ؛ ةقاطلا هغلبت ام ىلع ةدئاز ةمعنلاو «قحلا نع ارصقم ٌركشلا ناك الإ ,كتمعن نم

 لصوتأ ارب كل بحي امب رارقإلاو ,كيلإ ةيده كقح نع ريصقتلاب فارتعالا تلعجف

 : كلذ يف تلقو ؛كيلإ هب

 ركشلاب هيلع قيقحلا وهو هبهاو وهف الام دْهَأ نإ
 ع

 . هاما اه ا . 8 5 4 ع

 ريهدلا رخآ كلعف كم نبترم وهف يركش دهأ وأ

 ديزل بلا ٍآ 7 نأ ” علل اذإ نع سم 6 لاو

 )١( هوضع اهب ىلطي ةدام لاعتسا هب دارأ :ءالطالا .

 هترئاد وأ هجولا :ةنسلا (؟) .
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 : كولملا ضعب ىلإ باتكلا ضعب بتكو

 (ف ؛ كوحن فورصم لمألاو ,كيلع فوقوم ءاجرلاو ,كنم لاملاو .كل ّسفنلا
 ؛ةداسلل ايادهلا ليبس ,ةداعلا هيف تلهس موي وهو . مويلا اذه يف كيلإ يدهأ نأ ىسغ
 يفي ام انعسو يف نأ ىعدن نأ وأ ؛نيرصقملا نم نوكنف ءهتنس نم هليخن نأ تهركو
 يفنتو ,قحلا ضعب يضتقت ةيده ىلع انرصتقاف ؛نيبذاكلا نم نوكنف ؛ انيلع كقحب
 ,ةطبغلاو رورسلا ماد ريمألا اهيأ تلز الو ؛ ربلا لمجأ َماقم كدنع ٌُموقتو ةوفجلا ضعب
 ,ةحرفملا مايألاو ةحلاصلا دايعألا كب رمت ,ةماركلا لزانم ىلعأو ةيفاعلا لاوحأ أي ف
 رّكسلاب لوسرلا تثعب دقو ؛ اهامجو اهئاهبب كاقلتف ٠ ءاهاثمأ لبقتست ديدج تنأو اهَقلختف
 الو ؛ ")كلم نم لك ىلع هئاغبل مهردلاو ,هلأفل لجرفسلا تكرتو «هتوالحو هبيطل
 قيلت نيذلا هللا ءافلخ دنع ًامدقتم ,كئادعأ ىلع ارم ,كئايلوأ ىلع قاذملا ولح َتلز
 . كلثمب مهتينفأ نسحتو ,كتمدخ مهب

 : يهو ةئنهتو ًاراذتعاو ةّرسمو ءانث ةديصقلا هذه يف انعمج دقو
 الوذَع نعيطَت الو ينعطأو ًالومَش ًاسأك ناجرهملا يف طاع
 1 ملا كؤابآ ناك دق ٌموي وهف
 تّفقت دق ةلود فيصلل نإ

 وّنلا نع ٌضايرلا كل تّلجتو
 الذج َتلز ال .وهللاب عتمتف

 مل نإو .ةءانثلاو ركشلا لدعي
 كشلا نم ّقيطأ يذلا تلعجف

 هملا عِنقُت ةّيده نم اهاي

 اليلج الحم هَنوُلِحُي رس

 اليمج ًاهجو ءاعشلا كارأو

 اليدب ءيش لك نع تناكف ر

 اليلك كنع نامزلا فرطو َن

 هليلقو هلم ًاريثك تس
 اليدع تيتأ ال يركش كي
 اليلد هنع تزجع امرر

 الوسرلا ينعَت الو هيلإ ىد

 :ناجرهملا يف ناطلسلا لهأ ضعب ىلإ ءارعشلا ضعب بتكو
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 امع رصقت ةعاضبلا تناك نإو «ةداسلل ديبعلا فاطلإب ,ةداعلا اهيف ترج مايأ هذه

 هذه يتيده تلعجف :بجاولا رادقم غلبأ الف يدهُأ نأ تهركف ,ةمهلا هغلبت

 : يهو «تاسألا

 ناجرهملا اياده يف اًورابت يباصتلا يوذ تير نأ اَنو

 نامزلاو ثداوحلا رم ىلع اقم اًذر يتيّده تلعج

 ''اناوهلا ىلع ِّرَقَي ال نكلو اليلذ هّمرُكت نيح ًادبعو

 ا"!!ينامألاب كلاوت نم ىضريو اعوضَخ هيطعَت نيح كديزَي

 : اهعم بتكو العن كولملا ضعب ىلإ ةيهاتعلا وبأ ىدهأو

 دجملا ىلإ ىعست اب لجر اهبسبلتل اب تشب لعن
 (8) س

 يّدخ اهكارش تلعج يّدخ اهكّرشأ نأ ٌحلصي ناك ول

 :بتكو ءابلك مهجلا نب ىلع ىدهأو

 اهّدمَحأ لازأ ال ادي يدنع هل نإف هب ًاريخ صوتسأآ

 اهدقوُم مان رانلا اذإ ل يللا قَّسَع يف لع ىفيض لدي

 : هيلإ بتكو , يدهملا نب ميهاربإ ىلإ ًابّيطم احلم فسوي نب دحأ ىدهأ

 . متغي ال نم ىلإ , مشنحي ال نم ةيده ُتيدهأف «كيلإ ليبسلا تلّهس تلهس كب ةقثلا

 بارجو حلم بارج يبصوملا م مههاربإ نب قاحسإ ىلإ يدهملا نب ميهاربإ ىدهأو

 :هيلإ بتكو ءأ*!نانشأ

 ةعاضبلا نكلو «كرب ىلإ نيقباسلا تبعتأل ةمه لا غولب نع ترّصق ةلقلا نأ الول

 هب !دتبملاب تعبف ؛ركذ اهيف يل سيلو .ربلا ةفيحص ىوطُت نأ تهركو « ةمهاب تدعق

 .ةينمأ عمج :ينامألا(١) ١ .رقتسيو مهقي رقي )1١(

 . لعنلا ريس :كارشلا (؟)
 . يديألا هب لسغت ضمحلا نم تبن :نانشأ (4)



 باتك هيف انع رّبعملاف كلذ ىوس ام اّمأو ؛ هتفاظنو هبيطل هب موتخملاو ,هتكربو ِهنَمّيِل
 ام نودجَي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل# :لوقي ذإ ىلاعت هللا

 . ةيآلا رخآ ىلإ "7 4. . . جرح نوقفنُي 52 3 00( - م

 هنكلو ؛كقوقح ىندأ انب فحجأل ,كّقح هبجوي ام بسح ىلع ةفحتلا تناك ول
 . اذكو اذكب تشعب دقو .سنألا بجوُيو ةشحولا جرخُي ام ردق ىلع

 :جرتألا نهد نم ةروراق هيلإ ىدهأ دقو هللا ىلع لكوتملا ىلا لجر بتكو

 : تقدو تفطل الكف ريبكلا ىلإ ريغصلا نم تناك اذإ ,نينمؤملا ريمأ اي ةيدهلا نإ

 تناك تّلجو تمظع املكف ريغصلا ىلإ ريبكلا نم تناك اذإو ,نسحأو ىهببأ تناك

 ٌداشر ٍنَّرخأ الو .كيلإ ينتراصأ ٌّةمه يي ترصق نوكت ال نأ وجرأو ؛ عقوأو َعفنأ

 :لوقأو «كيلع ينلد
 مركلا اذو ىدنلا اذ اي كباب هب تغلب ٌةمه ترّصق ام

 ممألا دحاو اي اًرعو ًارخذ هب ترفظ نإ كيّدوب يبسح

 هذه هيلإ هعم بتكو ءاملق بهو نب نسحلا ىلإ يئاطلا سوأ نب بيبح ىدهأ
 :تايبألا

 ٍلوبَق اذ هل نكف ءيشب ُهللا كمركأ كيلإ انثعَب دق

 ليزجلا ريثكلا كلين الو رّمَغلا كّفك ادن ىلإ هّسقَت ال

 ليلق ريغ لقملا ليلقف ينم ةّيدهلا َةَلَق زجتساف
 :اهعمو بنع ةلس تيدهأ دقو ىنعملا اذه يف انلوق نمو

 ٍشبحخلاو مورلا تانب نم اهنأك اهتّولت يف ًادوُسو ًاضيب تيذهأ

 شطع نمو عوج نم مصعتف اناي

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس 9١ .



 :امهعم تبتكو نيتوُح تيدهأو

 ءاقرزب ًانورقم قرزأ تيدهأ

 ةرهاط كفنت ام ءذْخألا اتاكد

 :هعمو درو قبط تيدهأو

حيرل اهيدهأ نيحايرو
 ىنملا ةنا

 دجام ِةّرغ تييح هب ٌدروو

 رضان نوللا قرشم عيبر يشوو

 ةرهز قوف نم ةارهز اهب تنعَب

 :سأك ىلع تبتكو

 ٍٍقبنأ رظنم ىلع برشآ

 ًاقفر باعكلا حاشو لثحآو

 يباصتلا يف مال نمل لقو

 :ىنعملا اذه يف رهاط يىبأ نب دحأ دشنأو

 ريقف نم ةّيده يف ىرت ام

 انلا ىلإ ايادهلاو َلاملا كرت

 ورلا عطق اهمنأك تاركحُم

 . دمتعملا يف يبلهملا ديزي نبا دشنأو

 يناسل يدهُي ام كيف ىقبّيس

 امم قافآلا المت دئاصق

 :رخآ لاقو

 قح زورتنلل ءكادف َتلعُج

 . تاغصلا : لئامثشلا )١( . حبذلا :ةاكذلا()٠

 . ةحئارلا بيط تبن :راهبلا (")
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 ءالا ىوس ءيش اهُذْعي مل ءاملاك

 "!ءايحأك ًاتاومأ رحبلاو رباب

 دخلا ةرمُح نم ليجخّتلا دي اهتنِج

 "ادرولا نسم اهسن ىكذأ هلئاث

 دمحلا نم يشو بوث هيلع حولي

 دخ ىلع اًدذخ نّيقوشعم بيكر تك

 يقير بيبحلا قيرب جزمأو

 قيقرلا اهرصخ ىلع ٌرذحآو

 راسيلا نيبو هنيب ام ليح

 راعشألا ٌبئارغ ىدهأو ءس

 ا"اراهّتلاب هراونأ تّلحت ض

 ناجرمهملا اياده تبنف اذإ

 نايبلا رحس نم هللا لحأ

 اقرتسُم كل هعيج ناكل



 اقحتسم ىنم كاذل تنكو 2 رعش مظنب ةانثلا تيدمأو

 (') بت راعشألا ةيده نإو ىتفت فاطلألا ةيده نأل

 :بيبح لاقو

 الّخنملا ةانثلا نَّلَّمحُي كيلإ ًادراوش يدهأ ٌكفنأ ال للاوف
 ”!دلمْحَم رسيأو اقوتفم كسملا نم ةحفن بيطاو ىولسلا نم ذلا ) ها 2 كا 0 ا

 ناجرهم موي لك كب انل نامزلا َدِمُح رفعج ةلودب
 ناسللا جحّسَن ام يشولا ريخو  ًايشو هيف كل يتيده تلعج

 :رهاط يبأ نب دمحأ لاقو

 ةلابقإو رهدلا فلاس نم  ىمفم اهف كالمألا ةّنُس نم

 ةلوحأو رهدلا ةدج يف هتر ىلإ دبعلا ةيده
 هلاخ نم ُتَلَّوْخ امو يلح ؟يديس ىلإ ىدهأ ام ثلقف

 هلام نم وهف يلام دهأ وأ هسفن نم ىهف ىسفن دهأ نإ

 هلاشمأل ىقبي يذلا حدم لاو ركشلاو ٌدمحلا الإ سيلف

 : ةلوزهم ةّححضأ ديمُح نب ديعس هيلإ ىدهأو ينودمحلا لاقو

 "””فّجَعلاو رضلا الان ةهيوش ' 1 ١ 0( 2 سا يارا ف

 ع 3-5

 (©9 فنّدلا نم ىئاد ءْرِب  هّفكب نَم يبأب»
 فلتعتت هتتأف امّمطط اهاتأف

 :فّسألا نم ىنغتت تلبقأف ىلو مث

 . ةيدحلا وهو فطل عمج :فاطلألا | )١(
 . هيكذي ام هب طلخ يأ كسملا قتف لاقي :قوتفملا (؟)
 . لقثملا ضرملا :فندلا (:) . لازملا :فجعلا (؟)

511 



 «فرصناو َبلقلا بدع فقو نكي ملهتْيل»

 , ةيحضأب لإ ثعبي ةنس لك ناكو « مهاربإ نب نسحلا ىلإ تبتك : ينودمحلا لاقو

 : نومأملل ةيراج نم

 :هيلإ تبتكو ,هل ةحافُت نومأملا يراوج نم ةيراج تدهأ

 مهفاطلأ رتاوتو «كيلإ ايادهلا يف ةيعرلا سفانت تيأر امل نينمؤملا ريمأ اي يفإ

 ؛ اهعقوم لحيو ءاهرطخ مظعّيو ءاهتفلك نوبتو .اهتنوؤم فخت ةيده يف تركف ,كيلع

 تيدهأف ؛حافتلا الإ .فصولا اذه هيف لمكيو .تعنلا اذه هيف عمتجي ام دجأ ملف

 برعأ نأ نينمؤملا ريمأ اي تببحأو ؛فّرصتلا يف ةريثك ددّعلا يف ةدحاو اهنم كيلإ

 تلاق امو ءاهيناعم فيطل كل حرشأو .اهنساحم نع كل فشكأو ءاهلضف نع كل

 ةلقمب اهظحلتو .ةلالجلا نيعب اهقمرت ىتح .اهفاصوأ يف ءارعشلا نثفتو ءاهيف ءابطألا

 هيف عمتجا .حافتلا ةهكافلا نسحأ :هنع هللا يضر ديشرلا كوبأ لاق دقف ؛ةنايصلا

 ذلَي ؛ ربتلا نولو . ةضفلا ضايبو «ةيبهذلا ةَرَقشلاو «ةيرمخلا ةرمحلاو ,ةيَّرّدلا ةرفصلا

 سيلاطاطسرأ لاقو . اهمعطب مفلاو ءاهحيرب ُفنألاو ,اهتجهبب ْنيعلا : ساوحلا نم ابب
 مصتعأ ةحافت يل اوسمتلا :هذيمالت هيلإ عمتجاو «ةافولا هروضح دنع فوسليفلا

 .رمخلا :حارلا )١(



 ضيرملا َلّلُع ام :ءىناه نب ميهاربإ لاقو . اهيلإ رظنلا نم يرطو ىضقأو ءاهحيرب
 ةركف تعمُج الو « ىلبحلا ةوهش تدر الو 2 ")لكنلا ةرارح تنكس الو ءىلتبملا

 لثمب «نايقلا تويب يف نايتفلا تّيَحَت الو , /"نابضغلا ةقنح تنكس الو ,ناريح لا

 دقو ؛كلؤَت مل امب َتيِمُر نإو ءَكِذْؤُت مل اهتلمح نإ ,نينمؤملا ريمأ اي ةحافتلاو . حافتلا
 :رعاشلا اهيف لاقو ؛ةرفصلاو ةرمحلاو ةرضخلا نم ,حزق سوق ناولأ اهيف عمتجا

 0 نا مس

 حرف سوق نم ءايشألا ببرقأ هترضخ عم حافتلا ٌةرْمَْح

 حرفو طاشنب اهينقسأو ةوهق برشاف حافتلا ىلعف

 حرج دق يلق ناتفلا كفرط ينبرطت يكل ىنغ مث

 لمأتو ,كتيغب اهيلإ فرصآو ,كنيميب اهوانتف «نينمؤملا ريمأ اي كيلإ تلصو اذإف
 اذإف ؛ كمدخل اهذبت الو ,كنيع نع اهدعبت الو ,.كرفظب اهشدخت الو ,كفرطب اهّنسح

 اهدصقيو « همهسب رهدلا اهيمري نأ تفخو « كيدي نيب اهماقمو .كدنع اهبل لاط

 : اهنأكف ءاهترضن ليحتو .اهّتجبب بهذتف .هفرصب

 . هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلاو

 :ىنادمملا سابعلل

 :زورين موي ف نومأملا ىلإ ينادمهلا سابعلا بتكو
 ) ( 52 يتلا - - « وم - م

 ”ْبَهَّلاو فئاصولاو بك . ارمآ ٌسانلا كل ىَدْمَأ

 بلشخلاو حس ع ادملاو دئ اصتقلا ٌولُح ىتيدهو

 بّصَعلاو ثداوحلا نم ن  امزلا ىلع تشلس ملساف

 !مويلا اذه يف انل يدهأ ام ّلك هيلإ اولمحا :نومأملا لاقف

 )١1 ( اهدلو تدقف ىتلا ةارملا : ىلكثلا .

  0باودلا نم بكري امل مسا :بك ارملا .
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 .سقلا 8

 .رفعج نب هللا دبع رابخأ 4
 .ةيواعمو وه
 .اهعمس ةينغمو وه ١
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 .نومأملاو وه
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 نبال ؛ةنيق يف يرتحبلل «ةنيق يف نومألل
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 .يعارلا رعش يف قاحساال
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 . كلملا دبعو ةفلع نبا 6
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 . نمح رلا دبع ةنياو كلملا دمع



 عوضوملا ةحفصلا

 .نايفس يلأ تخأ 07
 نسحلا .هتنبا يف صاعلا نب ديعسو دايز

 .هتنبا جوزي لجرو

 .زيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبع

 . نسحلل

 يسيقلا ةقنبه .حيرش نبا ةويحلا 4

 .جاوزلا يف بغارو

 .دلاخ نب دبعم جاوز يف لقمو رثكم

 .اهجاوز يف بغارو ةبمأل ةيراج 8

 .نيتجوز نيب لجر ٠

 نباو ديعس وبأ .يثراح مالغو ةريغملا

 ءاسنلا تافص .جاوزلا يف نيريس
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 ا يناثلا ةررفلا تنك 0
 4 ا و

 ناسنإلا عئابط نايب يف انلوق ىضم دق :هبر دبع نب دم نب رمع وبأ هيقفلا لاق

 . فتنلاو ناويحلا رئاسو

 امههو ةسارفلا ومنت اب نيذللا بارشلاو ماعطلا يف هقيفوتو هللا نوعب نولئاق نحنو

 . حاورألا ءاقب (هيلعو ,نادبألا ماوق

 ديري . يمأ اذه :ربخلا يفو .يبأ اذه :ءاملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا لاق

 .ناوبآلا (هيذغي اك نادبألا نايذغي امبنأ

 . بارشلا يف ءزجو ماعطلا يف ءزج :نآزج باتكلا اذهو

 عفانملا نم ماعطلا ةيذغأ هب فرصتيو متي ام َعيمج ّصقتم اههنم ماعطلا يف يذلاف

 ءهتالاح بورضو هتاوقأ يف كلذ نم اهحلصي امب نادبألا دّهماعتو :راضملاو

 لعج دقف ءاهّظكي ال امو ةدعملا لحي ال امب ةنمزألا فالتخا عم ةيذغألا فالتخاو

 . ًاردق ءيش لكل هللا

 يف هيف سانلا فلتخا امو ,ةبرشألا فونص ىلع لمتشم امههنم بارشلا يف يذلاو

 دقو .نوحلاص موق هزاجأ دق ذيبنلا دجن انإف ,همومذمو كلذ دوممو ,'ةيذبنألا

 ؛هرظن ىهتنمو « هليصحت غلبمب هسفنل لجر لك طاتحيف اباب كلذ نم ءيبش لكل انعضو

 . هلها بذكي ال دئارلا نإف

. 
يغ وا رمثلا وا بنعلا ريصع نم ذختي ركسم بارش وهو .ذيبنلا عمج :ةذبنألا

 هر
)١( 
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 برعلا ةمعطأ

 . اقشو قّشأ تقّشو :هنم لاقي ,عفري مث ةءالغإ ىلغي نأ وهو :محللا نم ةقيشولا
 :ءىناه نب نسحلا لاق

 00( تاو تدم م02 . 007 هَ
 ' قشومو مدوم نيب محللاو اهمارضب انردق انعفر ىح

 . اقص هفصأ هّتفَفَص :لاقي ,ديدقلا وه لاقيو .هلثم فيفصلاو

 . اكبر هكبرأ هتكّبر :هنم لاقيو ءرمتو رب نم خبطي ءيش : ةكيبرلاو

 وأ نمسلاب هتلت مث .طقألاب قيوسلا لثم «هريغب هتطلخ ءيش لك :ةسيستبلاو

 . اس هّسبَأ هتسَسَب :لاقيو «لبإلل ىونلاب ريعشلا لثم وأ ؛تيزلاب

 . ًاضيأ ةميثغلا وهو ؛دارج هيف لعجيو خبطي ٌمعط (ةمجعم ريغ نيعلاب ) ةثيبعلاو

 . ثولغملا وهف ناَؤّرلا هيف ناك اذإف ؛ ريعشلاب طولخملا ماعطلا :ثيلغلاو ثيغّبلاو

 وأ نمس وأ ءامب لبي مع قيوسلاب طلخي قيقدلا يهو :ًاعيمج ةلاكبلاو ,ةليكبلاو
 . الكب هلكبأ هتلكب :لاقي «.تيز

 . نبللا نم لمعي ءيش : ةقيرفلاو

 . افيتكت هتفّتك :تلق ًاراغص محللا تعطق اذإف

 هنع َرِشَقَت نأ وهو .هتسحسح :تلق رمجلا ىلع محللا تلعج اذإ :لاق ديز وبأ

 هتبهض :تلق هخبط يف غلابت ملو رانلا هتلخدأ اذإف ؛رمجلا نم جرخي نأ دعب دامرلا
 ١ هضم وهو

 ,ةسيرطلاو . ضماحلا وهو .ءرضاملا نيللاب تخبط ابنأل كلذب تيمس :ةريضملاو

 . تفلت اهنأل ةتيفللاو . دصعت ابنأل , "!ديصعلاو . سرب ابنال

 عطقملا :مذؤملا )١(

 . خبطيو نمسلاب تلي قيقد :ةديصعلا (؟)



 لثم « طرتسُي هنأل - طيرسلا : ًاضيأ ذولافلا ءامسأ نمو« طارطرسلا وهو - ذولافلاو
 ِء م. جو )00 مل ع

 : يثلا ىقعا :لاقي .يقعتف ارم الو .« طرتستف اولح نكت ال :لاقيو ؛دردزي

 . هترارم تدتشا

 . ًاقعل قعليف طلتخي ىتح قيقدلا هيلع َرْذي مث ىلغُي بيلحلا نبللا :ةديغرلا
 . قيقدلاو مسدلا نم ءاسحلا :ةريرخلا

 :ناسح لاق هب تيمسف ةيلهاجلا يف شيرق هلمعت تناك ءاسح : ةنيخسلاو

 بالغلا بلاغم نّبلغُيلو اهَّبر بلغتس نأ ةنيخس تمعز

 : يدسألا روظنم لاق . برشُي مث ءاملا هيلع بصُي قيقدلا : سيكّلاو

 ا""اهديرو ًاحّشر دادزآو اهرصاورخ  تحّدمت َسيكَعلا اهانيقّس الو

 ماعطلا ءامسأ

 ناتخلا ماعط :راذعإلاو .'"'كالمإلا ماعط :ةعيقّتلاو . سرعلا ماعط :ةميلولا

 دنع عنصي ماعط :ةعيقنلاو .ةدالولا عباس ماعط :ةقيقعلاو .ةدالولا ماعط :سرخلاو

 هينبي ءانبلا دنع عنصُي ماعط :ةريكولاو . اعاقنإ تعقنأ :لاقيو ,.هرفس نم لجرلا مودق

 تْبَدأو ءاباديإ بدوأ تبدآ :لاقي «ةوعدل عنصي ماعط لك :ةبدأملاو .هراد يف لجرلا

 : ةفرط لاق «ابدأ

 رقتني انيف بدآلا ىرت ال ىلفجلا وعدت ةاتشملا يف نحن

 . ةصاخلا ةوعد : ىرَقّنلاو . ةماعلا ةوعد : ىفجلاو . ةبدأملا بحاص : بدآلا

 . ءادغلا لبق هب للعُي ماعط : ةفلّسلاو

 :ةوافقلاو ؛ اوفق هوفقأ انأف هتوفق :هنم لاقي لجرلا هب مركي يذلا ماعطلا :َّىِفَقلاو

 :رعاشلا لاق ,ناسنإلل قرملا نم عفرُي ام

 . الهس ًاريس هيف راس يأ :هقلح يف ماعطلا طرتسا :لاقي )١(

 .جيوزتلا :كالمالا (ع) ١ .تخفتنا :اهرصاوخ تحّدمت (؟)

0 
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 يف راحلاو فيصلا يف درابلا ءاملا ركش يدؤت لهو !عكَل اي :لاق !هركش يدؤأ

 ام تابيط نم اولك اونمآ نيذلا اهيأ اي# :ىلاعت هللا لوق تعمس امأ ؟ ءاتشلا

 . "' #عانقرر

 ..يسح لوقي ىتح هيطعن :هبسحن )١(

 . هب دتعي الو طقسي ام :طقسلا (؟)

 )١( و8 ةيآلا ةدئاملا ةروس ,

 . سأفب هيحاون نم تحن هنأك ركسلا :ذزربطلا (4)
 17+٠١ ةيآلا ةرقبلا ةروس (0)



 ! اسم اذه باع ام ؛ نمسلا

 لاقف . ")ةأنكلاو دبزلا نم لإ ضغبأ *يش ام :فنحألا سلجم يف لجر لاقو

 . هل بنذ ال مولُم بر :فنحالا

 ىلع مكحأ ال :لاقف ؟ قئيزوجلا وأ قنيزوللا . بيطأ امهيأ : يضاقلا حيرشل ليقو
 .تاغ

 رواسُم مهيفو «سانلا اعدو ,ةصبجألا عنصف دولوم ليل بأ نب نمحرلادبعل دلو

 :قاّرولا رواسم لاق اولكأ الف ,«قاّرولا

 سرافلا ُهانَه الف صيبخلا دعب 0انلابس ديرثلاب ْمُسدُي مل نَم

 ةيوارلا دامح برقب هسفن حرط ةلقصم نب ةبقر نأ نافه وبأ انربخأ :لاق ىباقرلا

 املاطف ؟نم دنع :دامح هل لاق . جذولاف عيرص لاق ؟كلام :دامح هل لاقف «دجسملا يف

 ليلذلاو .دوقعملا زولملاو .دوضنملا ضيبألاب اناتأ :لاق ؟هدنع تلكأ امو :لاق

 .دودوملا ىضاملاو « ديدعرلا

 دوراجلل ةرصبلا ىلع ريمأ وهو ةدرب يبأ نب لالب لاق :لاق يحمجلا مالس نب دم

 ؟رماع نب هللادبع نب ىلعألا دبع ينعي ؟ خبشلا اذه ماعط رضحتأ : يلذهلا ةرّبَس يأ نبا

 ىتح سلجنف  ًامئان ينعي  !"!حّبصتُم هدجنف هيتأن :لاق . يل هفصف :لاق . معن :لاق

 نسحأ انثدح نإو ,عاتسالا نسحأ هانثدح نإف ؛ثيدحلا هطقاسنف انل نذأيف «ظقيتسي

 ةدحاو هفطلت ال نأ هدالوأ تاهمأو هيراوج ىلإ مّدقت دقو ,هتدئامب وعدي مث ؛ثيدحلا

 اهمجح فلتخيو .ةخوبطم لكؤتو ضرالا نم ىنحت «ةيئمكلا ةليصفلا نم رطف :ءمكلا عمج :ةأكلا )١(

 . عاونالا بسحب

 . ةادغلاب مونلا :حبصتلا (؟)



 كدنع ام :لوقيف «هيدي نيب لثميف هزابخ لبقي مث ؛هتدئام تعضُو اذإ الإ نهنم

 ديري ؛هفصيو .هدنع ام لك ددعيف ...اذك يدنع ءاذك يدنع :لوقيف ؟ مويلا

 نم فاطلألا لبقتو «ماعطلا نم ديري ام ىلع هتوهشو هسفن لجر لك سبحي نأ كلذب

 نم ءاطقر «لفلفلا نم ءابهش ةديرثب ىتؤي مث ؛ةدئاملا ىلع عضوتو ءانههو انهه
 اوداك دق موقلا نأ نظ اذإ ىتح ءهعم لكأنف ؛''!قارُعلا نم نيفافح تاذ ءصمحلا

 دبع رد هلل :ةدرب يبأ [ نبا ] لاقف . مهعم لكألا فنأتسا مث هيتبكر ىلع اثج ,نوثلتمي

 . سارضألا عقو ىلع هشأج طبرأ ام . ىلعألا

 :لاق هدنع ام فصوو هيدي نيب زابخلا فقو املف « ىلعألادبع ماعط يبارعأ رضحو

 !زابخلا اذه فصو نم تعبش دقف ؛ءام ينيقسي كمالغ رمأتأ , هللا كحلصأ

 ءاذك نول لمعف خابطلا ترمأ ول «يبارعأ اي لوقت ام :ًاموي ىلعألادبع هل لاقو

 عضوم تناكل نآرقلا يف ةفصلا هذه تناك ول .هللا كحلصأ :لاق ؟اذك نولو

 . دوجس

 نيصحلا نباو قدزرفلا

 له :هل لاقف يشاقرلا رذنملا نب [ نيصحلا نب ]ىيحيبقدزرفلا رم :لاق ةديبع وبأ

 الإ اذه ىبأي لهو :لاق ؟بيبزلا بارش نم ذيبنو ,عيضر يْدج يف سارف ابأ كل
 مق 1

 . ةغارملا نبا

 ءاوش :لاق ؟كل ّدعَن نأ ىرت اذام .ةنيدملا مدق امل ريرجل صوحألا لاقو

 . كل ّدعَأ دق :لاق . ءانغو "!ءالطو

 :ماعطلا فصو يف قاّرولا رواسم لاقو

 ءايحألا تيمك تعمس امف نكت الو كولملل يتعنب عمسأ

 ءارقفلا ىلع هب نورثأتسي 2 ٌبِيط ٌماعط مهل كولملا نإ

 . محللا نم ةردقلا يهو . قرعلا عمج : قارعلا 1(

 . هاثلث بهذ ىتح بنعلا ريصع نم خبطي ام :ءالطلا (ح) .ناتألا :ةغارملا (؟)
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 هلك يشيع ذيذل تعن يفإ

 هشيعو ذيذللا نم تصصتخا مث ُ

 هضايب ديدشلا لسعلاب تأدبف

 ةباصع نيب كانه تنأ ماي

 مهيلإ تسلج اذإ نوقطني ال

 ةبوبه لك حاير نيمسنتُم

 قرذبم يل توعد مث ْتدْعَقف

 هتالضع ىلع هيّمك فل دق

 اهدنع مَجْرت مع اهالَم ىتح

 مهيدل جنلخلا نم عاصقلا اذاف

 انههو كاهو انهو عضو عفرأ

 ةفيرط لك نوب مث نووي
 َيِنَرَف لك نم
 بيط ريثك ٍجاَرَذ صوّصَمو

 تفقُس دق ةموملم ةديرتو

 ةمولعم لباوتب تنليزتو

 لّلعت هاوس امو ديرتلا اذه

 عضار يدَج تعنب ل تغلك دقلو

 عضار يدَّجو

 )١( ةحيبقلا :ءاروعلا .

 ) )1عاصقلا هنم لمعت بشخ :ىزيشلا .

 . ةعساولا :ءاحيفلا (؟)

 ءاوسب ُهذيذل سيل شيعلاو

 ءاولحلا ةوهشل ماعطلا ةفص

 عءامس ءامب هركابت ٌدهش

 ءافشو 0 نيب تعّمجف

 أ معنت مويل اورضح
 ()ءاروع ةظفلب نوكياميف

 "ءاحُيف ةفّرغب ليخنلا نيب
 ا”ءادر ريغب ىعسي رّمشتُم

 ءاَّعَس رْمْسُم صيمقلا صلق

 (ءازيشلا ٍنواخأ قوف هانبف

 ”'ءاحّوب ايعاد ةيسرافلاب

 ءافصؤولا عم اهُبناوج ودبت

 ءاّرقلا ةمهنو كولملا فْصَق

 ءافلخلا دئاوم هتفلاخ دق

 ءاوشَع ةبوُيَرَم ةجاجدو
 ا"ءاوش نب ىّتْوي ضهاونو

 ءاضعألا بياطأب اهقوف نم
 ءاقن ناَمحلاك تاصّنبْحو

 يئاوهو يتمهنب ديرغلا بهذ

 ءاعر نيب نيرهش هّثنص دق

 . ريفخلا :قرذبملا (ع)
 . ةعرسلا :ءاحولا (ن)

 خرف وهو : ضهان عمج : ضهاونلاو . ريطلا نم برض :جاردلاو . خبطيو لخلا يف عقني محل :صوصملا (1)
 . ضوهنلل لقتسا يذلا ريطلا



 بيط ريثك نبل نم لان دق

 ىوترأ اذإ ٌّرَقَي ال رمحأ لك نم

 هبول فاص نّيَبنحلا نكعتُم

 اهموحلب ينوادف تضرم اذإف

 قثت الو بيبطلا عدو

 ةبرشب كابَح اذإ َبيبطلا نإ

 هقيدص ءاود يف عطنت اذإو

 اجليلبو ًاجليلَه ُبيبطلا 'تَعَن

 هئاودب

 ءاّشلا عاضر نم قّنفَت ىح

 )تو متاد صقر نيب نم

 ءاخَر ءاذغ نم مئاوقلا لبع

 يئاود نّهموحل تدجو يفإ
 ءادجألا عضاور كتفلاح ام

 ءاجرو ةفاخُم نيب كتكرت

 '' ءاّقَرلا ةنوُج يف ام دعي م
 (9ءاوذألا نم ا(هريغ تعنو

 ا"!ءاوسب امه (ف يقزارلاو
 «)ءاعمألا ةئقن ةّتقن جولتلا مطق اهتوطُب َنأك ًاقْرُر ًاينانبو

 ءاملظلا يف قاثخلا اهعاتبي ىتلا الو شيشحلا ةلكآب تسيل

 ماعطلاو لكألا بادآ باي

 . «ةءانآ قوسلا يف لكألا + : م يبنلا لاق
 3 م : يهبل ابل رسب 7 : ةسولع أب ناطسشلا ناف ءهنيمس برشيو هنيميب ألف دحأ أ اذا, : َمكظظ لاقو

 . « هلامثب برشيو هلامثب

 اهب ىت وي ًاعرجم ناشملا بطر

 واس ع

 دعب هعباصأ قعلي ناكو 6 ممغرف اذإ اودمحأو ,متلكأ اذإ اوُمَس» : لاقو

 . ماعطلا

 ا ممللا يفني ماعطلا دعبو .رقفلا يقني ماعطلا لبق ءوضولا » : لاقو

 مدقتيو ماعطلا لبق هدي لسغيف تيبلا ُبحاص أدبي نأ ءوضولا يف بدألا نمو

 . ماعطلا ىلا هّباحصأ

 )١( ةلسلا : ةنوجلا (؟) . بثولا :ءازنلا .

 . ةيدنه ةرجش ةرمث :جليلهالا (؟)

 . بنعلا نم برض يقزارلاو .. رمتلا دوجا نم برض :ناشملا (8)

 .نونجلاا (5) . كمسلا نم عون :ينانبلا (8)



 .«ةعبرألا يفاك ةثالثلا ماعطو ,ةثالثلا يفاك نينثالا ماعط ٠ : ِمَِلِي يبنلا لاقو

 . "!(نيعبّرلا دحأ هنإف نيجعلا ')اوكلمأ » : مقلم لاقو

 اورغصو .مكطاسوأ ىلع َرْزَألا اوُدشف متلكأ اذإ :هباحصأل لوقي دقرف ناكو

 ءهاعم عستيف هرازإ كدحأ لحي الو .[ اًنصَم ] ءاملا اوصمو , غضملا اوُددشو .مقللا

 . هيدي نيب نم دحاو لك لكأيلو

 ثالث هيف نإ :لاقف .كلذ نع لكسف ؛ءادغلا ركابي ةريبه نبا ناك :اولاقو

 ىلع نيعي هنأ : ةثلاثلاو ةهكنلا بّيطي هنأ ةيناثلاو «ةّرملا فشني هنإف ةدحاولا امأ :لاصخ

 مل تيدغت دقو ىتيب نم تجرخ اذإ :لاق ؟ةءورملا ىلع نيعي فيكو : ليق :ةءورملا

 . سانلا نم دحأ ماعط ىلإ علطتأ

 اهيف مهوقو ةنطبلا

 . ةنطفلا بهذُت ةئطبلا : اولاق

 المي يذلا لاق ؟مكيف قمحألا نوّدٌعت ام :مورلا كلمل كلملادبع نب ةملسم لاقو

 .دجو ام لك نم هنطب

 لف ؛ ًاديدش ًارقَل مقتلي هآرف «نمحرلادبع هدلو هعمو «ةيواعم ةرفس ةركب وبأ رضحو

 :لاق ؟ "'ةماقلتلا كنبآ لعف ام :ةيواعم هل لاقف «ةركب وبأ هيلإ حار يشعلاب ناك
 . ةلعلا مدعي ال هلثم : لاق « لتعأ

 ؟كمسا فيك :[هل] لاقف .ًاركنم أرقل مقلي الجر يلؤدلا دوسألا وبأ ىأرو

 !كامس يذلا قدص :لاق .نامقل :لاق

 . هنجع معنا :نيجعلا كلم )١(

 . ةدايزلا :عيرلا (؟)

 . مقللا مظعلا :ةماقلتلا (+)
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 مالغ اي :ةريغملا لاقف «قّرعتيو شهني لعجف .ةريغملا ةدئام ىلع يبارعأ دعقو

 . هسأر يف "اهنيكس ءىرما لك : يبارعالا لاق . نيكس هلوان

 يبارعأل
 تاذ .صمحلا نم ءاطقر «لفلفلا نم ءانكد ةديرث ىهتشأ تنك :ٌيبارعأ لاق

 ءوسلا يلو برضي امك اهيف برضأف :قارٌعلا نم [ناحانج اهل ,محللا نم ] نيفافح
 ! متيلا لام يف

 : يبارعأ لاقو
 ا"ادّبرلا اهُناسْرف ّينرَبلا نم الّْيَخو ابار لَيرست ًازبخ يل تيل الأ
 دخله لَّدَعُي ال ميرك تومب ٌةداهش َنُمَنيِب اهف بلنطأف

 موي لك يف صرق امل ناكو ءرفس يف بارعألا نم ثدحو خيش بحطصاو
 ,قشعلا وكشي دعقيو صرقلاب شطبي ثّدحلا ناكو «سارضألا علخم خيشلا ناكو

 : هيف خيشلا لاقف ءارفعج ىمسي ثّدحلا ناكو ؛ اعوج ٌروضتي خيشلاو

 ٍلْمُج ىلع يكبي مث يصْرقب شيطي  ًارْمْعَج نأ رّمعج نم ىنبار دقل
 لكألا ةّدش ىوهلا كاّسنو انيطَب تبت م ّبْحلا َكَمَس ول هل ُتْلقَف

 . نورق ّمرَب هنإ :لوكألا لجرلا يف برعلا لوقت :لاق يعمصألا

 نيترمت نيترق لكأي يذلا :نورّقلاو . ًائيش لعجي الو ةعامجلا عم لكأي يذلا :مربلا
 . نارقلا نع مليم يبنلا ىهن دقو .ةرمت ةرمت هباحصأ لكأيو

 :رمع نب هللادبع لاق :[ لاق ] هباحصأ ىلإ رمتلا مدق اذإ : ريبزلا نب هللادبع ناكو

 . هنع ىبن هلع ينلا نإف «نارقلاو مايإ

 ليق ؟ يريغ يلام نم وأ يلام نم :لاق ؟موي لك لكأت م :لوكألا ةرسيمل ليقو

 )١( هنانسا ديري .

 .رمتلا دوجا نم برض :ينربلا (؟)



 ! اوحرطآو اوزبخآ :لاق ؟كريغ لام نمف : ليق . ''7كوّكم لاق . كلام نم :هل

 :بتاكلا صفح ةنيق يف قارعلا نم لجر لاقو

 ةَرَظنملا حيبق ًاهجو اه نأ اهْوُأ

 ةرطنقلا اهنم ْعَسوأ ةَدّمو يف اهُرادو

 َرَقِب ىرختو ًاروث اهتدمق يف لكأت
 ءمحللا بوكرو ؛محللا لكأ :ةثالث يبح طق ًائيش تببحأ ام :ًارش طّبأت لاق

 . محللاب محللا كحو
 لكأ هنأ نومعزيف ءالوكأ يميمتلا رعسألا نب لاله ناك :ناظقيلا وبأ لاقو

 فيكو :هلتلاقف . اهيلإ لصي مل اهعماجي نأ دارأ (ملف ؛ اليصف هتأرما تلكأو اليصف

 !ناريعب كنيبو ىنيبو يلإ لصت

 بحب ًانوتفم ناكو .الوكأ «نوراه نب دمه نب نوراه همساو .قثاولا ناكو

 يلو ناكو .هوبأ هيلإ ىصوأف ؛ ةناحنذاب نيعبرأ ةدحاو ةلكأ يف لكأي ناكو ,ناجنذابلا

 ينأ نينمؤملا ريمأ ٍمَعَأ :لوسرلل لاقف ؟ىمعأ ةفيلخ تيأر ىتم !كليو :هدهع

 ْ !ناجنذابلا ىلع ًاعيمج ّىنيعب تقدصت

 كلم ادبع نب ناملس مهن

 ليكو درمشلا نع هيبأ نع يبتعلا هنع ثدح .ةّلكألا نم كلملادبع نب ناهلس ناكو

 بويأو زيزعلادبع نب رمعو وه لخد .فئاطلا ناملس مدق امل :لاق صاعلا نب ورمع

 مث !الام اذه مكلامب مكيهان :لاق مث .ةعاس هيف لاجف «صاعلا نب ورمعل اناتسب هنبا

 «ىلب :لاق ؟ ىنمعطت ةىش كدنع ام لدرمش اي كليو :لاقو ,نصغغ ىلع هردص ىقلأ

 هنأك هب هّئيتأف . هب لجع :لاق . ىرخأ حورتو ةرقب هيلع ودغت تناك ًايدج يدنع نإ

 . صفح ابأ مله :لاق ذخفلا يقب اذإ ىتح .هنبا الو َرَمُع اعد امو هلكأف ,نمس ةكع

 . فصنو عاص :كوكملا 10(



 :لاق ؟ ينمعطت ءيش كدنع ام !لدرمش اي كليو :لاق مث هيلع ىتأف . مئاص ينإ :لاق

 «نبب هتيتأف :لاق. ماعنلا ''"نالئر ّننأك تايدنه تاجاجد سمح يدنع .هللاو ىلب

 «لدرمش اي :لاق مث ؛نهيلع ىتأ ىتح «ةيقن اهماظع ىقليف ةجاجدلا ىلجرب ذخأي نأكف
 . بهذلا ةضارق اهنأك "!ةريرح يدنع نإ .هللاو ىلب :تلق ؟ ىنمعطت ءىش كدنع ام

 الف ؛برشيو هديب اهيقالي لعجف «سأرلا هيف بيشي سعب هتيتأف . اهب لجع :لاقف
 معن :لاق ؟ يئاذغ نم تغرفأ :مالغ اي :لاق مث ءبُج يف حاص اناكف .أشجت غرف

 نم لكأ ام ٌرثكأف :لاق . اردق ًاردق اهب ىنتئا :لاق . ًاردق نونامث :لاق ؟وه امو :لاق

 نذأ مث .هشارف ىلع ىقلتساو هدي حسم مث ؛ةمقل لكأ ام لقأو .مقل ثالث ردق لك

 . ًائيش هلكأ نم تركنأ |مف «سانلا عم لكأف دعقو ةدئاملا تعضوو سانلل

 ٠ درزم مهن

 اي :لاقف «ةجذولاف هيلإ تمدقف .ديشرلا نوراه دنع ًاموي تنك :يعمصألا لاقو

 :تلق . خامثلا يخأ درْرُم ثيدحب ينثدح :لاق . نينمؤملا ريمأ اي كيبل :تلق , يعمصأ

 دازلاب اهايع رثؤت همأ تناكو ءامهت ًاعشَج الجر ناك ًادرزم نإ ,نينمؤملا ريمأ اي معن

 ءاهلهأ قوقح ضعب يف اموي تبهذف ؛هظفحُيو هب ٌَرَضَي امم كلذ ناكو ؛هيلع

 نم اعاصو .قيقد نم نيعاص ذخأف «ةميخلا لخدف ءاهلحرو اهتيب يف ًادرزم تفلخو
 :لوقي أشنأ مث ,هلكأف ضعبب هضعب برضف ؛نمس نم اعاصو ؛ةوجع

 0هنمُي ناك يذلا مكعلا ىلع َترْغَأ اهلايع ٌروزت يّمأ تضم الو

 عّيرتي هّقوف نمس عاص ىلإ ةوجع عاص ةطنح يغاصب تطلخ
 (ك)ّمِحت ال تعّطُق لاخر سوكر اهنأك يفنانألا لاشمأ تلت

 عّمْخَتو ٌدِفَث امم انّمأ ىمح هنإ مويلا رشبأ :ينطبل تلقو

 )١( ماعنلا خرف وهو .لأر عمج :نالئرلا .
 . مسد وا نيلب خبطي قيقد :ةريرح 0

 . طبرو عاتملا هب دش ام :مكعلا (ع)ز

 . نأضلا دلو نم ىثنالا يهو . لخر عمج :لاخرلاو . اهربك :الببدت ةمقللا لبد (:)
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 ةبشت موي اذف اناثرغ تنك نإو واود اذهف ًاروفصم تنك نإف

 هدي َدمف دعق مث «هرهظ ىلع ىقلتساو هنطب كسمأ ىتح نوراه كحضتساف :لاق

 ! يعمصأ اي عبشت موي اذف . ذخ :لاقو

 : فيضلا لكأ فصي - فايضألا اجه يذلا وهو - طقرألا ديمح لاقو

 ترَدَحنأ اذإ ىلوألا هتمقل َنيب ام

 : ًاضيأ لاقو

 لئاو ْنابْحَس هاواس امو اناتأ

 هنأك ىتح ْمَقّللا هنع لاز اف

 ا :لاقو

 هلكأم َلُج يب ام فيضلا ضغبأ ال

 هتوبحو هيبنج خفني لاز ام

 :لاقو

 اولزن ذإ موقلا هوجوب ًابحرم ال
 2 نيب ني م انتَلَح 8 لأ

 مهسّرعم ىلاع ىونلاو اوحّبصأف

 ءايكقا م 8 ين

 لمانالا هيلع تّمض ام رْوّرلا ىلإ

 لئاق وه يذلاب املعو ًانايب

 لقاب مّلكت نأ ان علا نم

 ا)ادعق اذإ يلوح هّجّشنت الإ
 ا""ادلَو دق فيضلا لعل لوقأ ىتح

 نيطايشلا اهيكحت مئاعلا مسه
 نيكاكسلا اهيف مهّرافظأ نأك

 (*!نيكاسملا يقل ىونلا لك سيلو

000) 

 :كلملا دبع نب ناملس توم

 «قبادب وهو .كلملا دبع نب ناهلس ىلإ ينارصن لبقأ :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 ةضيب لكأي لعجف . اورشقآ :لاقف ءانيت ءولمم رخآلاو ءاضيب ءولمم [هدحأ ءَنيَّلسب
 ضرمو مختأف ,هلكأف ؛ركسب ْاَخْم ةءولمم ةعصقب هوتأ مث ؛نيلسلا نم غرف ىتح ةنيتو
 .تاف

 . نطبلا عافترا :جفنتلا )١(

 . دعبلا : ىدنلا (:0

 )١( عئاجلا :ناثرغلا .

 .دريغو بوث نم هب ىبتحي ام :ةوبحلا ()
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 :ةيمحلا بيع

 . نيتلعلا ىدحإ ةيمحلا نولوقيو ءةيمحلا نوبيعي مهلك ةلكألاو

 ! ةيفاعلا نم كش يف وهو هوركملا نم نيقي ىلع وهف ىمتحا نم :اولاقو
 . ةعفان ليلعللو ةّراض حيحصلل ةيمحلا :اولاقو

 اهيف مهوقو ةيمحلا

 ؟ ًادج لكألا لقت كلام : طارقبل ليق

 ! لكأيل ايحي يريغو ءايحأل لكآ امنإ ينإ :لاق
 . ماعطلا ىلع ماعطلا لاخدإ هّلك ءادلا سأر نأ ىلع ءابطألا تعمجأو

 .رفقلا يف عابسلا لتق امبر هنإف ؛ محلا ىلع محللا لاخدإ اورذحا :اولاقو

 . ماعطلا لوضف نم دلوتي امنإ اهلك للعلا رثكأو

 لكأتأ ١» لاقف ءدمر هبو ارق لكأي ًابيهص ىأر : ِهَلِلَي يبنلا نع ةذوخأم ةيمح لاو

 ش .( ؟ دمرأ تنأو رع

 . هدي نم هعزنف «بنع دوقنع هديبو ,ليلع وهو هنع هللا يضر ىلع ىلع لخدو
 نإف «بارشلاو ماعطلا ىلع مكاضرم اوهركُت ال: :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .(مهيقسيو مهمعطي هللا

 ؟ ءاودلا لضفأ ام :برعلا بيبط ةدلك نب ثراحلل ليقو

 . "'هزألا :لاق
 . تامزأ ريثكللو .ةمزألا :ةيمحلل ليق هنمو .لكألا ةلق ديري

 ؟ءاودلا لضفأ ام :رخآل ليقو

 . هيهتشت تنأو ماعطلا نع كدي عفرت نأ :لاق

 اماعط لكأ اذإ كنبا نإ :بدنج نب ةرمّسل ليق :لاق نسحلا يبأ نع بهشألا وبأ

 . هلتقي نأ داك ىتح "النك

 ! هيلع تيلص ام تام ول :لاق

 . ةيمحلا :مزألا 010(

 . سفنتلا قيطي داكي ال حبصا :ماعطلا هظك (؟)



 : هئادغ ىلإ وعدمو كلملا دبع

 . نينمؤملا ريمأ اي لضف يف ام .لاقف  ءادغلا ىلإ ًالجر ناورم نب كلملا دبع اعدو

 ! لضف هيف نوكي ال ىتح لكأي لجرلا يف ريخ ال :لاق

 يتلا لاحلا ىلإ ريصأ نأ هركأ نكلو ,دازتسم يدنع .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
 . نينمؤملا ريمأ اهحبقتسا

 لجرلا ضغبأ ينإف «ماعطلاو ءاسنلا ّركذ انسلاجم اوبتج : سيق نب فنحألا لاقو

 . هجرفو هنطبل افاصو نوكي
 ؟بيطأ ماعطلا يأ :ءامكحلا ضعبل ليقو

 . هلبق ءيش نم هيلإ تيقلأ ام ؛عوجملا : :لاق

 مكةاهقف نأ مكنم تبجع : ةنيدملا لهأ نم لجرل ماشلا لهأ نم لجر لاقو

 ! اننيناحم نم فرظأ مكنيناجمو ءانئاهقف نم فرظأ
 ؟كلذ نيا نم يردت وأ :لاق

 . يردأ ال :لاق

 ! هفوج الخ ا هتوص افص امنإ دوعلا نأ ىرت الأ ,عوجلا نم :لاق

 :هنبا يف يروثلا

 يب اي كايإ :هل لوقيو هعم هنبا سلجُي يروثلا نامثع وبأ ناك :ظحاجلا لاقو

 ناك اذإ هنأ معاو «كيلَي ام لكو ؛بارعألا شنو «حئاونلا قالخأو .نايبصلا مهنو

 , مّظعملا خيشلل كلذ امئإف . فرطتسم ءيش وأ ,ةّيهش ٌةغضم وأ , ةيرك ٌةمقل ماعطلا ف

 .رمخلا نمدمك محللا نمدُم :اولاق دقو ء امهنم دحاوب تسلو «للدملا يبصلل وأ

 . عابسلا شبن شهنت الو ,ةوهشلاو ىوهلا ةدهاجمو «ةرثألا كسفن دع ؛ينب يأ

 نإف ؛لامجلا مقل مقلت الو  جاعنلا نامدإ لكألا نمدت الو ,نيذاربلا مضخ - مضخت الو

 دقف ؛ ةنطبلا فرسو ,ةظكلا ةعرس رذحاو .ةميهب كسفن لعجت "لف اناسنإ كلعج هّللا

 ةيعاد عّبشلا نأ ماعاو ؛ىنْمَرلا نم كسفن َدّعف ًاهت تنك اذإ :ءاركحلا ضعب لاق
 تام دقف ةتيملا هذه تام نمو ؛توملا ةيعاد مقسلاو ,مقسلا ةيعاد مشبلاو 60 ثلا

 (١0 ةمختلا : مثبلا .



 . هريغ لتاق نم مألأ هسفن لتاقو ,هسفن لتاق هنأل ,ةميكل ةتيم

 . ةنطب وذ هلل عشخ الو ,ةظك وذ دوجسلاو عوكرلا قح ىتأ ام هّللاو ' يب يأ

 . نيحلاصلا شيع تابجولاو , ةحصم م وصلاو

 نب ثراحلا ّرد هللو ؛برعلا نادبأ تحصو ءدنهلا ٌرامعأ تلاط ام رمأل ,ىنب يأ

 بغرت ال فيكف ؛ماعطلا لوضف نم هلك ءادلاف ,مْرَألا وه ءاودلا نأ معز ذإ ةدلك
 نم برقلاو ءايندلاو نيدلا حالصو .نهذلا ءاكذو ,ندبلا ةحص كل عمجي ءيش يف

 ! ةكئالملا شيع

 لوسرلا لاق َمِلو ؛ميسنلاب غلبتي هنأل الإ ؟ارمع لوطأ بسضلا راص ّمل «ينب يأ

 ؛تاوهشلا نود ًاباجح هلعج هنأل الإ ؟") ءاجو موصلا نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر بيدأتو « لجو زع هللا بيدأت مهفاف

 الو ءبصع يل رشتنا الو ءنس يل تضغن ام ًاماع نيعست تغلب دق ينب يأ

 نم فيفختلا الإ ةلع كلذل ام ؛لوب سلس الو «نيع ناليس الو «فنأ ")نينو تفرع
 هللا دعبأ الف توملا بحت تنك نإو «ةايحلا ليبس هذهف ةايحلا بحت تنك نإف ؛دازلا
 ٍ !كريغ

 اهحلصي امب نادبالا ةسايس

 : هيببطو جاجحلا

 الو يسفن يف اهب ذخآ ةفص يل فص : : هبيبط نوذابلل فسوي نب جاجحلا لاق

 . اهودعأ

 هلكأت الو ءاّيتف الإ محللا نم لكأت الو . ةباش الإ ءاسنلا نم جّوزتت ال :هل لاق
 ءاهجيضن الإ ةهكافلا نم لكأت الو «ةلع نم الإ ءاود برشت الو ,هخبط معنُت ىتح

 اذاف ,هيلع برشاو ماعطلا نم تببحأ ام لكو 2. هغضم ثّدجأ الإ ًاماعط لكأت الو

 . ةليللاو مويلا يف ةدحاو ةلكا :ةبجولا 1(

 . مهاب امهو .نيرجح نيب نيتيصخلا قورع قدت نا يا :ءاجولا (؟)

 . هطاخم ناليس :فنالا نينذ (*)



 تلكأ اذإو ءمتف راهنلاب تلكأ اذإو .لوبلا الو طئاغلا سبحت الو لكأت الف تبرش

 . ةوطخ ةئام ولو مانت نأ لبق شماف ليللاب

 ' ديخ ءابو ىلع محم م: ريبخ دوم لثسي

 ةيدوألا نوطب بنحتو 4 ''ءافيلا ىنكسو رمش برشو , موثلا لكأب : اول

 . هطوقس دنعو أ اا عولط دنع ريخ نم جووخلاو

 ةياغ نع كاسمإلا :لاقف ؛ ةمعطألا رادقم يل فص :ةدعاس نب َّسقل رصيق لاقو

 ناسنالا ةفرعم :لاق ؟ةمكحلا لضفأ |ف :لاق .ةوهشلا دنع ندبلا ىلع ايقُّبلاو , راثكالا

 .هملع دنع ناسنالا فوقو :لاق ؟ لقعلا لضفأ اف :لاق .هردق

 :ةعزيعزلا وبأو كلما دبع

 فيكو :لاق .ال :لاق ؟طق تّمحتأ له :زوفملا ابأ ناورم نب كلملا دبع لأسو

 . اهيلخُن الو ةدعملا اظكت الو ءانققد انغضم اذإو ,انجضنأ انخبط اذإ اَنأل: لاق ؟كلذ

 ,عاج اذإف ردق نمل امأ :لاق ؟حّلصأ ماعطلا هيف تقو يأ :رهمجرزبل ليقو

 !دجو اذإف ردقي مل نمل [امأ ]و

 ءالتمالا ىلع ةعماجملاو . ةنطبلا لع مامحلا : نلتق ارو رمعلا ماده عبرأ :لاقو

 . قيرلا ىلع درابلا ءاملا برشو .ّفاجلا ديدقلا لكأو
 قارغتسالاو ,ةآرملا يف رظنلا لوط :لقعلا دسُفُت ءايشأ ةثالث :ماظنلا مهاربإ لاقو

 .رحبلا يف رظنلا ماودو «كحضلا يف

 ءايدنهو .ًايمورو ءًايقارع : ةعبرأ ءابطألا نم نوراه ها لاق يعمصألا

 يقارعلا لاقف . هعم ءاد ال يذلا ءاودلا مكنم دحاو لك يل فصيل : لاقف « ًاينانويو

 . ضرآلا نم العو فرشا ام :عافيلا 00(

 . ايرثلا وه مجنلا (؟)
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 لاقو .دوسألا جليلهلا :يدنهلا لاقو . ضيبألا داشرلا ٌّببح هعم ءاد ال يذلا ءاودلا
 ,ةبوطرلا دلوي ضيبألا داشرلا بح :مهّبطأ ناكو ينانويلا لاقو ءّراحلا ءاملا : يمورلا

 ءاد ال يذلا ءاودلا نكلو ؛ةدعملا قر دوسألا جليلملاو .ةدعملا يخري ّراحلا ءاملاو

 . هيهتشت تنأو ماعطلا ىلع دعقت نأ :هعم

 ةحصلا ريبدت

 بورض نم سانلا ىلع لخدي امو .هتالاحو ماعطلا فصو نم اذه دعب ركذن مث

 . هيلع الإ ٌسوفنلا ىَّمَنَت الو ,هب الإ نادبألا موقت ال يذلا ةحصلا ريب.ات يف اباب , هتافآ

 تناك ذإ - ادب دجن مو ؛نادبألا ملعو «نايدألا مع :ناملع ماعلا : يعفاشلا لاق دقو

 عفنتو ةلاح يف ٌرضت ةيذغألا رادم اهيلعو , '''ةسارغلا ومن اهب يتلا معاطملا هذه ةلمج

 نأو ؛هرض غلبمو اهنم ٌريضي امو ,هعفن رادقمو اهنم عفني ام ركذ نم  ىرخأ يف

 . هعئابط نم هيلع بلغألاب اهنم برض لك ىلع مكحن

 يذلا ثيغلا نأ ىرت الأ ؛ىرخألا يف راض وهو الإ ةلاح يف عفني ًائيش دجن املقو
 بارخلاو .ةكلهملا لويسلا هنم نوكي دق .هضرأل ًةايحو .هقلخل ةمحر هللا هلعج

 ًاموق اهب كلهأ دق .هتمحر يدي نيب تارشبم هللا اهرخس يتلا حايرلا نأو ؟فيخملا

 ش : يئاطلا بيبح لاق ىنعملا اذه ينو ؟موق نم مقتناو

 عفني سيل نم دنع ًاَرضرت ملو ًارئاض سيل نَم دنع ًاعفن رت مو

 جبتيو «ماعطلا يهشي هنإف «انّبَج انمعطأ :همداخل [ ًاموي ] ناوفص نب دلاخ لاق

 هنإف ,كيلع ساب ال :لاقف . ءيش هنم اندنع ام :لاق . برعلا ضمح وهو .ةدعملا

 . نطبلا دشيو «نانسألا "احدقي

 «لخاد نم ةيزيرغلا ةرارحلا نم اهيف امل ,للحتلا ةبئاد سانلا نادبأ تناك املو

 «للحت ام اهيلع فّلخُي نأ ىلإ تجاتحا  جراخ نم اهب طيحملا ءاوهلا ةرارحو

 تقو اهب مّلعُيل ةوهشلا ٌةوق اهيف تلعُجو .ةبرشألاو ةمعطألا ىلإ كلذل ترطضاو

 )١( .الاكا اهيف ثدحي :حدقي (؟) . لخنلا ليسف :ةسارغلا .
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 فلخَي ال هنألو ؛هيلإ جاتحُي يذلا عونلاو ءاهنم لوانتي ام ٌرادقمو ءاهيلإ اهنم ةجاحلا
 ماعطلا ليحت يتلا ةوقلا عيطتست سيلو .هلثم الإ هماقم موقي الو للحتي يذلا ةيشلا

 اذكه اذه ناك اذإف ؛هبراقو ندبلا لكاش ام الإ ليحت نأ ناسنإلا ندب يف بارشلاو

 ةيذغألا ندبلا ىلع لخدُي نأ اهدحأ : نيهجول دصقي نأ ةحصلا ظفح دارأ نمل دب الف

 . ةيذغألا لوضف نم هيف دلوتي ام هنع ىفني نأ ىرخألاو .هنم للحتي امل ةقفاوملا

 ةيذغألا نم ةعيبط لكل حلصي ام

 ةقفاوم كلذب فرعتل ءاهتالاحو نادبألا عئابط فالتخا فرعت نأ كل يغبنيو

 «ةلدتعم اهنم ؛ ةفلتخم ةيذغألا نأ كلذو ؛ سانلا نم فنص لكل ةمعطألا نم عون لك

 مغلبلا اهنم دلوتي يتلاك ,ةلدتعم ريغ اهنمو ؛َيقنلا صلاخلا مدلا اهنم دلوتي يتلاك

 دلوتي ام اهنمو ؛ ةظيلغ اهنمو ةفيطل اهنمو ؛ةظيلغلا حايرلاو ءادوسلاو ءارفصلا ةّرملاو

 يف ةرضم وأ ةعفنم ةصاخ هل ام اهنمو ؛جزل ريغ سوميكو جزل '''سوميك هنع
 . ضعب نود ءاضعألا ضعب

 «يقنلا صلاخلا ٌمدلا هتعيبط يف هيلع لوتسم لدتعم اهنم .ًاضيأ نادبألا كلذكو

 , للحتلا عيرس لخلختم اهنمو ؛نيتّرملا ىدحإ وأ مغلبلا هيلع بلغي لدتعم ريغ اهنمو

 دقف ؛ ضعب نود اهئاضعأ ضعب يف نوكي ام اهنمو ؛للحتلا رسع !"'فصحتسم اهنمو

 ءاهردق يف ًادصق هتيذغأ نوكت نأ يقنلا مدلا ندبلا ىلع ٍلوتسملا ناك ىتم بحي

 وأ ,ةنخسُم نوكت نأ بجيف « مغلبلا هيلع بلاغلا ناك ىتمو ؛اهعئابط يف ةلدتعم

 ءادوسلا ٌةّرملا هيلع بلاغلا ناك ىتمو ؛ ةبوطرلا يف عمقيو ةرارحلا يف ديزي امب يذتغي

 ءارفصلا ةرملا هيلع بلاغلا ناك ىتمو ؛ةبطرلا ةراحلا ةيذغألاب يذتغي نأ هل ىغبنيف

 ىغبنيف للحتلا رسع ,'"”افصحتسم هندب ناك ىتمو «ةبطرلا ةدرابلا ةيذغألاب يذتغيف

 يذتغي نأ هل يغبنيف ًالخلختم ناك ىتمو ,ةفاج ةفيطل ةريسي ةيذغأب يذتغي نأ
 . ندبلا نم للحتي ام ةرثكل «ةجزل ةيذغأب

 )١( دتشم :فصحتسم (؟) .طلخلا :سوميكلا .

 ( 0هدلج يف رثبلا جرخ يذلا : فصحتسمل دسملا .
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 نأ يغبنيف . ملأ ندبلا ءاضعأ ضعب يف نكي مل ام ,مزتلُي نأ يغبني ريبدتلا اذهف

 ام لامعتسا ىلإ .انررطضا امبر انأل ؛ملألا وضعلل ةقفاوملا ةيذغألا يف ٌرظنلا لمعتسُي

 ةقيض ةدراب دبكلا تناك ول هنأ امك ؛ندبلا رئاسل ًافلاخم ناك نإو .ملألا وضعلا قفاوي

 ناك نإو .ةظيلغلا ةيذغألا بنتو ةفيطللا ةيذغألا لابعتسا ىلإ انجتحا ,يراجملا
 ؛ اددس دبكلا يف ةظيلغلا ثدحُت الثل ؛ةفاحن وأ فعّضل اهيلإ جاتحم ريغ ندبلا ٌرئاس
 ةعرسل [ندبلا ] اهيلإ جاتحا نإو ةولحلا ةيذغألا رذحتف ءةراح دبكلا تناك امبرو

 نم اهيوقي ام ىلإ جاتحتف ,ةفيعض ةدعملا تناك امبرو ,ءارفصلا ةرملا ىلإ اهتلاحتسا

 ناك امبرو ؛هعطقيو هولجي ام ىلإ جاتحتف .امغلب اهيف ماعطلا دلوُي ناك امبرو ؛ةيذغألا

 ءايشألا بنجت ىلإو ءارفصلا عمقي ام ىلإ جاتحتف ءاعيرس ءارفصلا ةرملا اهيف دلوتي

 ةظيلغلا ةيذغألا لمعتسيف .ًايفاط ةدعملا سأر ىلع ىقبي ماعطلا ناك امبرو اهل ةدلوملا

 طحنيل .ماعطلا دعب ةريسي ةكرحب هرماتو ؛ةدعملا لفسأ ىلإ اهلقثب لقثيل «ةبسارلا
 «ءاعمألاو ةدعملا نع رادحنالا ءيطب ماعطلا لضف ناك امبرو .ةدعملا سأر نع ماعطلا

 ءراحلل ًالباق ًاراح ةدعملا سأر ناك امبرو ؛نطبلا نيلّيو هردحي ام ىلإ جاتحتف

 . ندبلا رئاس اهيلإ جاتحا نإو ةراحلا ةيذغألا بنجتيف

 ماعطلا عم مونلاو ةكرحلا

 مونلاو «ماعطلا لبق ةكرحلا رادقم يف رظنلا نود انركذ ام ىلع رصتقت الأ يغبنيو

 امم سبيلا ىلإ ةجزل ةظيلغ ةيذغأب هانيذغةريثك ماعطلا لبق ةكرحلا تناك ىتمف ؛هدعب

 ماعطلا لبق نكت مل ىتمو ءاهيلإ ةجاحلا ةلقل ةيمحلاب هرمأن ملو .للحتلا ةئيطب يه
 نود .هتفاطلو ماعطلا ةلقب ةيمحلا ىلع رصتقي ال نأ يغبنيف ؛ةريسي تناك وأ ,ةكرح

 ,ةلهسملا ةيودألا غارفتساب لوضفلا نم ندبلا يف دلوتي ام فيفخت ىلع نيعتسي نأ
 يف ةلدتعملا ةيذغألا انلمعتسا ةيفاك ةكرحلا تناك ىتمو ؛مدلا جارخإبو ؛ماّمحلابو

 لامعتسا ىلإ انجتحا اريثك ماعطلا دعب مونلا ناك ىتمو ؛ اهظلغو اهتفاطل ردقو .اهترثك

 انجتحا ًاليلق مونلا ناك ىتمو ؛مونلا ةرثكو ليللا لوطل ,ءاذغلاب ةريزغ ةريثك ةيذغأ

 . مونلا ةلقو ليللا رصقل ,فيصلا يف هب ىذتغي يذلاك ,فيطللا فيفخلا ماعطلا ىلإ

 حوا



 رخؤي امو هنم مدقي امو ماعطلا ريدقت

 : ءاحنأ ةعبرأ هيف ردقي نأ ماعطلا يف بجيو

 انركذ امك ؛هيف هب يذتغي يذلا تقولا يف هب يذتغملا ندبل ماعطلا ةمءالم : اهلوأ

 ناك ىتمو .ةدرابلا ةيذغألا ىلإ جاتحا ةرارحلا ندبلا ىلع بلاغلا ناك ىتم هنأ ًاضيأ

 ةيذغألا ىلإ جاتحا ًالدتعم ناك ىتمو ,ةراحلا ةيذغألا ىلإ جاتحا دربلا هيلع بلاغلا

 . هل ةلكاشملا ةلدتعملا

 يف ناك نإو هنأل ؛ مضهلا ةوق رادقم ىلع نوكي نأب ,ماعطلا ريدقت : يناثلا وحنلاو

 ملو .مضحلا ةوق لامحا ردق نم رثكأ ناكو .ندبلل ًامثالم ناكو .ًادوم هسفن

 يدر اخ نم دارت دمضم ماكحتسا

 رخؤي نأ يغبني ام ريخأتو ,ماعطلا نم مّدقي نأ ىغبني ام ميدقت :ثلاثلا وحنلاو

 ًاماعطو نطبلا نيلي ًاماعط ةدحاو ةلكأ ف ناسنإلا . عمج ار هنأ كلذ لثمو ؛هنم

 ماعطلا مدق ىتمو :هنم ماعطلا رادحنا لهس .رخآلا هعبتأو نيلملا مدق وه نإف .هسبحي

 نيبو هنيب امف لاح نيلملا نأ كلذو .ًاعيمج ادسفو ردحني مل «نيلملا هعبتأو سباحلا

 قمو .رخآلا ماعطلا هب دسفف ,هماضهنا دعب ةدعملا يف يقبف ,سباحلا ماعطلا لوزن

 رادحنال قيرطلا لهسو .هماضهنا دعب نيلملا ردحنا سباحلا لبق نيلملا ماعطلا ناك

 رخآو ماضبنالا عيرس ًاماعط ةدحاو ةلكأ يف دحأ عمج ول ًاضيأ كلذكو .سباحلا

 ريصيل «ماضبنالا عيرسلا هعبتُيو ماضهنالا ءيطبلا مدقي نأ هل يغبنيف «ماضبنالا ءيطب

 ,مضحلا ىلع ىوقأ وهو ,نخسأ ةدعملا رعق نأل .ةدعملا رعق يف ماضبنالا ءيطبلا

 فيعض فيطل دراب يبصع ةدعملا ىلعأو هل ةطلاخملا محللا ءازجأ نم هيف ام ةرثكل

 . مضهني مل ةدعملا سأر ىلع ماعطلا افط اذإ كلذلو , مضحلا

 ةكرح هلبق مّدق دقو لوألا رادحنلا دعب يناثلا ماعطلا لوانتي نأ : عبارلا وحنلاو

 هئاعمأ وأ هتدعم يف يقب دقو ماعطلا ذخأ نمو ؛هءارمتسا .فاك مونب هعبتأو ةيفاك

 . لّوألا ةيقبب يناثلا ماعطلا دسف ,ةمضهنم ريغ لوألا ماعطلا نم ةيقب

 نر



 ماعطلا عم مونلاو ةكرحلا باب

 ماعطلا ىفاو .هيلإ ندَّبلا نم ةجاح ىلع هذخأو ةيفاك ةكرح دعب ماعطلا لكأ نمو

 ةجاح ريغ عم هذخأو ةكرح ريغ نم ًاماعط لوانت نمو .تلعتشا دق ةيزيرغلا ةكرحلا

 . دانزلا يف ةنماكلا رانلا ةلزنمب ةدماخ ةيزيرغلا ةكرحلا ماعطلا ىفاو «هيلإ ندبلا نم

 تمضهف ندبلا نطاب يف تعمتجاف هيف ةيزيرغلا ةرارحلا تنطب ؛مونب ماعطلا عبتأ نمو

 ريغ قورعلا يف ثبناو مضهنم ريغ هتدعم نع ردحنلا .ةكرحب ماعطلا عبتأ نمو . هماعط

 . ءاضعألا رئاسو ىلكلاو دبكلا يف اللعو ًآاددس ثدحأف ءمكحتسم

 هرمأت الف ءاهالعأ يف ريصتو اهيف وفطت ةدعملا فعضل ةمعطألا تناك امبرو

 . رادحنالا ضعب ةدعملا نع ماعطلا رادحنال ,ًافنآ انركذ امك ةريسي ةكرحب انرمأ

 ةدعملا "'مرج نيب اهف لوحي هنأل ,ماضهنالا نم ماعطلا عنم بارشلا َرثكأ نإو
 اهيف ىقبيف ,هتقفاومو ندبلا ةلكاشم ىلإ هلحت مل ماعطلا ةدعملا قلت مل اذإو ءماعطلا نيبو

 نكسي ام بارشلا نم هعم لوانتي نأ ماعطلا ذخأ نم ىلع كلذل بجيف . مفهنم ريغ

 دعب لوانتي مث , مضهني ىتح ربصيو , شطعلا نم هلاقحا ردق ىلع ربصيو شعطعلا رح هب

 يف هذيفنتل هقيقرتو ماعطلا رادحنا ىلع نيعي كلذ دعب هنإف ءبحأ ام بارشلا نم كلذ

 ْ . قاقّدلا يراجملا

 اذإ هنأ كلذو ؛ةوهشلا ةكرح تقو يف ماعطلل هذخأ نوكي نأ ًاضيأ بجيو

 راص اذإ ام ندبلا لوضف نم ةدعملا تبذتجا ؛ماعطلا ذخأب ردابي ملو ةوهشلا تكرحت

 . هطلاخ اذإ ماعطلا دسفأو .ةوهشلا لطبأ ةدعملا يف

 ماعطلا اهيف حلصي يتلا تاقوألا

 امأف ندبلا نطاب يف ةرارحلا اهعمجل . ةدرابلا تاقوألا ماعطلل اهلك تاقوألا دوجأ

 ةرارحلا بذجت ءاوهلا ةرارح نأل ءاهيف ماعطلا ذخأ بنتجي نأ يغبنيف ةراحلا تاقوألا

 .بنذلا همضبو ءدسجملا , ملا ريسكب :مرجلا (١0
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 نع هنطاب يف ةرارحلا فعضتف .هنطاب اهنم ولخيو ندبلا رهاظ ىلإ ةيزيرغلا ةنطابلا

 عاتجا نم ءاشعلا قحلي ال ءادغلا ىلع ءاشعلا لضفت ءامدقلا تناك كلذلف . همضه

 نخسيو «ءيطبت مونلا يف ةرارحلا نألو «مونلاو ليللا دربيل .ندبلا نطاب ىلع ةرارحلا

 رهاظ يف رشتنت ةرارحلا نأل ءكلذ فالخ ىلع ةظقيلاو .هرهاظ دربيو ندبلا نطاب
 ىلع بلاغلا ناك نم سانلا نم ءاذغلا ةرثك ىلإ جاتحي يذلاو . هنطاب يف فعضتو ندبلا

 ةعيرس اهترارحل هدبك تناكو ,ماضهنالا ةعيرس اهترارحل هتدعم تناكو «.ةرارحلا هندب

 ماضبنالا ةئيطبلا ةظيلغلا ةمعطألا ىلإ جاتحي كلذلف ؛ءارفصلا ةرملل ديلوتلا

 ةمعطألا نم ههبشأ امو جاجدلا محل ءيرمتسي الو رقبلا محل ءيرمتسيو «اهئرمتسيو
 . ةفيفخلا

 هيف ذخؤي تقو لضفأ هنإف ,ةوهشلا كّرحت تقو يف الإ هذه نم ءيش حلصي الو

 ىلع رصتقاو هكرتف ءادغلا داتعا نم هنأ ىرت الأ . مظع ظح اذه يف ةداعللو ؛ماعطلا

 مل نيتلكأ اهلعجف ةدحاو ةلكأ هتداع تناك نمو ؟هيلع كلذ ررض مُّلظَع ءاشعلا

 ىلإ هلقنف تاقوألا نم تقو يف هماعط لعجي نأ هتداع تناك نمو .هماعط ءيرمتسي

 نأ كلذل بجيف ؛دومم تقو ىلإ هلقن دق ناك نإو ءهب كلذ رضأ تقولا كلذ ريغ

 هرطضآ ًائيش دجي مل اذإ .باوصب تسيل تناك نإو ,تلاطف تمداقت اذإ ةداعلا عبتي

 ىلإ هوعدي ءيش ثدح نإف .طارقبأ مكحلا ركذ | ةيناث ةعيبط ةداعلا نأل ؛ هلقن ىلإ

 . اليلق ًاليلق اهنع لقني نأ كلذ يف رومألا قفوأف اهنع لاقتنالا

 ,ةمءالملاو ةقفاوملا ىلع ليلد اهنأل ؛ظحلا مظعأ ماعطلا ءارمتسا يف ًاضيأ ةوهشللو

 اهدحأ ىلإ امهيلإ جاتحملا ةوهش تناكو .ةدوجلا يف نايواستم ناماعط ناك ىتمف

 يف اهيلع لهسأو .ةعيبطلل قفوأ هنأل ءرخآلا ىلع يهتشملا راثيإ انيأر ءليْمأ
 ليمأ اهيلإ جاتحملا ةوهش تناكو ءرخآلا نم دوجأ امهدحأ ناك قتمو .ءارمتسالا

 ,ةعفنملا نم هنم لاني ام ريثكل ًاررض هنم فخحن مل اذإ دوجألا ىلع هانرتخا . اههتدرأ ىلإ

 . هايإ اهئارمتساو هل ةدعملا لوبقل

 فالتخا ةفرعم ىلإ ةمعطألا ريخت ةدوجو ةيذغألا لاح يف جاتحُي هنأ ناب دقف

 لك ىلع بجي امو ءاهتالاحو نادبألا عئابط فالتخا تنيب دقف ؛اهتالاحو عئابطلا
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 ةمعطألا ىوق فالتخا نيبن نأ ىقبو ؛ةبرشألاو ةمعطألا عاونأ نم اهنم ةدحاو

 هللا ءاش نإ اهنم فنص لك يف ام ىّمسأو ةيذغألا عاونأ فصأ نأو .ةبرشألاو

 . ىلاعت

 ةفيطللا ةمعطألا

 محو «روشقملا بحلاو :ةطنخلا زبخ بابل اهنمف ؛فيطل مد اهنم دلوتي يتلا يه

 ,رويطلا ةحنجأو ,لجحلا خارفو ءلّجحلاو "!جويهّطلاو "'!جارّدلا محلو «جيرارفلا

 . هبشأ امو ؛ "رشا «عرقلاو ؛ةجوزل هيف نكن لو كمسلا راغص نم همحل نال امو

 يف ةيزيرغلا ةرارحلا تناكو ةكرح هل تسيل نأ عفان ةمعطألا نم سنجلا اذهو

 هلاحط وأ هدبك يف دلوتي وأ ,ظيلغ سوميك هندب يف دلوتي نأ نمأي ملو ةفيعض هندب

 . مغلبلا نم هلصافم نم ءيش يف وأ ,هغامد يف وأ ,هردص يف وأ ,هالك يف وأ ءددس

 اهريغل ةفطلملا اهسفن يف ةفيطللا ةمعطالا

 ظيلغلا جزللا سوميكلا نم هاقلي ام فّطليو .ًافيطل اهنم دلوتي ام نوكي يتلا يه

 . ندبلا يف

 ةوق نم هيف امل فيطل ولح اهنم فنص :فانصأ ةعبرأ ةمعطألا نم سنجلا اذهو

 امو قتسفلاو لسعلاو ءزوجلاو .سبايلا نيتلاو .خيطبلاو «ريعشلا ءام :لثم ,ءالجلا

 . فطانلا نم هنم لمعي

 يف غلبأ هنأ الإ «ةفيطللا ةمعطألا نم لوألا سنج نم هتعفنم نم سنجلا اذهو

 . ندبلا فيطلت

 سفركلاو ,ثاركلاو .موشلاو .فرخلاك ءفيّرح .راح يناثلا فنصلاو

 )١( هيشم يف جردي ريطلا نم عون :جارذلا . 1

 دلوم وا برعم وهو «ّبح : شاملا () . ناكلّسلا ركذ وهو ءرئاط :جويهطلا (؟) .

 ”؟1



 . راحلا قيتعلا فيطللا رفصألا برشلاو .جنايزارلاو ,عئعنلاو , رتعّصلاو ,بنركلاو

 ردصلاو ءلاحطلاو .دبكلا يف يتلا ددسلا حتف ىلإ جاتحا نمل عفان هلك اذهو

 . هقيقرتو مغلبلا عيطقتو , غامدلاو

 لقيف « ًايئام ه ريصي و ًالوأ مدلا ققري هنأل ,هلامعتسا رثكي نأ دحأل ىغبني الو

 ةرم هرثكأ ريصيف .ةطرفم ةنوخس ندبلا نخسُي هنإ مم ,فعضيو ندبلا ءاذغ كلذل

 كرتو مدلا فيطل للح هلامعتسا يف هلمعتسم ىدامت اذإ كلذ دعب هنإ مث ,ءارفص
 اذه ةرضمو ؛ ىلكلا يف ةراجح كلذ نم دلوت امبرو ,ءادوس ةرم هرثكأ راصف .هظيلغ

 . هيلع ةبلاغ ءارفصلا ةرملا تناك نم ىلع نوكت ام دشأ فنصلا

 همحش لقو همحل نال امو '!يرّملاك ,هتحولمب فطليو بهذي :ثلاثلا فنصلاو

 .حلملا ةمعطألا نم هيف لعج ام لكو .نبجلا ءامو .قلسلاو .حلم اذإ كمسلا نم

 . قروبلا «يرملاو
 نأ الإ ءاهّراضمو ةفيرحلا ءايشألا عفانم نم ةبيرق هراضمو فنصلا اذه عفانمو

 . غلبأ ةعيبطلا نييلتو ءاعمألاو ةدعملا ةيقنت يف فنصلا اذه

 ا"اضارحو «نيبجنكسلاو .لخلاك .هتضومحب فطليو عطقي :عبارلا فنصلاو
 . ةمعطألا نم اهب ذختي ام لكو «ضاحلا نامرلا ءامو .ّجرتألا

 ظلغ نم مغلب هيف دلوت اذإ ًاراح هندب رئاسو هتدعم تناك نمل عفان فنصلا اذهو
 . اهترثك نمو ةيذغألا نم لوانتي ام

 اهريغل ةفطاملا اهسفن يف ةظيلغلا ةمعطالا

 . كلذ هبشأ امو . '"مجلسلاو ,لجفلاو .رزجلاو ,لصبلا : اهنم

 ةّدحلا نم اهيف امب ظيلغلا ءىشلا نم ىقلت ام فطلتو ةظيلغ اهسفن يف ةمعطألا هذهف

 . ةميدقلا ةيودالا نم برض :يرملا )١(

 . ةهكافلا نم برض جرتالاو . هفوج ِق ام : جرتالا ضامح (ع)

 . تفللا :مجلسلا (ع)
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 ةوق هنع بهذ يوش وأ اهنم ءيش خبط ام ىتمو « ًاظيلغ ًاسوميك دلوت يهو ؛ةفارحلاو

 هذه عيطقتب ةعفنملل لوانتُي دقو ؛ًائيدر ًاظيلغ همرج يقبو «.عيطقتلاو ةفارحلا

 خبطت نأ امإ :تاهج ثالث ىدحإ ىلع ءاهمرج ظلغ نم مسيو ءاهفيطلتو ةمعطألا

 نأ امإو ؛اهؤام لمعتسي مث خبطت وأ رصعت نأ امإو ؛ لصبلاب لعفي يذلاك ,فطلتف

 . اعيمج اب لعفي يذلاك .مغلبلا عطقتف ةئين لكؤت

 ةظيلغلا ةمعطالا

 سبيلا نوكي.ءيش اهنمف ؛ةجوزللاو سبيلا اهلك ةظيلغلا ةمعطألا ىلع بلاغلا

 . هريغ نم سبيلا بستكي ام اهنمو « هعبط نم ةجوزللاو

 ء طولب هاشلاو , طولبلاو «بنارألا محلو «سدعلا . هعبط نم سبيلا نوكي يذلاف

 . اهعئابط يف سبيلا نأل ةظيلغ اهلك هذه ؛َولقملا يلقابلاو .ةأكلاو

 امو يوشملاو ءقولسملا ضيبلاو «'' دوبكلاف «هريغ نم سبيلا بستكي يذلا امأو
 ناك نإ اوس ال .خوبطملا بنعلا ريصعو , عورضلاو .ًاريثك ًاخبط خوبطملا نبللاو « يلق
 . ًاداقعناو ًاسبي اه تئدحأ خبطلاب ةرارحلا نأل «ةظيلغ اهلك هذهف ؛ًاظيلغ ريصعلا

 اهنإف .ءاعمألاو «شوركلاو ءرقبلا موحلو .سويتلا موحلو .لبإلا موحل امأو
 زبخ امو ءايبوللاو . "'مجلسلاو ءربونصلا رمثو ء.سمرتلا كلذكو ؛اهتبالصب ةظيلغ

 هيف امل ,ظيلغ هنطابو ,« سبيلا .نم رانلا هب تثدحأ امل .ظيلغ هرهاظ نإف ؛نرفلا ىلع

 ءرونتلا زبخ نم هجاضنإ وأ هزبخ وأ هئجع دَّجُي مل ام لك كلذكو ؛ةجوزللا نم

 اهنإف ؛ةغمدألاو ,نبللاو .دهشلاو .ءريطفلاو «هريغ وأ نهدب قباطلا لع زبخ ام لكو

 ظ . ةيعيبط اهيف ةجوّرلل  ةظيلغ اهلك
 . خبطلا نم هل ثداحلا داقعنالاو هتجوُرْلل ظيلغ هنإف جذولافلا امأو

 . دابك ا ىلع عمجتو ءدبك عمج :دوبكلا 1

 .تفللا :مجلسلا (؟)
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 . هعبط يف ةجوُرّللو سبيلل ظيلغ هنإف ناجنذابلا امأو
 . هيف ثالثلا تالاحلا عاّتجال ظيلغ هنإف زبخلا امأو

 . هيف ةجوزللاو ةبالصلا عاتجال ظيلغ هنإف جزللا بلصلا كمسلا امأف

 دقو ظيلغلاب سيل ًاجزل ًاسوميك دلوت اهنإف ءوضعلا فارطأو هافشلاو ناذآلا امأو

 لكأ نم ضرعي يذلاك .اهفيطلتو اهمضه نع ةدرابلا ةيذغألا نم ضرعي ام دلوت

 . ضماحلا نبللاو جرتألا محشو .ءاثقلاو رايخلا لكأ نمو ءاهجضن لبق ةهكافلا

 ريثك ماعطلا ليلق بعتلا ريثك ًاراح ًاندب تفداص نإ اهلك ةظيلغلا ةمعطألا هذهف

 . ةريثك ةيوقت هنّوقو ؛ًاعفان ًاريثك ءاذغ ندبلا تذغو تمضهن ا ماعطلا ديعب مونلا

 لوطو ندبلا نطاب يف ةرارحلا عاتجال .ءاتشلا يف ةيذغألا هذه لمعتست ام ٌدَّمْحَأَو
 ةليلق هندب يف ةرارحلا دحي نم اهلكأو انّيب ًاناصقن همون يف دحأ سحأ ىتمو ؛مونلا

 .اهماضهنا مكحتسي مل  ليلق ماعطلا دعب همونو ليلق هبعت نمو .هتدعم يف امس الو

 ؛لاحطلاو دبكلا يف ةدس هنم دلوتي «. سباي راح ظيلغ سوميك ندبلا يف اهنم دلوتو

 الو هنم لقي نأ ةوهش وأ ةلعل هيلإ ةجاح ريغ نم ًاظيلغ ًاماعط لكأ نمل يغبني كلذلف
 . هنمدي الو هدّوعي

 مل نإف ؛ندبلل اهاذغأ وهف ةجوُرُل هظلغ عم هل ةظيلغلا ةمعطألا نم ناك امو

 . ددسلل ًاديلوت اهرثكأ وهف مضهني

 ةظيلغلاو ةفيطللا نيب ةطسوتملا ةمعطألا

 هل ةيذغألا دوجأو ؛ ًاريثك هبعت نكي ملو : ًاحيحص ال دتعم هندب ناك نمل حلصت

 ًاددُس الو ")اماخ دلوت الو ؛ةفيطللاك هفعضت الو هكهنت ال اهنأل .ةطسوتملا

 . ةظيلغلاك

 للا



 ةيلوحلاو .ءادجلاو «جاجدلاو ءرقبلا موحلو ,زبخلا نم هعنص مكحأ ام لك يهو
 . زعملا نم

 . ةجزل ةبطرف اهلك نأضلاو نافرخملا موحل امأو
 . لدتعملا مدلا نم ظلغأو ًانخس امد دلوي وهف اطقلاو مامحلا خارف محل امأو

 ةلدتعم اهتحنجأف ءزوإلاو "!اطقلاو مامحلا خارف لثم اهنإف '''نيشارولا خارف امأو

 . لوضفلا ريثك ندبلا رئاسو

 يفاص ءاذغلا ديج عضوم يف هاعرم ناكو ريطلا نم هتكرح تّرثك ام لكو

 ءاذغ ادرأ وهف كلذ فالخ ىلع ناك ام لكو ؛فطلأو ءاذغ دوجأ ناك ؛ءاوملا

 . خسوأو

 نم ذخأو راحلا ءاملا ىلع يقلأ ام ةصاخو , ضيبلا نم هجضن مكحتسي مل ام لكو

 . لدتعم وهف .دتشي نأ لبق

 ,'"'ةموهزلاو «ةجوزللا ريثك الو بلصب سيل كمسلا محل نم ناك ام لكو
 . ءاذغلا دّيج لدتعم وهف .ةأحلاو خاسوألا نم ًايقن هاعرم ناك امو

 رادحنالا تعرسأو رجشلا ىلع اهجضن مكحتسا اذإ بنعلاو نيتلا هكاوفلا نمو

 . اهيف ريخ الف رادحنالا عرست مل نإف الدتعم اهنم دلوتي ام ناك .فوجلا ىلإ

 ا . نويلطاو ء.سخلاو ءابدنهلا لوقبلا نمو

 . ًادج ًاقيتع نكي ملو ًايفاص ًايتوقاي هنول ناك ام اهلك ةبرشألا نمو

 ةّراحلا ةمعطألا

 نأ يغبنيو ؛نيدرابلا دالبلاو تاقوألا يف ,ةدوربلا هيلع بلاغلا ناك نم اهيلإ جاتحي

 . ةراحلا دالبلاو ةّراحلا تاقوألا يفو ,ندبلا ٌراح ناك نم اهبنجتي

 )١( ماحلا نم اليلق ربكا ,ةيمامحلا ةليصفلا نم رئاط وهو ,ناشرولا عمج :نيشراولا .
 ءارحصلا يف ةايحلا رثؤي ماهلا نم عون :ةاطقلا عمج :اطقلا (؟) .

 )( ةنتنلا حيرلا : ةموهزلا .



 , مسمسلاو ,ةبلحلاو .صمحلاو ,ةطنحلا نم ذختملا زبخلاو ,ةخوبطملا ةطنحلا : اهنم

 .لدرخلاو  مجلسلاو . لجفلاو . ريجرج او . سفركلاو ىولحلا بنعلاو , جنادهشلاو

 . قيتعلا رمخلاو ,ثاركلاو « لصبلاو «موثلاو

 .رفصألا قيتعلا ةّراحلا ةبرشألا نخسأو

 ةدرابلا ةمعطألا

 .ٌراحلا دلبلاو ةّراحلا تاقوألا يفو ,ندبلا راح ناك نم اهلمعتسي نأ ىغبني

 .رابخلاو , خيطبلاو  عرقلاو « نخّدلاو . سرواجلاو هلم ذختي امو ريعشلا : يهو

 «بنعلا نم ,"!صوفعلاو ةضومحلا نيب امو ءرامجلاو . خوخلاو «صاجإلاو .ءاثقلاو

 .«شاخشخلاو .ءاقمحلا ةلقبلاو .ايدنهلاو .سخلاو , حلبلاو ع "!علطلاو «بيبزلاو

 . نامرلاو .يرثمكلاو . حافتلاو

 . فيطل دراب وهف ًاضماح ناك امو « ظيلغ دراب وهف اصفع نامرلا نم ناك اف

 . بصعلاب راض وهو «فيطل دراب وهف لخلا امأف

 ًائيدح كلذ نم ناك امو «ةرارح لقأ وهف ًاصفع بارشلا نم ًاضيأ ناك امو

 . دراب وهف ًاظيلغ

 ةسبابلا ةمعطألا

 ةبطرلا تاقوألا يفو ,ةبوطرلا هندب ىلع بلاغلا ناك نم ةسبايلا ةمعطألا ىلإ جاتحي

 . بطرلا دلبلاو

 رثكأ ام لكو «ىلقيو خبطيو ىوشي ام لكو «قيوسلاو ,بنركلاو « سدعلا اهنم

 . ناويحلا عيمج نم نسملا محلو ,لدرخلاو رازبإلاو لخلاو يرملاو باّدّسسلا هيف

 )١( ضبقلاو ةرارملا :ةصوفعلا .
 :علطلا (؟)
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 ةبطرلا ةمعطألا

 دالبلاو ةسبايلا تاقوألا يفو . سبيلا هيلع طرفأ نم ةبطرلا ةمعطألا ىلإ جاتحي

 . ةسبايلا

 « بنعلاو « بطرلا زوجلاو .رايخلاو ءاّثقلاو  خيطبلاو  عرقلاو . ريعشلا : ىهو

 "افطقلاو .ةيناملا ةلقبلاو «سخلاو ءرامجلاو .«توتلاو «صاجاإلاو . قبنلاو

 هب قلسيو ءاملاب خبطي ام لكو ةبطرلا ايبوللاو ءبطرلا صمحلاو «ءبطرلا "'!ىلقابلاو

 . ناويحلا راغص موحل عيمجو «باذسلاو يرملاو لخلاو رازبإلا هيف لقتو

 لوضفلا ةليلقلا ةمعطألا

 يف ناويحلا نم '"'ربلا يف ىبري ام ءاهباقرو يشاوملا عراكأو ءرويطلا ةحنجأ

 . ةفاجلا عضاوملا

 لوضفلا ةريثكلا ةمعطألا
: | 

 ,عاخنلاو .«ناويحلا عيمج نم اهلك دابكألاو ,ةحنجألا الخ زوألا محل اهنم

 محلو «يرطلا يلقابلاو «يرطلا صمحلاو .ماجآلاو يفايفلا يف يتلا رويطلاو .غامدلاو

 امو «ضوهنلا عيرس ريغ نكاس لك محلو ,ناويحلا لك نم عضارملا محلو ,نأضلا

 . ًاجزل ًابلص انركذ ام ىلع كمسلا نم ناك

 ريثك اهؤاذغ ىتلا ةمعطألا

 ناك لوضف هل ناك ام لكو .ًاريثك ىذغ مغبنا اذإ ةمعطألا نم ظلغ ام لك

 . ًاريثك هؤاذغ

 )١( ةلجرلا هبشت ةلقب :فطقلا .

 حمقلا بح :ربلا () . لوفلا : ىلقابلا (؟) .

 نصي



 يّذغي ًاليلق ًاماعط ذخأي نأ ىلإ جاتحا نم ءاذغلا ةريثكلا ةمعطألا ىلإ جاتحي دقو
 جاتحي هندبو ماعطلا نم ريثكلا هّتدعم لقثي يذلاكو ءرفاسملاو ةقانلاك .ًاريثك ءاذغ

 . ريثك ءاذغ ىلإ

 ظيلغلا كمسلاو , اهلك ريطلا لصاوحو .ةدئفألاو ,ةغمدألاو رقبلا محل كلذ نمف

 ءرمتلاو .سدعلاو ,. سمرتلاو ,.ايبوللاو .صمحلاو .ىلقابلاو .ذيمسلاو .حوللا

 «بيلحلا نبللاو  اهظلغل ًاريثك ءاذغ وذغت .مجْلّسسلاو ."'طولب ةاشلاو ,طوّبلاو
 ٠ . ءاذغ لقأ ,هقرأو هظلغأ هلك نبللا ءاذغو . رمحألا بارشلاو

 نابلأو .حاقللا نابلأو 'نتالا نبل هقرأو .جاعنلا نبلو رقبلا نبل نبللا ظلغأو

 . كلذ نيب ةطسوتم زعاملا

 ظيلغلا مث ,ولحلا دوسألا ظيلغلا مث ءولحلا ظيلغلا رمحألا ذيبنلا ةيرشألا ىذغأو

 ىلإ لام ام لكو ةولحلا ةظيلغلا ةصفعلا ةبرشألا هذه دعب نم مث ءولحلا ضيبألا

 . ءاذغ اهلقأ ضيبألاو ,ىذغأ ناك ةوالحلاو ةرمحلا

 ليلق اهؤاذغ ىتلا ةمعطألا

 وأ سبيلا هيف طرفأ ام لكو .ًاليلق هؤاذغ ناك ًافيطل ةمعطألا نم ناك ام لك

 .محشلاو ,نيراصملاو .شوركلاو عراكألاك ,هؤاذغ لق , لضفلا ةرثك وأ . ةبوطرلا

 يذلا سبيلل ءاذغلا ليلق  ناويحلا نم حلم امو .هلك ريطلا محلو ةئرلاو .ناذآلاو

 . "0اريبغلاو .قدنبلاو ءزوللاو .ءزوجلاو .قتسفلاو ,نوتيزلا كلذكو هيف

 لق امئإف ؛ صفعلا بيبزلاو «. صفَعلا يرثمكلاو , ”!هطُبلاو «بورخلاو «'”ارورعّرلاو
 . ةصوفعلل (هؤاذغ

 . لطسفلاب ىمسي رجش : طولب هاشلا )١(

 . راح لا ىثنا يهو .ناتأ عمج :نتالا (؟(

 . ايصارقلاب ىمسي ام وه :اريبغلا (؟)
 . قتسفلاب هيبش اهرمث ,ءارضخلا ةبحلا :مطبلا ( 8 ) ؛«ٍلبجلا حافتلا » اضيا ىمسيو :رورعزلا (5)

 نضر



 ةرثكل لق امنإف . شمشملاو .صاجإالاو «توتلاو «نامرلاو . عرقلاو «,كمسلا امأو

 . للحتلا عيرس قاب ريغ اهؤاذغو ؛ اهتبوطر

 «بنركلا لثم .لوقبلا عيمجو ؛بطرلا يلقابلاو . ''اراكْشُملاو ءريعشلا زبخ امأو

 ليلقف - رزجلاو «فرُحخلاو ,لدرخلاو .لجفلاو ؛ءاقمحلا ةلقبلاو ءضامحلاو ,قلسلاو

 . اهيف لضفلا ةرثكل ,ءاذغلا

 تّذغ تخبط اذإو ذغت مل ةئين تلكأ اذإ اهنإف ؛ثثاركلاو .موثلاو ,لصبلا امأو

 . ًاريسي ءاذغ

 .هؤاذغ رثك امو هؤاذغ لق ام نيب (هنإف ءبنعلاو ,نبتلا امأو

 ًاديج ًاسوميك دلوت يتلا ةمعطألا

 امد دلو هيف ردقلا زواجي ملو ةّوق هيف طرفت مل ةمعطألا نم ًالدتعم ناك ام لك

 عيمج يفو نادبألا عيمجل قفاوم وهف كلذك ناك ام لكو .ًاحيحص ًايقن ًاصلاخ

 ةلدتعملا تاقوألا يفو ,تاقوألا عيمج يف ةلدتعملا نادبألا عيمجل وهو .تاقوألا

 زواجت ةّوق هيف ام ىلإ ةمعطألا نم جاتحي نادبألا نم لادتعالا زواجت ام نأل ؛قفوأ

 . ةلدتعمب تسيل يتلا تاقوألا يف ةلدتعملا نادبألا كلذكو ؛لادتعالا

 عيمجل اهدوجأو .كلذ نيب وه امو فيطل وه امو ظيلغ وه ام ةمعطألا فو

 . كلذ نيب وه امو ,فيطللاو ظيلغلا نيب ءاهنم ًالدتعم ناك ام سانلا

 ؛اهنم فنص لك حلصي ىتمو .ةطسوتملاو ةفيطللاو ةظيلغلا ةمعطألا انفصو دقو

 ام ىلع اهتمسقو .ديجلا سوميكلا ةدلوملا ةمعطألا ةلمجب ربخن نأ انيلع يقبف

 . اهانمسق

 ,جاجدلا محلو ,هموي نم ناك نإ ةعنصلا مكحملا يقنلا ةطنحلا زبخ كلذ نمف

 . لخني مل يذلا نشخلا قيقدلا :راكشخلا (1)

 ني



 مل امو ,ةجوزللا ريثك الو بلصب سيل كمسلا نم ناك امو .زعاملا ةيلوحو .ءادجلاو

 الو خاسوأ هيف سيل اهف هاعرم ناك امو ءريثك نمس هل نكي ملو ()ةموهز هل نكي
 لكو .ضيبلا نم هجضن مكحتساو دتشا ام لكو «ةنوفعلا عيرس نكي ملو ةأح

 ًالدتعم "'"اسوميك دلوي كلذ لك  ةوالح هيف تسيل نوللا يتوقاي حيرلا بيط بارش
 . ظيلغلاو فيطللا نيب

 هاعرم ناكو كمسلا نم رغص امو ءريطلا عيمج ةحنجأو جيرارفلاو «'"'جاردلا امأو
 ءامو ,هتجوزل تبهذو اصخر راصف ململا كمسلا نم هيلع َىقلأ امو .ءانفصو ام ىلع
 . فيطل سوميكلا ديج كلذ لكف - رمحالا ةحئارلا بيطلا بارشلاو « ريعشلا كشك

 يف نبمت امبر كلذلو ؛اظلغ هيف“نا الإ ,.سوميكلا ديج هنإف بيلحلا نبللا اماو
 . ءاملاب قريو .حلملاو لسعلا هب طلخي ةلعلا هذهلف ؛ةدعملا

 نبل نم ظلغأو ءرقبلاو نأضلا نبل نم فطلأ هنال ؛زعاملا نبل هلدعاو نبللا دوجأو
 . 7 حاقللاو نتألا

 . ءاذغلا ديج باش حيحص ناويح نم ذخؤي نأ نبلل يغبنيو

 نم نبللا نأل ليوط نامزب كلذ دعب الو ,ناويحلا عضي ام تقو يف بلتحي الو

 ءايئام ريصي ىتح اليلق اليلق كلذ دعب قري مث .ظيلغ عضي ام تقو يف ناويخلا
 . اكيدر هرخآو هلّوأ ناك كلذلف

 عيرس هنا ؛ ءاوهلا ه ريغي نا لبق .بلحي ةعاس نللا نم ذخؤي ام دوجأو

 . ةلاحتسالا

 )١( ةنتنلا حيرلا :ةموهز .

 . ةيئاذغلا ةصالخلا ٠ سوميكلا (؟)

 , هنم فطلا هنا الا ءاطقلا هبشي دوسا (ههنطابو ربغا ةيحانج رهاظ رئاط : ةجاردلا عمج :جاردلا (9)
 . بولحلا ةقانلا يهو .ةحقل عمج :حاقللا (1)
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 ذيمسلا زبخلا نم هتعنص مكحت مل ام لكو ,بطرلا زبخلا نم '”راكشخلا امأو

 بوبح ا نمو .داؤفلاو دبكلاو عرضلا منغلا ءازجا نمو ؛ لجعلا محلو .نرفلا زبخو

 ًاظيلغ ًاسوميك دلوي كلذ لكف - اولح ةحئارلا بيط ناك ام بارشلا نمو قابلا ظ
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 . ادج

 ائيدر ""اسوميك دلوت ىتلا ةمعطألا

 . ايفاص اصلاخ امد دّلوي مل ةيذغالا نم الدتعم نكي مل ام لك

 ديزي ام اهنمو ,مغلبلا يف ديزي ام اهنم :فانصأ ةثالث سوميكلا ةئيدرلا ةمعطألاو

 . ءادوسلا يف ديزي ام اهنمو .ءارفصلا يف

 امل اوناك نإو اهامعتسا نامداو اهنم راثكإلا اوينتحي نا سانلا عيمجل ىعبنيو

 نمدم ندب يف اهنم عمتجي ءرمالا .لجاع يف ررض اهل نيبتي مل نإو اهنأل ؛نيئرمتسم
 بنجتب سانلا ىلواو «ةئيدر ضارما اذكو ,ءيدر ٌسوميك نامرلا لوط عم اهلاعتسا

 . فنصلا كلذ هيف ديزي ام هندب ىلع ٌبلاغلا ناك نَم اهفانصأ نم فنص لك

 - ةطنحلا نم قتع ام وأ «ةلاخنلا ريثك قيقد نم زبخلا نم ذختي ام لك نإ :لوقأف

 . ءادوسلا يف ديزي سوميكلا ءيدر

 هؤدرأو .ءادوسلا يف ديزي هلك نسملا زعاملا محلو .مغلبلا يف ديزي هلك نأضلا محلو

 يف ديزي اذه لك - ("'ليايالاو ءابظلاو بنارالاو روزجلاو رقبلا محلو . سويتلا محل
 .اهنم صخب م ام اهسال « سويتلا محل هدعبو ءروزجلا محل موحللا هذه َرْشو ؛ ءادوسلا

 دوجأ ناك هذه نم يصخ ام لكو ؛رقبلا محل هدعبو ,نأضلا نم نسملا محل هدعبو

 .ءاذغ

 )١( يقنلا ريغ رمسالا زبخلا :راكشخلا .

 ةيئاذغلا ةصالخلا :سوميكلا (؟) .
 لعولا وهو : ليا عمج :ليايألا ع( .

 ناكل



 نمو . ةءادرلا نم انركذ ام عيمج نود وهف «ليايالاو ءابظلاو بنارالا موحل امأو

 . لوبلا ةءادر نم تدافتسا امو اهتموهزل ء« سوميكلا ةئيدر « ىلكلا :ناويحلا ءاضعأ

 . اهيف لالزلا ةرثكل , مغلبلا يف ديزي نوطبلا لكو , مغلبلا يف ديزي غامدلاو

 قتع ام اهسالو ,نيجلا كلذكو ءًادساف ًاظيلغ ءاذغ دلوي ''”نّجطملا ضيبلاو

 . ًاظيلغ ع امد نادلوي سرواججلاو "7 هخدلاو

 قتعو حلم نإف .مغلبلا دلوي ةجوزللا هيلع تبلغو كمسلا نم همحل بلص امو

 . ءادوسلا دلوي

 . لمقلا هنم رثكي انفع الضف دلو هلكا رثكا نإ سبايلا نيتلاو

 ءاثقلا كلذكو «ًائيدر ًاسوميك ادلو نيجضن ريغ الكا نإ حافتلاو يرثمكلاو

 ادسف امبرو «ًائيدر ًاثدح ندبلا يف اثدحي ملو امفهنا امبرف عرقلاو خيطبلا امأف ؛رايخلاو

 كلذلف ؛ًائيدر الضف ةدعملا يف افداص نإ اهس الو .ًائيدر ًاسوميك ادّلوف ةدعملا يف

 . خيطبلا لكأ نم ًاريثك '"' ٌةضيهلا ضرعت

 ةرارحلا نم اهيف امل ةئيدرف ,مجلسلاو زوجلاو لجفلاو ثاركلاو موثلاو لصبلا امأو

 ٌافنأ تركذ امى ًاضيأ ءادوسلا يف تداز اعرو . ءارفصلا ف تداز اعرو . ةفارحلاو

 . اهنع ةءادرلاو ةفارحلا تيهذ .ناث ءاب تخبطو اهؤام بصو تخبط نإ اهنا الإ

 . ًاديدش ًافيفحت هففحيو مدلا نخسي ا*'جورّدابلاو

 )١( نجاطلا يف ولقملا :نجطملا .

 . مسمسلا بحك سلما ريغص هبح «تايليجنلا نم يشع تابن :نخدلا 0

 . ضرملا وا نزحلاو مهلا ةدواعم :ةضيهلا ()

 .رمحالا ناحيرلا ىمست ةلقب :جورذابلا (1)

 انذو



 . ةئيدرلا لوقبلا عيمج كلذكو «ءادوسلا دلوي ''بنركلاو

 سوميكلا ةطسوتملا ةمعطالا

 زبخ اهنمف .ءيدرلا سوميكلا دلوي امو ديجلا سوميكلا دلوي ام نيب يهو
 . نأضلاو زعملا نم نايصخلا محلو ,راكشخلا

 . بنذلاو ءاعمالاو ناسللا :ءاضعألا نمو

 نم سبايلاو «نيتلاو  دوجأ بنعلا نم قلعملاو - خيطبلاو بنعلا : ةهكافلا نمو
 . طولب هاشلاو زوجا

 ءاقمحلا ةلقبلاو فطقلا هدعبو « يزابخلا هدعبو ءابدنملا هدعبو . سنخلا لوقبلا نمو

 . لوصألا نم ةريثك ةذح هيف نكي مل امو « ضماحلاو ع ةيناملا

 ريغ ةمعطالا تناك اذإ اهنم لوالا هجولاف :نيهجو دحال ماضهنالا عرسي امنإ

 الو .مسمسلاك ةنشخ الو ,ةطنحلاك ةجزل الو . سمرتلاك ةبلص الو . سدعلاك ةسباي

 نيللاك ديدش درب اهيلع بلغي الو ءزرألاك لوضفلا ةريثك الو ,باذسلاك ةبيرك
 . لسعلاك ديدش رح الو « ضماحلا

 ! ةقفاوم لوالا :نيهجو دحال كلذو ءاهل ءىرمتسملا نطبلا ةعيبطل يناثلا هجولاو

 دقف ؛ناسنالا اهذليو اهيهتشي ىتلا ةمعطألاك «ةيعيبطلا نادبألا ةلكاشمو «ةيذغألا

 نإو « لّيُمَأ هيلإ هتوهش ام مهنم دحاو لك ءىرمتسيو «مهتاوهش يف نوفلتخي سانلا دجت

 نم فداصي ضراع جازمل : يناثلا هجولاو . هيهتشي يذلا نم دمحا هيهتشي ال يذلا ناك

 ةمعطالل ناك .للعلا نم ةلعل رحلا هيلع بلغ نم نا ىرت يذلاك ,ةداضم ةمعطالا
 دربلا هيلع بلغ نمو ؛ندبلا لدعيو .ندبلا ةرارح نم ءىفطي امل «ءارمتسا دشأ ةدرابلا

 .« فوفلملا 0 ماشلا دالب يف ىمسي تابن :بنركلا )00(

 نا



 ةمعطألا أرمتسا هتدعم وأ هلك هندب َبُّطَر نمو ؛درابلا ءىرمتسي ملو ّراحلا أرمتسا
 . كلذ فالخ سبيلا هل ضرع مو ؛ ةبطرلا ءىرمتسي ملو ةفاجلا

 دقو ماضمنالا ةعيرس اهسفن يف ةطسوتملاو ةفيطللا ةمعطالا نا هانركذ امب ناب دقف

 زبخلا رشقف ؛ًاضيأ نادبالا ضعب يف اماضهمنا َعرسأ ةظيلغلا ةمعطالا نوكت نا زوجي
 - اهتحنجاو ءزوالا دوبكو .لجحلاو «جاردلاو ,جيرارفلاو ,جاجدلا محلو ,مكحملا
 . مهلا ةعيرس

 اهلك ريطلا يف سيلو .هرئاس نم ًاماضهنا عرسأ رئاط لك نم حانجلا ةلمجلا ينو

 .؛ ًاماضبنا ٌعرسأ هريغصف ًاسباي ناويحلا نم ناك ام لكو ؛ يشاوملا نم ًاماضهنا عرسأ

 نم ًاماضينا عرسا يلوح لا يدجلا محلو ءرقبلا محل نم عرسأ أ 2!ليجاجعلا محل كلذكو

 عرسأ نسي نأ لبق نم هريبكف بطرأ ناويحلا نم ناك ام لكو ؛زعاملا نم نسملا محل
 لكو ؟فورخلا نم ًاماضهنا عرسا نأضلا نم يلوحلا نا ىرت الا ؛هريغص نم ًاماضبنا

 ؛ةبطرلا عضاوملا يف هاعرم ام ًاماضمنا عرسا ناك ةسبايلا عضاوملا نم هاعرم ناك ام

 كلذلو .ًازرلتم همرج ناك امم ًاماضمنا عرسأ وهف الخلختم ")همرج ناك ام لكو

 درابلا ضيبلا نم ْأَرْمَأ ٌراحلا ضيبلاو «قدنبلا نم ًاماضهنا َعرسأ زوجلا ناك

 . "!'صفعلا نم أرمأ ولحلا بارشلاو

 ماضبنالا ةئيطبلا ةمعطالا

 وا ءًاجرل وا «ًابلص وا «ًاسباي ناك اذإ ماعطلا يف ةعببطلا نم ماضبنالا ريسعي امنإ

 هيف ةفارحلا وأ , معطلا هيرك وأ . لوضفلا ريثك وأ ع مسدلا ريثك وا ل اززلتم

 . هَنْشُي مل اذإ يعيبطلا جازملل ًافلاخم وا ىرحلا وا ىٌدربلا وا ,ةطرفم

 )١( اضيا لوجع ىلع عمجيو «ةرقبلا دلو وهو ,لجع عمج : ليجاجعلا .

 .دسجلا ءمجلا رسكي :مرجلا (؟)
 . ضبقلاو ةرارملا يهو ,ةصوفعلا هيف ناك ام ؛ صفعلا (*)

 . ديدشلا عمتجملا :ززلتملا (:)
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 عيمج نم ناذآلاو .زوالاو ء.ءاعمالاو « شوركلاو .لبإلا محلو .رقبلا محلف'

 . اهتبالصو اهسبيل .ماضهن الا ةرسع - درابلا ضيبلاو «نبجلاو «ناويحلا

 عيمج نم صناوقلاو . سيواوطلاو , "7تخاوفلاو . نيشارولا : ريطلا نم كلذكو

 . ماضهن الا ةريسع  ريطلا

 .«طولبلاو «سرواجلاو ءنخّدلاو ءسدعلاو « سمرتلاو ءزرالا :بوبحلا نمو

 . طوّلب هاشلاو

 . اهتهاركو "”اهتموهزلماضممالا ةّرسعف ءرقبلا عراكأو سويتلا محل امأو

 . اهيف لوضفلا ةرثكلف  زوالاو «ناويحلا عيمج نم دوبكلاو ,نأضلا محل امأو

 . هدربلف ضماحلا نيجلا امأو

 . اهززلتو اهتجوزللف ةفولصملا ةطنحلا امأو

 . اهيف خفنلا ةرثكلف ءايبوللاو ءالقابلا امأو

 , "7جروّدابلاو جرتالاو ءاهجضن مكحتسي مل اذإ هكاوفلا رئاسو نيتلاو بنعلا امأو

 . اهيف لوضفلا ةرثكلف - ظيلغلا ثيدحلا بارشلاو ,زوجلاو ,مجلسلاو

 ةدعملل ةراضلا ةمعطالا

 . ةيقروبلا ةدحلا نم هيف املو اهايإ هعذلل ,ةدعملل ءيدر قلّسلا

 . اهيف عذلل . امهخبط صقتسُي مل ام مجلسلاو جروذابلاو

 هيطباو هيحانج نيب دعابو هيشم يف عسوت ىشم اذا فوطملا مايحلا نم .برض :هتخافلا عمجج :تخاوفلا )١(

 ش . ليامتو

 . ةنتنلا ةحئارلا : ةموهزلا (؟)

 .رمحأالا ناحيرلا ىمست ةلقب : جورذابلا (0)



 . يرملاو ,لخلاب الكؤي نا يغبني كلذلف . اهتجوزلل , فطقلاو ةيناهلا ةلقبلاو
 . اهايإ اهعذلل ةدعملل ةئيدر ةبلحلاو

 . هنهد ةرثكو هتجوزلل .ةدعملل ءيدر مسمسلاو

 . ةدعملا يف هتلاحتسا ةعرسل نبللاو

 . اهاثغو ةدعملا عذل هنم رثكا ام لسعلاو

 لكأ دعب ىغبنيف : ًائيدر ًاسوميك دلو ةدعملا يف جضني مل اذإ ,ىثغُي ًاضيأ خيطبلاو
 . سوميكلا ديج ًاريثك ًاماعط لكأي نأ خيطبلا

 جنذوفلاو رتعصلاب لكؤت نأ ىغبني كلذلف ,ةدعملل ةئيدر اهلك ًاضيا ةغمدالاو

 . خاخملا كلذكو .حلملاو «لدرخلاو يرربلا

 . ىثغيو ةدعملا يف ةضومحلا عرسي صفعلا دوسالا ظيلغلا ثيدحلا ذيبنلاو

 ةدعملا يف دسفت يتلا ةمعطالا

 ةيقن ةدعملاو ماعطلا لبق لكؤت نا بجيف ؛داسفلا اهيلإ عرسأ ًائيدر ًاسوميك تفداصو
 دعب تلكأ نإف .ماعطلا نم اهدعب لكؤي امل قيرطلا لهسيو اهنع اهرادحنا عرسيل
 اهب داسفلا غلب امبرو ءاهداسفب ماعطلا رئاس تدسفأو .ةدعملا يف اهئاقبل تدسف ماعطلا

 . لتاقلا مسلا ةلزنمب ريصت نأ ىلإ

 ةدعملا يف داسفلا اهيلإ عرسي ال يتلا ةمعطالا

 رادحنالا ءىطب ًاظيلغ ناك ام هل ةمعطالا دوجأف .هتدعم يف هماعط دسفي ناك نم

 . ةظيلغلا ةمعطالا نم هانركذ امم كلذ هبشأ امو .اهعراكأو رقبلا محل لثم
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 نطبلل ةلهسملا ةنيلملا ةمعطالا

 ءام كلذ نمف ؛ةجوزل وأ ةحولم وا ةّدح وا ةوالح هيف ةمعطالا نم ناك ام لك

 .ةمرطلا ةقرم كلذكو ؛نطبلا كسمي امهمرجو «عبطلا نانيلُي «بنركلا ءامو سدعلا

 نّيل - يرم عم ماعطلا لبق ناك اذإ ءاملا نوتيزو .لسعلا عم '''راكشخلا زبخو
 ماعطلا عفد ىلع ةدعملا يوقي هنإف .يرم الب ماعطلا عم ًاضيأ ناك اذإف ؛نطبلا

 اهل وقم ةدعملل غباد هنإف صفع ماعط لكو - هنم لخلاب لمع ام كلذكو . هتصوفعل

 . حلملا اهب طلخ اذإ امس الو ,نطبلا نانيليف نبجلا ءامو نبللا امأف

 , خيطبلاو  عرقلاو « ةيناملا ةلقبلاو .فطقلاو ,قلسلاو «ناويحلا نم ريغصلا محلو

 بلطرلا صاجإلاو ,بطرلا زوجلاو .ءولحلا توتلاو ؛ولحلا بيبزلاو «نيتلاو
 | . نطبلل نيلم  ولحلا ذيبنلاو « "!نيِبَجْنَكّسلاو

 نطبلا سبحت يتلا ةمعطالا

 ةكسمملا ةمعطالا ىلإ انجتحا هماضهنا لبق ةدعملا نع ردحني ماعطلا ناك اذإ

 . نطبلل ةسباحلا

 «لجرفسلاك .ظلغلا وا ةصوفعلا وا سبيلا ةمعطالا نم هيلع بلغ ام لكو

 .طولب هاشلاو . طولبلاو . سدعلا ا”'هرجو « جسوعلا رمثو .سآلا بحو .يرثمكلاو

 . هضبقو هتصوفعل , نطبلا كسمبي - صفعلا ذيبنلاو

 . اهتسوبيب نطبلا كسمت - ريعشلا قيوسو ,نخدلاو « سرواجلاو

 . هسبيل نطبلا كسمي هنإف

 )١( لخني مل يذلا نشخلا قيقدلا :راكشخلا .

 ءارفصلل ءاود ذختي «ضماح ولح بارش لك :نيبجنكسلا (؟) .
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 ىتح نبللا خبطي نا كلذو ؛هظلغل نطبلا كسمي امههالك  نيجلاو , خوبطملا نللاو

 . ىلكلا يف ةراجحو دبكلا يف ًاددس دلو اعرو ةهمرج ىقبيو « هّنيئام ىنفت

 يف تفداص نإف - ضماحلا نامرلاو . ضماحلا حافتلاك ,ةضماحلا ءايشالا امأو
 تكسما ةيقن ةدعملا تفداص نإو «نطبلا تنيلو هتردحؤ هتعطق ًاظيلغ ًاسوميك ةدعملا
 . نطبلا

 ددسلا دلوت ىتلا ةمعطالا

0 

 . تافآلا لوبقل ةدعتسم هدبكو هالك تناكو امهلامعتسا

 لبجلا جنذوفلا اهعم لكا اذإف .«لاحطلاو دبكلل ةئيدر ةولح ا ةمعطالا عبضجو

 . لاحطلاو ,دبكلا ددس حتتف - لفلفلاو .رتعصلاو

 ةبرشالاو ,ةغضملا ديجلا زبخلا ىوس ةطنحلا نم ذختي ام عيمجو ءرمتلاو ,بطرلاو
 . لاحطلا ظلغتو , ىلكلا يف ةراجحو ,دبكلا يف ًاددس دّلوت  ًاضيأ ةولحلا

 رثكا نمل ىلكلا يف ةراجحو دبكلا يف ًاددس اثدحا امبر  نبجلاو .ظيلغلا نبللا

 ددسلا حتفتو ةدعملا ولجت يتلا ةمعطالا

 . ددسلا حتفيو ةدعملا ولحي .ريعشلا كشك .كشكلا ءام

 ىلكلا يقني - دوسالا صمحلاو ,ءالقبلاو ىولحلا بيبزلاو ع. خيطبلاو .ةبلحلاو

 «ءاعمالاو ةدعملا ىقنيو ولحي هنإف  ماعطلا لبق لكا اذإ لسعلاو , لخلاب 07 لاو

 . لدرخب لكا اذإ اهس ال ,دبكلا يف ددسلا حتفيو ولحي ًاضيأ قلسلاو

 )١( كوش هل تابن :رّبكلا .

1 



 هيمي (0) . 9 . 8

 . ظيلغلا '' ”سوميكلا فطليو عطقي - لجفلاو ,«ثاركلاو .موثلاو ,لصبلاو

 - . ىلكلا يقنيو ولحي .هسبايو هبطر ؛نيتلاو

 « لاحطلاو دبيكلا ددس حتفيو فطليو ولحي هنإف  هنم ملا اهس الو ! هلك زوللاو

 . ةئرلاو ردصلا نم .ةبوطرلا ثفن ىلع نيعيو

 . ةئرلاو ردصلا يقنيو ءدبكلا ددس حتفيو .دبكلا يوقي قتسفلاو

 نم قورعلا يقنيو .نوللا ىفصي - ةفارحو ةدح هل تناك اذإ فيطللا ذيبنلاو

 . ًادراب ًاظيلغ ًاسوميك هندب يف دجي ناك نم هب عفتنيو .ظيلغلا سوميكلا

 فيطلتو ءاضعالا هتيوقتب «ةئرلا نم ةبوطرلا ثفن ىلع نيعي هنإف قيقرلا ذيبنلا امأو

 .ولحلا ذيبنلا كلذ لعفي دقو ,ةظيلغلا لضفلا نم اهيف ام

 خفنت يلا ةمعطالا

 ناك ًاقوحسم وا ًارشقم خبط نإف هرشقب خبط نإ اهس الو ,ءالقابلاو ءصمحلا

 « سدعلاو ءشاملاو ,ءايبوللا هذه دعبو ءآخفن لقأ ناك ًاضيأ يلق نإو .ًاخفن لقأ
 . اهخبط معني مل اذإ ءريعشلاو

2 7 6 () 5 ِ 
 اعيرس لحني هلا الإ اخفن دلوي بطرلا نيتلاو ؛تيتلحلاو «ناذجنالاو « عانعنلاو

 . هرادحنلا ةعرسل

 . هبطر

 . ناذجنالا غمص وه :تيتلحلا 0( . ةيذغالا ةصالخ : سوميكلا )10

 ءءء



 . ةدعملا يف ًاحاير دّلوي نبللاو

 . هخفن لق هتوغر تعزنو خبط اذإ اسعلاو

 . ًاخفن دلوي صفعلا ولحلا ذيبنلاو

 ةمعطالا نم خفنلا بهذي ام

 ام لكو .هخفن لق هجاضنإو هخبط ديجأو هتعنص تمكحا اذإ خفان ماعط لك
 باذسلاو .نومكلاك  حايرلل ةللحملا ريزابالا هب طلخ ام لكو ,هخفن لق هنم لق

 . حايرلا فطلي لسعلاب جوزمملا لخلاو ؛هخفن لقي - ا"! هشاكلاو «نوسينالاو

 هناوخا ضعب ىلإ نارمع نب قاحسإ باتك
 :هناوخا نم لجر ىلإ ةعاس ّمسب فورعملا نارمع نب قاحسإ بتك

 ةنس نيعبرالا دعب ةرملاو مدلا ىلع نارهظي مغلبلاو ماخلا نا - هللا كمحر  كملعا

 كرحي نا ةنس نيعبرالا فلخ نمل يغبني الو .هامداهو دسجلا اودع |مهو « هنالكأيف
 لك يف هل يغبني هنأ ريغ . ًادهاج مدلا يّرقيو ,مغلبلاو ماخلا ريغ هعئابط نم ةعيبط

 ذيذللا ماعطلا ىلع هربص ةلقل ,كلذ لثم ةرملا نمو ءًائيش همد نم رجفي نا نينس عبس
 نم ريخ ةحصلا نا معاو ,كسفن نم كلذ هللا كحلصا دهاعتف .يورلا بورشملاو
 اممو .ةيفاعلا نم ريخ ىلاعتو هناحبس هللا ىوقت دعب ءيش الو ءدلولاو لهالاو لاملا
 :كيلإ هب بتكا ام مزلت نا ,كتحص هب ظفحتو كسفن هب ذخأت

 . ةادغ لك ًاديدش ًابارش برشاو .قلسلا لكأت ال : "'ريني رهش يف

 . باذسلا هبشي تبن : مثاكلا ©

 . يناثلا نوئاك رهش يا : ريني (؟)

10 



 . قلسلا لكأت ال :ريربف رهش يفو

 .ةوالحلا يف "7نيتنسفألا برشتو اهلك ءاولحلا لكأت ال : سرام يفو

 . لجفلا الو ءضرألا يف تبنت يتلا لوصالا نم ًائيش لكأت ال :ليربأ يفو

 . ناويح لا نم ءيش سأر لكأت ال : هيام يفو
 . قيرلا ىلع هدربتو هخبطت ام دعب درابلا ءاملآ برشت :هينوي يفو

 . ءطولا بنجت :هيلوي يفو

 .ناتيحلا لكأت ال :تشغأ يفو

 . يرقبلا نبللا برشت : ربمتبس يفو

 . اخوبطم الو ًائين ثاركلا لكأت ال :ربوتكأ يفو

 . مامحلا لخدت ال : ربنبن يفو

 . بنارالا لكأت ال : ربنجد فو

 ةتس اهنم مدللف الطر رشع ينثا عبرالا عئابطلا نم دسجلا يف نا بطلا ءاملع معز

 هجولا هنم ريغت عئابطلاو مدلا بلغ نإف «لاطرأ ةتس مغلبلاو ءادوسلاو ةرمللو «لاطرأ

 . ةرملا تتبنأ مدلا عئابطلا كلت تبلغ نإو ؛ماذجلا ىلإ كلذ جرخو ءمروو

 داصتقالاب هدسج لدعيلف ءاضعب اهضعب عئابطلا هذه ةبلغ ناسنإلا فاخ اذإف :لاق

 هللا لأسن «ةرم امإو ماذج امإ ءهانفصو ام هارتعا لعفي مل نإ هنإف . يشملاب هيقنيو

 . ةيفاعلا

 ضرم اهيف لزني نأ الإ «مومّسلا مايا الإ نامزالا عيمج يف دسجلا جالعب سأب الو

 بيبطلل يغبني هنإف ءبنجلا تاذ وأ ")هوم اهيف رهظي وا ,هتاوادم نم دب ال ديدش

 موي رشع ةسمخ [نم ] يهو «ةليقث مايا اهنإف ,فيفخ ءيش وا داصفب "هيناعي نأ

 ناكو - جالع اهيف حلصي ال ًاموي نوثالث كلذف ءبآ نم فصنلا ىلإ زومت نم

 )١( رتعصلاك قرو هل تين :نيتنسفالا .
. 

 ةسايسلا نسح :ةاناعملا عر . يردجلا دشا :موملا (؟(

 عل



 ىفم اذإف .ظيقلا مايا يف رطخلاو ررغلا عطقي - ًاموي نيعبرأو ةعست اهلعجي سيطارقب

 نع ىبنو ؛ اهبرشو ةوالحلا لكأو «ةرونلاو ,ةماجحلاب عيبرلا يف سونيلاج رمأو
 ناك ام الإ ةسبايلا ةهكافلاو .حلاملاو ,نبجلا قيتعو ,«بئارلا نبللاو ع "7 ىئاطقلا
 . . . . ًاقولصم

 لجرلا ةّوق ردق ىلع بطرلا درابلا لكأي  ءارمحلا ةرملا نامز وهو  ظيقلا يفو
 ؛لوقبلاو «ةبطرلا ةهكافلاو ءيرطلا توحلا لكأو «عامجلا كرتو .هنسو هعبط يف
 ا"7ةكركُسلاو درولاب ببرملا ةبرشالا نمو ءسدعلا يناطقلا نمو ؛زعملاو رقبلا محلو
 رايخلا لكأو ,ةمعطالا يف ءارضخلا ةربزكلا لكأو , خوبطملا ءاملاب ركسلاو «ريعشلا نم
 نمو .رجشلا قروب تيبلا طسبو ءاملا شرو «درولا ءامو درولا نهد موزلو , خيطبلاو
 رثكا وأ مهردلا ردق قيرلا ىلع اهذخأيو لثمب الثم اههقحسي ءاكطصملاب ركسلا ءاودلا

 كلت لها ىلع ةنمزالا لقثأ وهو .ءادوسلا نامز وهو - فيرخلا نامز ينو
 لسعلا لكأو .ةوالحلاب ءاسحالا لثم .بطرلا راح اب بارشلاو ماعطلا نم  ةعيبطلا

 ربلا ناويح فونص لكأب رمأو ءرقبلاو زعملا محل لكأو عاجلا نع هيف ىهنو ؛ هبرشو
 رخآ يف عبش ريغ ىلع ءاسنلا نايتإو ,مامحلا لبق نهدلاو .ضيبلا وسحو .رحبلاو
 كلذ دالوا ناف ةأرملاو لجرلا نم قيرلا ىلع دلولا ساّلاو ءراهنلا لوأ يفو ليللا
 . ءامكحلا تلاق امك ,مهريغ نم .ًابيكرت ىوقأو دشا نامزلا

 باتكلا ف ةمرحملا رمخلا

 فذقو ىلغ ام يهو .بنعلا رمح باتكلا يف ةمرحملا رمخلا نإ ىلع سانلا عمجا

 هو ( 1١ايبوللاو صمخلاو لوفلاو سدعلا لثم ناك ام بوبخحلا نم يهو « ةينطق - : يناطقلا .
 )١( ةرذلا بارش اهلصا :ةكركسلا .

 ا



 ثللذو الخ ريصي ىتح ارخخ لازي الو ءران هسمت نأ ريغ نم ءبنعلا ريصع نم ديزل

 تمرح ابك نيعلا ةمّدحم تسيل رمخلا نأل ؛ةوشنلا اهتقرافو ةضومحلا هيلع تبلغ اذإ

 الالح تداع ضرعلا كلذ اهلياز اذإف ءاط لّخد ضّرعل تمرح امنإو ءريزئخلا نيع

 اهضارعأ تلقتنا امنإو «ةدحاو كلذ لك يف اهنيعو ءالالح نايلغلا لبق تناك ارك
 نم

 نم تعنيأ اذإ ةرمثلا معط لقتني ( .ةضوم ىلإ ةرارم نمو «ةرارم ىلإ ةوالح

 همعط ريغتيف ثكملا لوطب ءاملا معط لقتني اكو «ةمئاق نيعلاو ةوالح ىلإ ةضوح

 ش . ةمئاق نيعلاو هحير

 فحي مث“ مارح ' ''طيبع مد وه يذلا كسملا : :ضرعب مرحيو لحي اهف رمخلا ريظنو

 باحصأو ؛ اهيرحت ىلع عمجملا اهنيعب رمخلا هذهف .ًابيط الالح ريصيف ةحئار ددحيو

 نود مهل ةذل الو ءركسملا نود ام نوبرشي مهنأ نوللعتيو اهوح نورودي امنإ ذيبنلا

 رعاشلا لاق امك ركسملا ةقفاوم

 ٌبلطت ٌرمخلا يه ىتش ةبرشأب  ةنوسمتلي ْخّيشلا لوح نوروُدي

 : لئاقلا لوقو
 ةراج اي يعمساف ينعأ كايإ

 فيكو :هل ليق .رمخلا :لاقف ؟بيطا بارشلا يأ : :سيق نب فنحالل ليق

مو ءاهادعتي ال هل تلحأ نم تيأر ينإ : :لاق ؟ اهبرشت مل تنأو كلذ تملع
 تمرح ن

 افوح رودي امنإ هيلع

 )حسب ءالّطلاو رمخلل وهف هنم دَتْشا ام بيرل ٌذيبنو

 تمس

 .يرط يا:طيبع مد )١(
 . بنعلا ريصع نم خبطي يذلا رمخلا :ءالطلا (؟)
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 : عاقعقلا نب هللا دبع لاقو

 بوذك وهو ُهانقدصف «بيبز اهنأ معزي ًءارفمص اهب اناتأ

 ُبوتأو اهدُمب يبرل يّلصأ اهْنْحَن باغ ًةعاس الإ يه لهف

 ؟كّيقسن نأ ديرت امو :انلقف . ينوقسآ :لاقف .قدزرفلا اناتأ :ةمربش نبا لاقو

 .رمخلا ّدح ىنعي . نينامثلا ىلإ هبرقأ :لاق

 بارشلا عاونأ

 افص ام :لاق ؟ندبلا يف ٌةَبقاع لضفأ ةبرشالا يأ :ةدعاس نب سقل رصيق لاقو

 :هل ليق . مركلا بارش نم فنالا يف هّتحئار تباطو .ناسللا ىلع ّدتشاو .نيعلا يف

 ذيبن يف لوقت اف :هل ليق .نادعسلاك الو ىعرم :لاقف ؟هخوبطم يف لوقت اف

 مف :هل ليق .ةرم تام نم ايحي داكي الو .ةعنملا ضعب هيف ايحا تيم :لاق ؟رمتلا
 . ةدسافلا ةدعملاو ("'ةدربالا يذ خيشلا ُبارش معن :لاق ؟ لسعلا يف لوقت

 ةعارش نباو ديلولا

 نم ةعارش نباب ّيقأ اذإ .هتفالخ يف ديزي نب ديلولا دنع نإ :لاق شايع نب يلع
 ام هللاو ينإ ,ةعاّرش نبا اي :هل لاق ىتح هرفس الو هسفن نع هلأس ام هللاوف , ةفوكلا

 امهنع ينتلأس ول هللاوف :لاق . هلوسر ةنس الو هللا باتك نع كلأسأل كيلإ تثعب

 (”)امناقهد :لاق .ةوهقلا نع كلأسأل كيلإ تلسرأ امنإو :لاق !ارامح امهيف ينتيفلال
 ىلع بارشلا بحاصل سيل :لاق ؟ماعطلا نع ينربخاف :لاق !ميلعلا اهبيبطو «ريبخلا

 لأسيل :لاق ؟بارشلا يف لوقت اف :لاق .ةؤرمأ هاهشاو هعفنا نا ريغ ءمكح ماعطلا

 يكيرش رامحلاو !هنم يل دب ال :لاق ؟ ءاملا يف لوقت ف :لاق . هل ادب امع نينمؤملا ريمأ

 :لاق . ضيرملاو لجعتسملاو نيزحلا بارش :لاق ؟ "'قيوّسلا يف لوقت ف :لاق .هيف

 . رجاتلا :ناقهدلا (؟)

 . ريعشلاو ةطنحلا قوقدم نم ذختي ماعط :قيوسلا (*)

 عة



 هب ينتعضرأ ام لوط نم ! يمأ نم تبيحتسا الا طق هتيأر ام :لاق ؟نبللا يف لوقت اف

 :لاق ؟بيبزلا ذيبنف :لاق . شاشفنالا عيرس ءالتمالا عيرس :لاق ؟رمتلا ذيبنف :لاق

 !يحور ةقيدص كلت !هَّوأ :لاق ؟رمخلا يف لوقت ام :لاق . بارشلا ىلع هب اوماج
 برش ام :لاق ؟نسحأ سلاجملا يأو :لاق [ مث ] . يحور قيدص هللاو تناو :لاق

 ! ءامسلا نم نسحا طق هجو ىلع سانلا

 يعمصاللاو ديشرلا

 لاقف ؛هما هتدلو اك سمغنم . شرفلا يف وهو ديشرلا ىلع تلخد : يعمصالا لاق

 تلكا ءيش يأو :لاق . تمجتحا :تلق :لاق ؟ مويلا تقرط نيأ نم , يعمصأ اي : يل

 له :لاق [مث] .اهرجحب اهتيمر :لاق .اةجهابطو ''ةجابكس :تلق ؟اهيلع
 . نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق ؟برشت

 برخ دق ينيد َناَرمُع ىرّتو الئام ينارت ىتح ينقسآ
 . !هيلإ اهعفدا :لاق . رانيد فلأ :لاق ؟كعم ءيش يأ ؛قورسم اي :لاق

 اهثئابخو رمخلا تافاآ

 حبقُتو حيبقلا نسحتو .هلقع ناسنإلا يف ام لضفأو ,لقعلا ُبِهدت اهنا كلذ لوأ

 . نسحلا

 حيبقلا يدنع نسح ينرللت ىتح ينقسأ

 : ًاضيأ لاقو

 اي بص خيشلا كّرتت اَّيَمُح افرص ينقسأ

 . لباوتلاو لخلاب جلاعي محل :جابكسلا )١(
 . بابكلاب ىمسي ام وهو ,يلقملا محللا نم برض : ةجهابطلا (؟(

6. 



 !ايغ درا هيرتو ًادشُر ّىغلا هيرتو

 : ًاضيأ لاقو

 ا"! ىنيد ةقر يف يهف الوح نَدلآ ف تقع

 : قحلاب قطانلا لاقو

 ()ُهَباع نمل ًانيدخ ْتّْرصو ٌهَباحصأو َديِبَتلا تكرت

 مب ملكت ركس اذإ سأكلا رقاعم نال ؛ ةمادنلا نم « ميدن : لجرلا براشمل ليق امنإو
 :لاقي امك ؛هل ميدن وهف .هلعف ام لثم لعف هنأل ؛همّدان :هبراش نمل ليقف ؛هيلع مدني

 . هءانف يأ ءيشلا رقع مزل هنأك ,نمدملا :رقاعملاو ؛هل سيلج وهف هسلاج

 : يلؤدلا دوسالا وبا لاقو

 اهناكمب ًاينغُم اهاخأ تيأر ينإف ٌةاوُعلا اهّبرشي رمخلا عد

 (9اهنابلب ُهَمَأ ُهَنَدَغ اهوخأ هّنإف ُهلكت وا اهنكَت ال نإف

 بارشلا باحصأ

 ام كقيدص مهنأو .ظافحلا ةلقو .دهعلا ءوسب بارشلا باحصا رهش دقو

 امو «فزنت ىتح كناند بلغ امو . بكنت ىتح تيفوع امو «رقتفت ىتح تينغتسا

 :رعاشلا لاق ؛كودقفي ىتح مهنويعب كوأر

 مرح ذيبَنلا باحصال سيلو ٌمُهَيرح نوظفحي موق لك ىَرأ
 موكّس لابحلا ُْثَر مُهّلكو مهنيب سأكلا ترادام 0

 ممذف ةعاس مهنع تبغ نإو ااوبَحرو ًافلأ كْوّيَح مهتئج اذ

 لع نيقسسا فلاب يننكلو ةلاهجب لقأ مل ينايب اذهف

 . همأ يدث نم يبصلا عضتري ام :نابللا (*)
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 دسفتو ,نادبألا حلصت اهنإف .ءرمخلا اوبنتجا :هينبل بالك نب ىصق لاقو

 . ناهذالا

 ! ىلقع برشي ام برشأ ال :لاق ؟رمخلا برشت ال كلام: متاح نب يدعل ليقو

 يسمأو يموق ملح حبصأ نأ هللا ذاعم :لاق ؟ذيبنلا برشت ال كلام :هل ليقو
0 

 . "7ةوبخلا لت ةوشنلا : ديلولا نب ديزي لاقو

 الو ةيلهاجلا يف رمخلا برش نم كعنم ام :هنع هللا ىضر نافع نب نامثعل ليقو

 ةلمج ُبهذَي ًائيش تيأر امو ,ةلمج لقعلا بهذت اهتيأر ينإ :لاق ؟اهيف كيلع جرح
 : ةلمج دوعيو

 ىجرف تسسم اللو .ًارخ تبرش الو 7 تّسفت الو عتيّنغت ام : ًاضيأ لاقو

 . "لّصفملا اهب تططخ نأ دعب ,يديب

 بيصنو ناورم نب زيزعلا دبع

 ديري ؟ ةثداحملا رمثُي اهف كل له :حابر نب بيصنل ناورم نب زيزعلا دبع لاقو

 مركب كيلإ دعقأ ملو .دّمرم نوللاو «لفلفم رعشلا ءريمالا هللا حلصأ :لاق . ةمدانملا

 امهنيب قرفت ال نأ تيأر نإف .يناسلو ٍلقع وه امنإو ءرظنم نسحب الو ءرصنع
 ! لعفاف

 . لّمرتيو رّمحيو لجرلا فنأ مظعيف .ةقلخلا تريغو ؛نايبلاب سأكلا تبهذ امبرو

 : لطخألا يف ريرج لاقو

 .هريغو بوث نم هب ىبتحي ام :ةوبحلا )١(
 . نايبصلا عنص عنص :ىتفت (؟)

 . هرخآ ىلا تارجحلا نم نآرقلا روس ضعب : لصفملا (س)
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 هنباو ريهظ يبأ دعب تبرشو

 .هترمحو ةمرو يف مدلاب هبش

 :ةيوارلا دامح يف رخآ لاقو

 ههجو فرعي ناك ول ىتفلا معن

 هُملأف ءنانّدلا ُهَرفاَشَم تلده

 هّهجو ةمادملا برش نم ضيبآو

 كلملا دبعو هللا دبع نب ةيمأ يف

 "7م كّقنا َنأك نانآلا ٌَرْكَس

 ٌداَّمَح هتالص تقو ميقيو

 دادحلا اهّنسَي مودقلا لشم

 داوّس باسحلا موي هضايبف

 ههجوبو ناورم نب كلملا دبع ىلع ديسأ نب [ دلاخ نب ] هللا دبع نب ةيمأ لخدو
 :كلملا دبع لاقف ! ىهجو ُبابلا باصأف ليللاب تمق :لاقف ؟ اذه ام :لاقف ءرثأ

 ٌعراصَم اهينمّدملا اهيبراشللو

 ءوسب هللا كذخآ : لب !لاقف !هنظ ءوسب نينمؤملا ريمأ هللا ذخآ ال :تلقف [لاق ]

 لا نع توحّص ول .ءاثعش لوقت

 الو سيلجلا سدحلا سدكحخأال

 : ىلصوملا نبا لاقو

 بكرلا عم صالقلا ريس ىلع مالس

 ابصلا لهنَم نع تّبكُن نئل يرمَعَل

 .رمخلا :ركسلا )١(
 . ةقانلا يهو .صولق عمج :صالقلا (؟)

 درغلا رماسملا توصو حج

 يدي تِيَشتنا اذإ ىيدت ىئثخَي

 ا"7بيدعلاو ةمادحخلاو ىناوُغلا لصوو

 بلقلا ةوهش وأ نّينيعلا رظن ىوس
 بذعلا هلهنمل ًاداّرو تنك دقل



 ""بطَرلا معانلا ةنابلا نصغك ُسيمأ ًايه ال َيَدْرب نيب ىثمأ ّيلايل

 ةمره نب ميهارباو ديز نب نسحلا

 عاب نمك ينبسحت ال: ةمّرَه نب مهاربال لاق ةنيدملا يلو امل ديز نب نسحلا نأ ىوريو

 ينبّتجو حدامملا هّيبن ةدالوب هللا ينقزر دقف .ءكَمذ فوخو كحدم ةاجر هنيد كل

 كب تيتأ نثل مسقا ينإو هَّقح يف ريصقت ىلع يضغأ ال نأ لع هقح نم نإو «حئابقلا

 «يب كتمرح عضومل كنديزالو ؛ركسلا ّدحو ءرمخلا ّدح :نيدح كّتبرضأل ناركس

 ةمره نبا ضهنف .مهيلإ لكوتف سانلل هلعجت الو ,هيلع نعت هلل ال ككرت نكيلف

 :لاقو

 ماركلا بادآب يّبَدأو مادملا نع لوسرلا نبآ يناهت

 مانألا فّوخ ال هللا فحل اهُعدو اهنع ُريطصآ يل لاقو
 يماظع يف نّكمت بحل ال يّبُحِو اهنع يِرّبصَت فيكو
 مارحلا ثّبُْخ يف سفنلا بيطو ًابُخ لع لالحلا بيط ىَرَأ

 ردب نبا ةثراحو دايز

 ىلع بلغ دق ناكو ءميمت ينب سراف ناك ينادغلا ردب نب ةثراح نا اوركرذو

 لجرووهو .كيلع بلغ دق اذه نإ :دايزل ليقف ؛ هيلع بلغ دق بارشلا ناكو دايز

 ىتبكر تسمف طق ىنبكار ام لجرل يحارطا فيك :مهل لاقف !بارشلاب رتهتسم

 نع هتلأس الو ,يقنع هيلإ تيولف ينع رخأت الو .هافق ىلإ ترظنف ينمدقت الو «هتبكر

 . !هدنع هّمْلع تدجو الإ طق ءىش

 اذه ام .ريمالا اهيأ :ةثراح هل لاق ؛دايز نب هللا ديبع هدلو هافج دايز تام الف

 عرب دق ةريغملا ابأ نإ :هللا ديبع هل لاقف ؟ةريغملا يبأ دنع يلاحب كتفرعم عم ءافجلا

 مدت تناو لع بلغت نم ىلإ بسنأ امناو 2, ثدح انأو ؛بيع هعم هقحلي ال ًاعورب

 . لاتخيو رتخبتي : سيمي )10(
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 هلل هعدأ : انأ :ةثراح لاقف .جراخ رخآو لخاد لوأ نكو ذيبنلا عدف ؛بارشلا

 , "!ةيذع ضرأ اهنإف ٍءَرُمْرُهَمار ىنلو :لاق . تئش ام ىلمع نم رتخاف :لاق ؟كل هُْعَدأفَأ

 بتكو « سانلا هعيش جرخ ملف ءاهايإ هالوف . اهنع يل فصُو ًابارش اهب نإف ؛قَرْس وأ
 : سينأ يأ نب سنأ هيلإ
 ةيالو تيلو دق ردب نب راحأ

 هبنوخت ًائيش راح اي ْنًَرقحَت الو

 ىنغلل نإ ىنغلاب ايم رابو

 ٌبَْدَكُم اّيإ سانلا عيمج ْنِإف

 اهنوملعي الو الاوقأ نولوقي

 قرسَتو نوخت اهيف ادرج نكف

 قّرَُس نيقارعلا كْلُم نم كظحف
 )قطني ٌةبوُيا ٌءرملا هب ًاناسل

 قّدصَم اّمإو ىوبي اب لوقي

 اوققحُي مل اوققح ًاموي ليق ولو
 . دشرلا كنع دْعَب ال :هباتك لفسأ يف ةثراح عّقو

 ةقرازالا برح يف ردب نب ةثراح

 32 مهبرح للوتو ردب نب ةئراح مهاقال . ةرصبلا لها ىلع ةقرازالا تجرخ املو

 :رعاشلا هيف لاقو . بورحلا كلت يف بيصأ ىتح ,عوبري ينب ناسرف نم هباحصأ

 مقي مل نيقارعلل ردب نبا الولف

 تأم وأ ةقيقحلا ىماح نَم ليق اذإ

 :رعاشلا لاقو

 اننأك ىتح ّيذاّدلا نم انبرش

 انتيأر راهنلا ٌسمش تلتعأ (لف

 ٌناسنِإ نيقارعلل هيف ماق ال

 ٌرُفو ةيحان لك يف مهل كولم م

 رقفلا انّدواعو انع ىنغلا ىلخت

 بلغ دق ناكو عوبري ينب نم يحايرلا يعبر نب ثّبش دلو نم يدنهلا وبأ ناكو

 )١( مخولاو ءاملا نع ةديعبلا ةبيطلا : ةّيذعلا .

 باهي يذلا :ةبويغا (؟) .

 ريعشلا لكش ىلع هبح تبن : يذاذلا عز .



 ىمسي عار ىلع '''فاض دق ناكو .هلطبي داك ىتح ,هبصنم ميرك ىلع بارشلا هيلع

 :لاقو ههركف ,نبل نم احدق هاقسف .ًاملاس

 اهّروحت ّضيب نالزغلاك ٌقرابأ لاس بطو نع يدنملا ابأ يِنْغيس

 ا"اهروقص اهتعزفأ كارك باقر اهّباقر نأك اًرَق ًةمَدفُم

 اهرود لزلزُت يلوح ًةيرق ىرأ امنأك ىتح سمشلا ُنرق ّرْذ (ف

 لعجف «ةيانج يف هوبأ بلص ناك لجر هيلإ سلجف .باوجلاب ًاببجع ناكو

 رصبي الو هيخأ نيع يف ىذقلا رصبي مهدحا :يدنملا وبا لاقف «بارشلاب هل ضّرعي

 . هيبا تسا يف ضرتعملا عذجلا

 كتءورم تذدسفأ :هل لاقف .ًاركس ديمي وهو ناسارخ يلاو رايس نب رصن هيقلو

 . !ناسارخ يلاو تنأ نكت مل يتؤرُم دسفأ ملول لاق !كفرشو

 :لوقيو يكبي لعج بارشلا دقف دجو |ملف «يدنملا وبا ضرمو

 عمادملا لهتسم اهيلع لظف هَحوُر حارلا قراف مادملا عيضر

 عضارملا رت موطفملا دقف اع اهثدقف ينإ سأكلا يلع اريدأ

 ىدعتساف ؛ًاكسان ديلولا وبأ ناكو ,ينانكلا ديلولا يبأ نب سبق عم برشي ناكو

 :يدنهلا وبا هيف لاقو .هنم برهف .هنبا ىلعو هيلع

 اًددص مراد نم تحبصأ انرادو 2انٌدعاوَت تلَظ دنه نبآ يرّسلل لق

 ا'"ادبأ اهتقراف ال ُلوُمَّشلا كيف ْتَلِمع ول هكلاو امأ ديلولا ابأ

 ا“كادلو الو ًالام اب تلّدع الو اهتّذلو اهاَيَمُح تسن الو

 ىلع هب فري تّمب اذإف اهنم علطاف ءهل مبدن عم ةفرغ يف يدنا وبأ برشو

 )١( ًافيض هيلع لزن يا .
 )١( ريطلا نم برض : يكرك عمج :يكاركلا .

 )( .سأرلاب اهذخاو سأكلا ةروس :ايمحلا (4) .رمخلاو لاهثلا حير :لومشلا
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 :لاقف هبحاص ىلإ تفتلاف « '"'عجرش

 انوتومي سانلا ىرأ ينإ اهدرب نم كبلق ىلع بّبصا

 . توملاب هظاعتا [ مدع ] ىلع [ ةرامأ ] هنم لوقلا اذه ناكف

 : مكحلا ما نب نمحرلا دبع لاقو

 ا" نابأ َمُأ تغزان دق ,نيعلا ىذَق 2اهنيبو يفاثألا نيب ىرت سأكو

 نالدتّْعيو ًانايحأ ناليي اهُحير قَّبعَي نيح اهيبراش ىرت
 ...نايقتلي نيح دوخ ةارذعو  دجام عورأب يشاولا اذ ّوظ ف

 نابلب ال ٌمِضرأ ملو اهاخا نكأ ملو ورمع م اهاخا ينتعد

 ناوخالا لعفي الام رمالا نم اننيب ناك ام دعب اهاخا ينتعد

 :لاقو

 ميرك ريغو ًارغاص مق مث ًائيرم تبرثش امب ًاعينه ال
 ' هل هام

 ميدنلا سرعل ىنثنا ام اذإ نس ايعلاب ضموي ميدنلا بحا آل

 ةدعسم نباو نومأملا

 ا"! ءاج هيدي نيبو .نومأملا ىلع ةدعسم نب ورمع لخد :دربملا سابعلا وبا لاقو

 تب :لاق ءادغلا تركاب دقلف .نينمؤملا ريمأ اي هللا كأنه ًائيش ديرأ ام :تلقف

 :لوقي وهو هسأر عفرو قرطأ 9 ؟ اعئاج

 الكأ نمل ركشاو ىَبأ نم ىلع مزعاو الخد نمل هلّذِبآو كّماعط ضرعأ
 (0هلفتحم ّرهدلا تسلف ليلقلا نم امشتحُم ضْزعلا ّيرباس نكت الو

1) 

5) 

١) 

 قل

( 

( 

( 

( 

 . شعنلا :عجرشلا

 . ءافخلاو ةلقلاو رغصلا يف لثم :نيعلا ىذق

 . اهوحنو ةضف نم بارشلاو ماعطلل ءانا :ماجلا

 . قيقر بايشلا نم برض :يرباسلا
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 ريما اي هّللاو :لاقف .هيلإ هدي ّدمف ءاهقفلا ةلج نم خيش لخدو .لطرب اعدو

 اهذخأف ,ةدعسم نب ورمع ىلإ هدي ّدرف . اخيش اهينقست الف .ًائشان اهئبرش ام نينمؤملا

 اهبرشأ ال نا ةبعكلا يف هللا تدهاع ينإف [ !هللا !َهللا ] ءنينمؤملا ريما اي :لاقو هنم

 -.. :لاقف . ةدعسم نب ورمع دي يف سأكلاو اليوط ركفف ! ًادبأ

 يدْجُئام سأكلا نالعتال امكنإ سأكلا يلع ات
 ٠2 تجزتمآ ام تقذ ام اتقذ ول

 ائمكّبر هللا ينامتفّوؤخ

 دجولا نم (ىعبدب الإ
 يدنلنع هؤاجر هيتفيخكو

 يدحو اهتبرش باقعلا فوخ ىعم نابرثشت ال اتنك نإ

 رهاط نباو ٌمكأ نباو نومأملا

 نبا ركس ىلع هللادبعو نومأملا زماغتف . نب هللادبعو ثكأ نب ىبحيو نومأملا برش

 رمأف «نيحايرو درو نم "زر مهيديأ نيب ناكو .هركسأف .يقاسلا زمغف .ىبحي
 , ةنيق اعدو رعش يف نيتيب لمعو .هيف هوريصو .نيحايرلاو درولا يف ٌدحل هل قشف نومأملا

 :تنغو دوعلا تكّرحو هسأر دنع تسلجف

 هب كارح ال ٌيح وهو هتيّدان

 ىنعواطت ال يلجر لاق ,مق تلقف

 : اهل ًابيجم لاقو ءدوعلا ةنرل ىبحي هبتناف

 مهلك سانلا ريمأو يدّيس اي

 ينّرصف يقاسلا نع تلفغ يفإ
 يدّسج ىّهو دق ًاضوبن عيطتسأ ال

 لجر يننإ ضاق دادغبل رتخاف

 )١( ةقابلا يهو ء ةمزر عمج :مزرلا .
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 نيحاير نسم بايث يف نفكم
 ينيتاوت ال يفك لاق ءذخ تلقف

 قيقسي ناك نم همكح يف راج دق

 نيذدلاو لّقعلا بيلس ينارت امك

 ينوعدي نيح ىدانملا ُبيِجَأ الو

 ! ينييحي ٌدوعلاو ينلثقي حارلا



 ىراكسلا دوعو

 هل "؟دوجان يف ًاذيبن عيبي لجر ةريزجلاب ناك :لاق يدادغبلا رفعج وبا انثدح
 لاق بارشلا مهيف رف لمع اذإف ,هدنع نوبرشي موق هيتأي ناكو ءبصق نم هتيب ناكو

 !رجآلا يلع :مهضعب لوقيف !بصق نم ذا اذه تيب نورت امأ : : ضعبل مهضعب

 اولمعي مل اوحبصا اذإف ! لماعلا ةرجا لع :رخآلا لوقيو !صجلا يلع :رخآلا لوقيو
 :لاق ْذاَّبنلا ىلع كلذ لاط املف . ًائيش

 '""صُخ َمدَج ُحبصُي نيح حبصُيو موسي لك مدهُي تيب ان
 "صحو ّرجآِب يبن ًادغ اولاق ٌحادقالا ترادام اذإ

 !صسمقق ريغب ءاعتثثلا نوره موق نايّبلا ٌدِيشُي فيكو

 دايزو ردب نب ةئراح

 يسرف تبكر .لاق ؟ اذه ام :هل لاقف رثأ ههجوبو دايز ىلع ردب نب ةثراح لخدو

 . كعرص ام بهشالا تبكر ول كنإ امأ :لاق . ىنعرصف رقشالا

 . نبللا :بهشالاب دايز دارأو !ذيبنلا :رقشالاب ةثراح دارأ

 يف رامخلا لازي الو .هنم عاتبيف ءرمح رجات هتيلهاج يف هيتأي مصاع نب سبق ناكو

 هتنبا بذجف .احيبق اركس ركسف موي تاذ سيق برشف ؛هدنع ام ذفني ىتح هراوج
 :لوقي أشنأو ءرامخلا لام بهتنا مث ,ءيشب ماكتف رمقلا ىأرو ءاهبوث لوانتو

 لامجأ ُبانْذدأ هّتيحل نأك هب ٌهلالا ءاج رجاف رجات نم

 20 لام الو لْقَع الب يلهأو يبحّص تكرت :ةيناسبب ٌتيبخلا اج
01 

 دبأ ًارمح قوذي ال نا ىلآف « لاق امو .عنص امب ربخأ احص (ملف

 )١( لصألا :مذجلا (؟) .رمخلا هيف لعجي ءانا :دوجانلا .

 )*( ءانبلا داوم نم :صحلاو رجآلا .

 ) )4ناسيب ىلا ةبوسنملا رمخلا :ةيناسيبلا .
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 ءرامخلا فطن اي :نومأملا لاق ؛ هلجنو لجرلا بقع ىلإ سأكلا ةيانج تغلب امبرو

 . ةلوخلا هابشأو «روثظلا عئارتو
 :رعاشلا لاقو

 :ركسلا فصي رخآ لاقو

 فرخلاك دايز دنع نم تلبقأ

 نابتكُي امأك

 :ركسلا فصي رخآ لاقو

 قرع تاذ نم ةبرش انبرش
 "اسنحُر 5 ءحورملاب ىرخأو

 مت ينب كيد كيلا نأك
 اطقُر راّدلا يف مُهَجاِجد َنأك

 :رعاشلا لاقو

 ترثك نإو ءالدع نكت ٌذيبنلا عد

 اف ؛ لاجرلا رابخأب ٌديشملا وه
 اهرهشي لظ عمرك نم ةلز 7

 ةدقوم ةايلع ىلع رانك تحضأ

 دقل عابي ول نوصم لقع لقعلاو

 . لحرلا هيلع دش :ريعبلا لحر :لاقي )١(
 .رحنلا نم ةدالقلا عضوم :ةبللا (2(

 لقاعلا ريغ نوْسغملا َرأ ملو
 '!لحارم ىلع يلقع نم تبف 0( 5 3

 ريصعلا نم جاجا فارطأب
 ريعب نم َمظعأ ٌروفّصُعلا ىرن

 ريرحلا صمقيف موّرلا تانب

 ريصقلا لُجَرلا لمان نست
 (””رينملا رمقلا ةَبل ُملأو

 لمَتْحُي تئش ام لقو «ٌبويُعلا كيف
 اولعف امو اولاق ام سانلا ىلع ىفخي

 للكلاو باوبالا رتست اهنوُد نم

 لبَبج الو لهس ال نستسي ام
 اولأس ام فاعضأ ةعايب تيفلأ



 مهلوقع يف مّهانُم موقل بجعأف
 مُهْنَسلأ سأكلا راخب تدقع دق

 مُهنبعأ مونلا تانسب تررزو

 مهتودغ دعب نم مهحئار لاخَت

 :لاقو

 تالاحلا حبَبقأ نم ةلاحو

 تاقأ ىلإ .ءفأ .هل َفأ

 ةالصلا مث 2 ء

 ")'لهت ُهَدعب لعب اهوبهذُي نأ

 لثع اهب حبصُي مو باوصلا نع

 اولوَح امو ٌلوُح اهقادحأ َنأك

 لّبحلا اهيشم يف اهب ّرضأ ىَلْبْح
 لبخ هب نونجي تلق ىْثَم نإو

 تانبلاو سّرعلاو هسفن يف
 تافلؤُم فالآ ةسخ

 اهب رهشو رمخلا يف فارشالا نم دح نم

 ةمرخم نب روسم نأ هغلبو رومخلا ديزي :هل لاقي ناكو .ةيواعم نب ديزي مهنم
 ؛لعفف ءرمخلا ّدح ًاروسم دلجي نا ةنيدملاب هلماع ىلإ بتكف ءرمخلا برشب هيمري

 :روسم لاقف

 ٌروَسم دحلا بَرضُيو دلاخ وبأ 0 اهمناند نيطب افرص اهبرشيأ

 ؛همال نافع نب نامثع وخأ ءطيعُم يبأ نب ةبقع نب ديلولا :بارشلا يف َّدَح نممو
 مهيلإ تفتلا مث ناركس وهو تاعكر ثالث حبصلا مهب ىلص هنا هيلع ةفوكلا لهأ دهش

 - ةئيطحلا لوقي هبفو ناثع يدي نيب بلاط يلا نب لع هدلجف !مكتدز مئش نإ :لاقف
 : يئاطلا ديز وبأ هميدن ناكو

 مهتالص تمّت دقو ىّدان

 رذعلاب ّقحأ دِيلولا نأ

 يردي الو اريخ مهديزيل

 )١( لوالا برشلا برش :لمنو «ةيناث برش «لع .

 .رمخلا ءاعو هب متي يذلا نيطلا يا :ندلا نيط (؟)
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 (0) . 70 ا د 00
 ''رتولاو فشلا نيب تعمجل اولبق ولو ءاريخ مهديزيل

 !يرجت لزَت مل كنانع اوكرت ولو َتْيَرَج ذإ كتانع اوُحَبَك

 صاعلا نب نب ورمع كانه هدحف ءرصمب برش .باطخلا نب رمع نب هللا دبع مهنمو '

 ةمدانمو بارشلاب رهش نمم ناك « سابع نب هللا دبع نب [ ىلع نب ] سابعلا مهنمو

 :لطخالا لوقي هيفو .لطخالا

 بّلكألا ٍريرَم هلذاوع تَرَه جبنمب راَجتلا ىلع تْوَدَغ دقلو

 0 برسبَرلا ٌنويع بقترم لك نم هقوري كولملا ةيدرأ سابل

 باطخمللا نب رمع هدلج . هلع هللا لوسر باحصا نم ؛نوعظم نب ةمادق مهنمو

 . بارشلا يف هريغو ىصخلا ةمقلع ةداهشب

(0 

 بارشلا يف هوبأ هذح « ةمحش يبأب فورعملا باطخلا نب رمع نب نمهرلادبع مهنمو

 .![ هدح تحت تارف ] ؛ هيلع هركنأ رمأ يفو

 يف يموزخملا ليعامسإ نب ماشه هذح ءريبزلا نب ةورع نب هللا دبع مهنمو
 . بارشلا

 . بارشلا يف ةنيدملا ةالو ضعب هدح , باطخلا نب رمع نب مصاع مهنمو

[ ديعس نب ] ورمع هدح ؛ناورم نب زيزعلا دبع مهنمو
 . قدشألا 

 لفون نب ىبحي لوقي هيفو ,يرعشألا ةدرب يبأ نب لالب بارشلاب حضف نممو

 الام ثيح هب ٌبارشلا ليي يذلا كانف ٌلالب اتأو

 .درفملا :رتولاو ء جودزملا : عفشلا 0

 .ةودغ تيهذ : تودغ 0

 . يسنالاو يشحولا رقبلا نمو ءابظلا نم عيطقلا :بربرلا (8)
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 "7الاصفلا ُفاخَي ديلولا صمك بارشلا قيتع صم تيب
 الالوحأ هيف ركّسلا نم لاخت ًاسعان ًابرطضُم ٌمِبصُيو

 "”الاكش يشمَي نيح هب لاحت 0 بفييزنلا يشمك ًافيعض يشميو
 حضفو «ةفوكلاب يضاقلا يفقثلا هللا دبع نب نمحرلا دبع بارشلاب رهش نممو

 :ردب نب ةثراح لوقي هيفو .رابه نب دعس ةمدانمب

 راَبه نب دعس ىوه يف هُليلو ةلداع ريغ اياضق يف را
 راغلا يف لحنلا يود ءاّيوَد الإ تضر مهل اتاوصأ نمانلا ُعمسي ام
 راركتب ًاراركتو سأكب ًانأك مُهْنيدي ايف هّباحصأ نيدي
 ("7راَقُسِب اوناك امو ّيطمل ثح مهب ٌَّرّضأ احالطا سانلا حبصأف

 صاقو يبأ نب دعس هدح دقو ,بارشلاب امرغم ناكو ,يفقثلا نجحم وبأ مهنمو

 :لئاقلا وهو ؛ انسح ءالب اهيف ىلبأو ,دعس عم ةيسداقلا دهشو ,ًارارم رمخلا يف

 اهقوُرع قوم دعب يماظع يَورُت ةمرك لظ ىلإ يتفدآف تم اذإ
 اهقوذأ ال نأ تم ام اذإ فاخأ يننإف «ةالفلا يف يننفدت الو

 :لوقي أشنأو .ًادبأ ًارخ برشي الأ ةيسداقلاب فلح مث
 جرحلاو مالسإلا اهنود نم لاحو 2( تيعنُم دقو تزع دق رمخلا تناك نإ

 9 جزتُمأو ًافرص اهّبَرْشأو .ًاروط ةيفاص ةابْهص اهّركابأ دقف
 جنغ اهتوص نم تصفر اذإ اهيف ةِيقُم يِسأر ىلع موقت دقو

 جزهلا ةضوّرلا باث ُنطي مك ههفّرَتو ًانايحأ تّوصلا ضفختف

 لبق ةدابعلا يف هداهتجال . دجسملا ةمامح ىمسي ناكو «ناورم نب كلملا دبع مهنمو

 ( )1١0ماطفلا :لاصفلا .

 . ةبادلا متاوق هب دشت لبح :لاكشلا 0(

 .لالكلا هك ردأ يذلا يعملا وهو ءحلط عمج : حالطالا معز

 .رمخلا :ءابهصلا ()
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 , "7 ءالّطلا برش ةفالخلا هيلإ تضفأ (لف ؛ ةفالخلا

 :لاقف ؟ الطلا يدعب تبرش كنأ نينمؤملا ريمأ اي ىنتغلب : بيسملا نب ديعس هل لاقو

 و

 وهو ؛لتقو علخ ىتح بهذم لك بارشلا هب بهذ ءديزي نب ديلولا مهنمو

 ْ :لئاقلا

 الاقع تييَحام يواسي اتابث مككلُم هللا تّبئال مككلُم اوذخ

 الام كلذب يبسح الأ ءاسأكو ةتْيقو َدِيَِنلاو ىمْيَلُس يل اوعَد

 الزف ليزأ دق كلم َبْر الأ ؟مكيف َدَّلخأ نأ وجرأ كلُملابأ

 .معن :اولاق ؟اذه لثم مكؤاسن برشيأ :تلاقف .ًاركسم ةيبارعأ موق ىقسو

 . !هوبأ نم كدحأ يردي اهف :تلاق

(20) 

 لامع نم ةعامج هيلع هذحو .«بارشلاب امرغم ناكو .ةمره نب مهاربإ مهنمو

 : هيف لوقي يذلا هرعشب يدهملا ىلإ لخد «مهب ةعرذ قاضو هيلع اوحلا [لف ,ةنيدملا

 ""لئانو ٌباقع اهيف اهّرك اذإ ةريرس ْيَقافخ نع ٌتاظحل هل
 لئابقلا بارتلا مؤل نم ّدوسا اذإ مئاه لآ نم ءاضيب ٌةبْرُث مه

 لعاف وهف ءلعاف ينإ :لاق نإو ىتأ يذلاك ىمَم ًائيش ىتأ ام اذإ

 لماع ىلإ باتكب يل رمأت :لاق . كتجاح لس :لاقو «هرعشب يدهملا بجعأف

 لزع ينتلأس ول ؟كلذب رمأت فيك !كليو :هل لاقف !بارش ىلع ينّدحي ال نأ ةنيدملا

 ةنيدملا لماع تلزع ول نينمؤملا ريمأ اي :لاق . تلعفل هناكم كتيلوتو ةئيدملا لماع

 ىلإ عجرأ تنكف :لاق ىلب :لاق ؟ يريغ يلوتو ًاضيأ ينلزعت تنك امأ هناكم ينتيلوو

 امو «ةمره نبا ةجاح يف نولوقت ام :هئارزول يدهملا لاقف . . [دحأف ] ىلوالا ريس

 )١( هاثلث بهذ ىتح بنعلا ريصع نم خبطي ام :ءالطلا .

 ) ريعبلا هب لقعي يذلا لبحلا :لاقعلا (؟ .
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 . هيلإ ليبس ال ام بلطي هنإ ,نينمؤملا ريمأ اي :اولاق ؟فطلتلا نم [اهيف ] مدنع
 ؛هتليح مكتيعأ اذإ ؛ةليح هل يدنع نإ :يدهملا لاق .هللا دودح نم دح طاقسإ
 نينامث ةمره نبا برضاف ناركس ةمره نباب كاتا نم :ةنيدملا لماع ىلإ اوبتكا
 نم :لوقي .ةنيدملا ةقزأ يف ىشم اذإ ةمره نبا ناكف !ةئام هب كيتأي يذلا برضاو

 .؟...نيناثب ةثام ىرتشي

 :هل مع نبا هاجهف ؛رمخلاب انوتفم ناكو .ديمح هل لاقي لجر ِحَمْأِب ناكو

 7 ةلصألا ةبْيَشلا وذ رمخلا وخأ هُراد جقأ يذلا دَسُح
 عزتي اف  اًيرك ناكو اهبرثش ىلع ٌبيشملا هالع

 . ديمح انأ :لاق ؟تنأ نم :هل لاقف ,زيزعلا دبع نب رمع ىلع ًاموي ديمح لخدو

 نيرشع ذنم ًاركسُم تبرش ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاق ؟....يذلا ديمح :لاق

 ذيبنلاو رمخلا نيب قرفلا

 ذيبنلاو رمخلا

 «ءاملعلاو ةمئالا نم نينثا نيب هيف فالتخا ال هيلع ممم رمخلا ميرحت نا كلذ لوأ
 دقل ىتح .نيعباتلاو ِهَنِلَي يبنلا باحصا نم رباكالا نيب هيف فّلتخم ذيبنلا ميرحتو
 هل لاقف .ذيبنلا نع ينادّسلا ةديبع لأسي نأ هعروو هملع عم نيريس نب دم رطضا

 ءيشب كنظ امف ؛رمعو ركب ابأ كردأ نمم ةديبعو .ذيبنلا يف انيلع فلتخا :ةديبع
 هل قلطُم نيب نمف ,نورفاوتم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا باحصأو سانلا هيف فلتخا

 . ؟ هلوق ىلع دهاوشلاو هبهذمل ججحلا يقم مهنم دحاو لكو « هيلع رظحمو

 دتشي مل امو ,هريثك ركسي ىتح دتشاف تّفزملاو '"'ءاَبَدلا يف ذبني ام لك ذيبنلاو

 )١( عرقلا :ءابدلا (؟) .ّرحلا ةدش :جمألا .

310 



 اك ءارمخ ىمسي ال دتشي ىتح بنعلا ريصع نم لمعي مل ام هنأ اك ءاذيبن ىمسي الف

 :رعاشلا لاق

 "'اًذيقو ُبابذلا ّرخ وأ ٌرَّطقت 2هّنَّدب ُْبابدلا ََّم اذإ ٌديبن

 , «هللا دبع ابأ اي : هيدي نيب هعضوو هنم برشف ذيبنب اعد دقو يروثلا نايفسل ليقو

 . !هسفن نع بذي مل نإ هللا هحبق :لاق ؟ ذيبنلا يف عقي نأ بابذلا ىشختأ

 نم موق هيلع نذأتساف « ذيبن هيدي نيبو شمعالا دنع تنك : ثايغ نب صفح لاقو

 , لخدي نم هاري الثل :لوقأ نأ تهركف ؟ هترتس 1 : يل لاقف ,هّثرتسف ,ثيدحلا ةبلط

 . ! ًايناج كلذ نم عنمأ هنإ تاهيه : يل لاقف . بايذلا هيف عقي نأ تهرك :تلقف

 نم نانثا هميرحت يف فلتخا ام ,هباتك يف هللا اهمرح ىتلا رمخلا وه ذيبتلا ناك ولو

 . ةمألا

 قالطب فلح نميف لوقت ام :تلقف ءانونُخُس تلأس :لاق حاضو نب دم ثدح

 :لاق ؟هباتك يف هللا اهمرح يتلا رمخلا وه بنعلا ريصع نم خوبطملا نأ هتجوز

 . هنم هتجوز ا"7تناب

 .باتكلاب رمخلا انيلع مرح ىلاعت هللا نا ةبرشالا باتك يف ةبيتق نبا ركذو

 الو ليلق ال هنم لحي الف باتكلاب امّرحم ناك ايف ؛ةحسف هيف ناكف «ةنسلاب ٌركْسملاو

 ريرحلاو جابيدلا نم ليلقلاك ,هضعب وأ ةحسف هيف نإف ةنّسلاب امّرحم ناك امو .ريثك

 ,رجفلا يتعكرو رتولا ةالص يف طيرفتلاكو ؛ةنسلاب مّرحم ريرحلاو ,بوثلا يف نوكي

 . رصعلاو رهظلا نم ضئارفلا كراتك اهكرات نإ لوقن الف ؛ ةنس امههو

 تناك ةّيلبل ريرحلا سابل يف ِمَتِلَم هللا لوسر فوع نب نمحرلا دبع نذأتسا دقو

 . تومي ىتح بورضملا : ظيقولاو .طقسو عرص :رطقت 010(

 . تقلّط : هتجوز تناب 0
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 . بهذلا

 مرحو .عيبلا لحأو ابرلا مّرحف ءمّرح ام ًاضوع لحأ اهف هللا لعج دقو
 ذيبنلا لحأو رمخلا مرحو ,يشولا لحأو "'جابيدلا مرحو ,حاكنلا لحأو ا"'ءافسلا
 . كركسأ ام هنم ركسملاو ؛ركسملا ريغ

 ةبرشالا يف هلوق يف ةبيتق نبا ةشقانم

 نال ؛رظنلا هبذكا ,ةركسملا ةبرشلا ىه ركنملا نإ :لئاق لاق نإف :هباتك يف لاق
 نمو . ىلوالاب تعبشا امنإ ةريخالا ةمقللا كلذكو .لوالاب ركسأ امنإ ريخالا حدقلا

 ٌركسلا هنم نوكي ام :ديري امنإو .لوقلا نم زاجي كلذ امنإف :لاق .مارح ركسلا لاق

 . مارح ةمختلا كلذكو .مارح

 كلذ ههيبشتو .هريثك ركسأ ام ليلق هميرحت ين هب دهشتسا يذلا دهاشلا اذهو
 نوكت يذلا ماعطلا ليلق نأ ىلع نوعمم سانلا نأل ؛هل دهاش ال هيلع دهاش  ةمختلاب
 يذلا ذيبنلا ليلق نوكي نا يغبني كلذكو ؛مارح ةمختلا نأو ؛لالح «ةمختلا هنم

 . ةمّرحملا يه ةركسملا ةريخالا ةبرشلا نأو ءامارح هّريثكو .الالح هريثك ركسُي

 ' اوعمتجا لاجر ةعبرأ لثم «عبارلا ٌحدقلا اهنم ركسُي يتلا حادقأ ةعبرالا لثمو
 ثلاثلا هجش مث ,'”!ةلقنم يناثلا هجش مع ."'ةحضوُم مهدحا هّجشف .لجر ىلع
 ,يناثلا الو ,هلتاق وه .لوالا نإ لوقن الف ؛هيلع زهجأف عبارلا لبقأ ُم أ! ةمومأم

 , "9 دّوَقلا هيلعو هيلع زهجا يذلا عبارلا هلتق امئإو .ثلاثلا الو

 .روجفلاو انزلا :حافسلا )١(
 .ريرح هتمحلو هادس بايثلا نم برض :جابيدلا (؟)

 . مظعلا نع حضوت يتلا :ةحضوملا ع

 . مظعلا لقنت يتلا :ةلقنملا (ع)

 . صاصقلا : دّوَقلا (1) .غامدلا مأ غلبت يتلا : ةمومأملا 6

317 



 لك هب لدأ امو ذيبنلا يف سانلا فالتخا ركد نا دعب :هباتك يف ةبيتق نبا ركذو

 ذيبنلا ميرحتو .باتكلاب رمخلا ميرحت نا يدنع لوقلا ُلدعأو :لاقف. ةجحلانم موق
 ... بيدأت ةبرشالا نم رّدخو رّيغت ام ةيهاركو . ةنسلاب

 4. ه# .٠ *ء 5 .٠ .٠

 رخآ عونو ؛ريثك الو ليلق ال هنم لحي ال ءران هسمت نأ ريغ نم بنعلا ٌرمح وهو

 الإ ًاركس ىمسي الو ,بلص اذإ رمتلا ذيبنو ,دتشا اذإ بيبزلا ذيبن وهو ,هيف فلتخم

 . ةصاخ رمتلا ذيبن

 نأل ؛يدنع لوقلا وه اذهو .هلك مارح رمح وه :نورخآ لاقو :ةبيتق نبا لاق

 . تقولا

 دالبلا رومح

 نم سراف لها رمحو ءرمتلاو رسبلا نم ةنيدملا رمح :لاق ىبسوم ابا نا ركذو

 نم يهو ةكركسلا ةشبحلا رمخو ؛لسعلا ذيبن وهو ءعتبلا نم نميلا لها رمحو «بنعلا

 ش . خيضفلاو .عتبلا :هل لاقي رمتلا رمخو ؛ةرذلا

 رمخلا عنصي مم

 . بيبزلاو ءرمتلاو «ريعشلاو ءربلا نم :ءايشأ ةسمخ نم رمخلا :لاق رمع نا ركذو
 . رزملا هل لاقي ريعشلا نم بارش ًاضيأ نميلا لهألو . لقعلا رماخ ام رمخلاو . لسعلاو

 دقو . يدنع لوقلا وه اذه :لاقو ءرمخ اهلك ةبرشالا هذه نا ةبيتق نبا انهه معزبو
 نأ امك ؛ةريثك ركسُيو دتشي ىتح ًاذيبن ىمسي ال ذيبنلا نا باتكلا ردص يف هل مدقت
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 مل نيدلا يف ةمئالاو ةمالا هذه ردص ناو . دتشي ىتح ًارمح ىمسي ال بنعلا ريصع

 . . . هتيفيكو ذيبنلا يف مهفالتخاك ءيش يف اوفلتخي

 نيب اوقرفي مو هّلك هميرحت ىلإ اوبهذ نيذلا امأ :نيقيرفلا نيب مكح اهف لاق من
 ,ًادج لوقلا يف اولغ مهنإف .عقنأ ام نيبو خبط ام نيبو ءرمتلا ذيبن نيبو رمخلا
 ,نيعباتلا رايخ نم ًاموقو ؛نيّيردَبلا ماسو ِهنِيَي هللا لوسر باحصأ نم اموق اولحنو
 ىلع اهوبرش :اولاق نأب كلذ اونّيزو ءرمخلا برش .نيمدقتملا فلسلا نم ةمئاو
 . هنم مهسفنأ اوءكَربو .أطخلا مهولحنو مهرظن اومهتاف .كلذ يف اوطلغو ليوأتلا

 !هب لوقي مث هلئاق ىلع نعطيو .هدلقتي مع ,بهذملا اذه بيعي فيك هنم تبجعف

 هيلا بهذ ام هرخآ يف يسنأ هبسحاف . ًادج لاط دق هتيأرف ,هباتك ىلإ ترظن ينا الإ

 هلبقتو بولقلا هيلإ سنأت يذلا حيحصلا بهذملا وه هلوق نم لوالا لوقلاو ؛هلوأ يف
 . !هيف طلغ يذلا رخآلا هلوق ال ,لوقعلا

 هريثكو ذيبنلا ليلقل نيمرحملا جاجتحا

 رمثملا يرحتك مارح هليلقف بارشلا نم هريثك ركسا ام نأ ىلإ نوعمجا اوبهذ
 هيلع اوضقو , عقنأ نيبو خبط ام نيب اوقرفي ملو ءاهنيعب رمخلا وه لب :مهضعب لاقو
 دلاخ نب دمه نع ةبيتق نب هللا دبع هاور ثيدح ىلإ رثالا نم اوبهذو ؛مارح هنأ هلك

 هللا لوسر نأ :رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ديز نب دامح نع هيبا نع شادخ نبا
 نع ةبيتق نبا هاور ثيدحو .«رمخ ركسم لكو .مارح ركسم لك » :لاق هَ
 نامثع يبأ نع يدهم نب نوميم نع ناهلس نب رمتعملا نع هيوهار نب قاحسإ

 ركسأ امو ,مارح ركسم لك » :لاق هيي ينلا نا :ةشئاع نع مساقلا نع يراصنالا
 . « مارح هنم ةوسحلاف قرفلا هنم
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 برعلا ليياكم

 وهو َدمْلا اهرغصأ :ةروهشم ليياكم ةعبرأ برعللو . ًالطر رشع ةتس قرفلاو
 أضوتي هلع يبلا ناكو .نييقارعلا لوق يف نالطرو «نييزاجحلا لوق يف ثلثو لطر

 . نملاب

 ةينامثو .نييزاجحلا لوق يف ثلثو لاطرأ ةسمخ ءدادمأ ةعبرأ وهو :عاصلاو
 . عاصلاب لستغي ُهُنِلَع هللا لوسر ناكو . نييقارعلا لوق يف لاطرأ

 . ًاعيمج سانلا لوق يف ناثلثو نالطر وهو : طّسقلاو

 . نيعمجأ سانلا لوق يف طاسقأ ةتس « ًالطر رشع ةتس وهو :قرَفلاو

 نع ةنيبع نبا نع ديبع نب دم نع ةبيتق نبا هاور ثيدح ىلإ اوبهذو ...
 وهف ركسأ بارش لك » :لاق مَتِلَع هللا لوسر نأ :ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا

 اهظلغأ هذه نأ الإ اهئاصقتساب باتكلا لوطي «ثيدحلا نم اذهك ءايشأ عم .(مارح

 . لّوأتملا ةليح نم اهدعبأو مرحتلا يف

 اهتايانجو اهراكسإل تمّرح امنإ رمخلا نأ ءرظنلا نم كلذ ىلع دهاشلاو :اولاق

 ظ . هللا لاق اك سجر اهنألو ءاهبراش ىلع

 رمخلا تافآ نم اذه انباتك ردص يف هانركذ دق ام رمخلا تايانج نم اوركذ م

 نع دصلاو عادصلاو راكسإلا نم رمخلا تمرح اهل يتلا ةلعلاو :اولاق مث ءاهتايانجو

 ال ,رمخلا ليبس هليبسف .ركسملا هلك ذيبنلا يف اهنيعب ةمئاق ,ةالصلا نعو هللا ركذ

 ةرافلا ين متلي ينلا ثيدح نأ امك ؛حيحصلا سايقلاو حضاولا ليلدلا يف |مهنيب قرف

 ًايراج ناك نإو ءاملوح ام يقلأو تيقلأ ًادماج ناك نإ هنأ :نمسلا يف تعقو اذإ
 . حيحصلا ليلدلاب نمسلا لمح هوحنو تيزلا ءاملعلا تلمحف ؛نمسلا قيرأ

 نع لئس امنإو «ةرأفلا سجنب ةصاخ نمسلا ىلإ دصقي مل هِيَ يبنلا نأ تملعو

 . . . نمسلاب هريغو تيزلا ءاملعلا ساقف .هيف ىتفأف نمسلا يف عقت ةرأفلا



 ىقنأ ام لك اوزاجأف ,ىذألا نم ةيقنتلل راجحأ ةثالثب ءاجنتسالاب رمأ امكو ...
 ةّلعب رمخلا تمرح املو «ةثالثلا راجحألا لم هولمحو .كلذ ريغو قرخلاو فزخلا نم
 . يرحتلا يف رمخلا لمح ذيبنلا لمُح ,ركسملا ذيبنلا يف ةمئاق يه

 نم سأرلا عادصو سفنلا "ُثْنَغ هيلع بلغ نمل نولوقي مهاندجوو :اولاق
 الو ذوبنم :نولوقي الو .ذيبنلا براش يف كلذ لثم لاقيو ءراَمْح هبو ءرونم :رمخلا

 عجو يف رادصلاو ,دبكلا عجو يف داّبكلا لاقي امك .رمخلا نم ذوخأم رامخلاو . ذابت هب
 . ردصلا

 نأ ىبن هنأ : هلم يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح ىلإ ذيبنلا ميرحت يف اوبهذو ...

 ركسملا براش نيب سيل هنإ :هريثك ركسأ ام ليلق زاجأ نمل :اولاقو ...

 ءركسي ىتم ركسملا براش ماعي الو .هدنع فقوي الو هيلإ ىهتنُي دح ركسلا ةقفاومو

 ةثالثو نيحدق ركسملا بارشلا نم لجرلا برشي دقو ؛دقري ىتم سانلا ملعي ال اك
 عبط فلتخي دق هنأل ؛ركسيف ًادحاو ًاحدق هريغ هنم برشيو ءركسي الو حادقأ

 الف حادقأ ةثالث ىرخأ ةرم برشيو .نيحدقلا نم ةرم ركسيف .هسفن يف لجرلا

 .ركسي

 راصمأالا لها ىلإ زيزعلا دبع نب رمع ةلاسر

 ةذبنألا يف

 ("اةَعَر هيف تءاس رمأ مّرحملا بارشلا اذه يف مهنم ناك سانلا نإف دعب امأ»
 هّفَس دنع [هنع اوهن ًاريثك ًامارح هللا مرح امم هب نوشغي امم اوعمجو ] ,مهنم ريثك

 ًالاجر نأو ؛مارحلا ٌّجْرفلاو .مارحلا مدلا هب لحتساف .مهوقع باهذو .مهمالحأ

 )١( ءىقلا ىلا تلام :هسفن تثنغ .

 مراحملا نع ّيقوتلاو جرحلا :ةعر (") . عرقلا :ءابدلا (؟) .

 الا



 !هبرش يف انيلع سأب الف .ءالط انبرش :نولوقي بارشلا كلذ بيصي نمم مهنم
 لسعلا نمو هللا لحأ يتلا ةبرشألا يف نإو .ًاسأب هللا مّرح امم بّرق ايف يرمعلو

 ذيبن نم ناك ام لك نأ ريغ .مارحلا ةبرشألا نع ةحودنمل ءرمتلاو ذيبنلاو ,قيوسلاو

 اهنم برشي الو ءاهيف تفزال يتلا مدألا ةيقسأ يف الإ ذبني الف بيبزلاو رمتلاو لسعلا
 ءابّدلاو رارجلا يف لعج ام برش نع ىبن ِهتِيَي هللا لوسر نأ انغلب هنإف !ركسُي ام

 مرح امع مكل لحأ امب اونغتساف ؛«مارح ركسم لك » :لاقو «ةتفزملا فورظلاو
 ؛ءالطلا نم رمخلا عراض امو رمخلا برش نم هنع تيهن يذلاب تدرأ دقو ؛مكيلع

 ؛مكيلع ةجحلا ذاختا  ركسم لكو «ةتفزملا فورظلاو رارجلاو ءابدلا يف لعج امو

 ,ةينالعلا ىلع هبقاعن هنع ىبن ام ىلإ فلاخي نمو .هل ريخ وهف مكنم عطُي نمف

 هللا نإف.انع كلذب ىفختسا نمو ؛بيقر ءيش لك ىلع هنإف .ّرسأ ام هللا انيفكيو

 .«! ًالبيكنت دشأو ًاسأب دشأ

 رمخ .اهنيعب رمخلا تمّرُح امنإ :ذيبنلا نم هريثك ركسأ ام لكل نوُلحملا لاق
 ,نيملسملا نم دحأ اهيف '''يرتمي ال ,ةموهفم ةلوقعم يهو ,باتكلاب ,ةصاخ بنعلا

 ولو ؛متمعز امك سجر اهنأل الو , متركذ امك راكسإلا ةلعل ال .ًادّبعت هللا اهمرح امناو
 حون اهبرش الو ,نيفلاسلا ممألاو ,نيمدقتملا ءايبنألل هللا اهلحأ امل كلذك كلذ ناك

 يف هني دمحم باحصأ اهبرش الو .عفر ةليل ىسيع الو ,ةنيفسلا نم هجورخ دعب

 متدرأ متنك اذإ ؛ ىنعملا يف متطلغو ظفللا يف مقدص دقف ,.سجر اهنإ مكلوق امأو

 امناو رذق الو نتئب دحأ اهفصو الو ةرذق الو .ةنتنم تسيل رمخلا ناف ؛ ةنتنم ابنأ

 امئاو ةيصعم يأ ل"لاتقمو ةشحاف انزلا لعج امك , ميرحتلاب ًاسجر هللا اهلعج

 . هوحنو رفسلل عمجي ماعطلا يهو :ةريملا عمجي : يرتمي 10(

 . ديدشلا ضغبلا :تقملا (؟(

 ا



 نع حاكنلا نأ امك ءلذبو ضارت نع وهو .حاكنلا عاجك عامج وه امنإو ؛ يرحتلاب
 كرابت هللا ىّمس كلذلو ؛حاكنلا يف لذبي ال ام حافسلا يف لذبي دقو ؛لذبو ضارت

 ىمسو ؛ 7 4ثئابخلا مهيلع ٌمُرِحِّبو أ :ىلاعت لاقف ثئابخ اهلك تامّرحملا ىلاعتو

 مكل لحأ لق مهل ل حأ اذام كنولأسي# :لاقف .تابيط اهلك تالّحملا

 . هيف دصتقا نإو ءافرس هنع رصق وأ هرمأ زواج ام لك ىمسو ؛ "#7 تابيطلا

 تاَرمث نموإ» :ىلاعت لاقف . اهميرحت لبق هدابع ىلع هب نتما اهف رمخلا ركذ دقو
 ام ىلع سجر اهنأ ولو . "74ًانسح ًاقزرو ًاركس هنم نوذختت بانعألاو ليختلا

 تسيل ةنجلا رمح نإ متلق نإو .نيبراشلل ةذل اهامسو هتنج يف هللا اهلعج ام متلوأت
 اهنع نوعّدَصُي ال# :ىلاعت لاقف ايندلا رمح بويع اهنع ىفن هللا نأل .ايندلا رمخك

 . "#7 ةعونمم الو ةغوطقم ال#» :ةنجلا ةهكاف يف هلوق كلذكف .'*”#نوفَرنُي الو

 ةعونمم اهنألو ءتقو يف عطقنتو تقو يف يتأت اهنأل ءايندلا هكاوف بويع اهنع ىفنف

 . ةفآ ةنجلا هكاوف يف سيلو .ةريثك تافآ الو .نمثلاب الإ

 ءاكذو , ميسنلا بيط نم ءمتركذ ام دضب الإ رمخلا فصو ًادحأ انعمس امو

 : لطخألا لاقو . ةحئارلا

 )30 00 2 8 ما لهم م 5
 ”يراجلا اهدوجان نم عوضت دقو انلحرأ نيب ىَبُهن كسملا اهنأك

 :رخآ لاقو

 فنألا يف ناحُيَرلا سّفنتتك تجزُم ذإ تيبلا يف تَسّقنتف

 :ساون وبأ لاقو

 )١( ةيآلا فارعألا ةروس /١61. ع ةيآآلا ةدئاملا ةروس (؟) .

 ةيآلا ةعقاولا ةروس (1) . 51/ ةبآلا لحنلا ةروس (؟) ١9 .

 ) )65ةيآلا ةعقاولا ةروس 8" .
 اهند قش اذا رمخلا نم جرخي ام لوا .دوجانلاو «بهني ام مسا :ىبهنلا (3)
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 ضرم مهبولق يف نيذلا اًمأوإ9 :ىلاعت هلوقك ,سْجر اهيف هلوق امنإو ...
 مس لك لس 20) مها

 . مهرفك ىلإ ارفك يأ | 4 مهسجر ىلإ اسجر مهتدازف

 لق رسّيملاو رمخلا نع كنولأسي#» :هلوق يف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا اهعفانم امأو

 اهنأ اهنمف : ىصحت ال ةريثك اهنإف ''”©|مهعفن نم [ّهمثإو سانلل ٌمفانمو ٌريبك ّمِإ هيف
 ... .٠ 8 5 3 8 .. .٠ 5 2. 7-1050 نب

 ذخا ام «ناسللا قتفتو .طاشنلا ثعبتو .نوللا يفصتو .ةدعملا يوقتو .مدلا ردت

 . ًاررض اهعفن داع كلذ زواج اذإف ,رادقملا زواجي ملو ةجاحلا ردقب اهنم

 «حورلا ةبيبح رمخلا :لوقت لئاو ونب تناك :ةبرشألا باتك يف ةبيتق نبا لاقو

 حور الب مسج حَرْطَم نّدلو حيدسج يف ٍناحوُر يلو تينثنا ىتح

 : يراصنألا ديلولا نب ماسم لاق ؛مدلا يف ديزت اهنأل امد ىمست دقو

 ٌمدلا َمدلا اّنم ناولألا يف َرهظأف انئامدب ةمّرَك نم ًامد انْجَرَم

 نع ىثعألا تلأس :لاق ىشعألا ةيوار ًاديبع نأ يثايرلا ينثدحو :ةبيتق نبا لاق

 : هلوق

 (*!اهلايزج اهتّيلس حيبذلامدك لباب قتعت امم ةفالّسو

 . امد تراص اهترمح نأ ديرب . ءاضيب اهتلبو ءءارج اهتبرش :لاقف

 خستو ,ةفنألا جيهتو «ةرارحلا دلوتو «ةّوقلا يف ديزت اهنأ رمخلا عفانم نمو

 . نابجلا عجشتو . ليخبلا

 )١( ةيآلا ةبوتلا ةروس ١١6 . ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟) 5١6 .

 ) )7.رمخلا نول :لايرجلا (1) .رمخلا :ندلا حور

 7و“:



 :تباث نب ناسح لاق
 ا"'غاقللا اَهَنُهَنَُي ام ًادْسَأو اكولُم انكرشتف اهُبرشنو ( م مار 3 0 و 0 م 5

 : ةفرط لاقو

 ا""مطو نوُمَأ لك اوبَهو اًوشتناو اهوّبرش ام اذإو
 رْرَألا باَدُّم ّضرألا نوفحلي مهب كسملا قبَع وحار من

 : ديلولا نب ماسم لاقو

 7 لخبل لا ةنسلأ فورعملاب قطنتو هّّمغي مع رمخلا سفنب دصت

 ليحرب هردص نم همه اعد ىتفلا نم ةاهللا نود تتأ ام اذإ

 :نيثدحملا ضعب لوق لوبجملا ليخبلل اهتيخست نمو

 ايحاص ناك اذإ ىنع هّعَرنيو 2 ىشتنا اذإ نيترم ًاصيمق يناسك

 ( ايصاونلا بيشُت تاعؤر وحصلا يفو هصيمقب هركُس يف ةحرف ىف
 *ايل الو يلع الا هدوج نمو يتحربو يرورس نم يلح تيل ايف ) تا لأ 2 0 7 .

 كنظ امو ؛ةبرشألا ةديس تناكل هباتك يف رمخلا مّرح ىلاعت هللا نأ الولو :اولاق

 «ةيناثلا نم بيطأ ىلوألا ةبرشلاف اهاوس بارش لكو ؛مونلا وهو ءايشألا قفرأ ىلإ
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( 

 . بثوتملا داوجلا رمطلاو . اهراثع نمؤي يتلا قلخلا ةقيثولا ةقانلا :نومألا (
 . داوجلا ىلع لمحت يا (

 . لاط اذا سأرلا مدقم رعش يهو .ةيصان عمج :ايصاونلا (

 . نزحلا :حرتلا )
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 مكدجأو َرَسُأ يندجأ :لاق ؟كّدِجت فيك :اولاق مث «ًاسوثك ًايبارعأ موق ىقسو

 . لإ نوبّبحت
 هللا لعج دقو .هلثم وأ هنم ٌديخ وه ام انضّرع الإ ًائيش هللا مّرح ام :اولاقو

 , ماعطلا مهبيو ,نوللا يفصيو «سفنلا بيطي ام هنم ذخأن ءرمخلا نم ًاضوع ذيبنلا

 يف رمخملا كرشيو « سفنلا يِئْعُيو «سأرلا عدصيو لقعلا بهذُي ام ىلإ هنم غلبن الو
 . اهثئابخ مظعو اهتافآ

 نإف ءرمخ وهف رمخي هلك ذيبنلاو رمح ام لك رمخلا نإ مكلوق امأو :اولاق

 الو ءرخآ يف يهو اهبف ةلعل اهضعبب ىمستف .يفاعملا ضعب يف لكاشتت دق ءاممألا

 الو .هيف ىقلت ةبورب هنورمخي دق نبللا نأ ىرت الأ ؛رخآلا ىلع مسالا كلذ قّلطُي

 رمتلا عيقن نأو ؟ًار مخ ىمسي الو ًاررخ ىمسيف رمخي دق نيجعلا نأو ؟ًارخ ىمسي

 اذهو ؟ ًاركسم ناك نإو ًاركس ذيبنلا نم هريغ ىمسي الو «هراكسإل ًاركس ىمسي

 ذيبنلا ركسك راكسإ ركسي نبللا تيأر دقو ؛هب طاحُي نأ نم برعلا مالك يف رثكأ

 يبأ نب رشب لاقو ؛هنم اوركسف بئارلا اوبرش اذإ «ىَبوَر موقو نونوبلم موق :لاقيو

 : مزاح
 مم0

 اماين ىَبوَر موقلا مهافلأف ّرُم نب ميمت ميت امأف

 لاقي دقو ؛رمخلا نم عادص هباصأ اذإ ءرامخ هبو ءروفم لجرلا : :مكلوق امأو

ابث هب لاقي الو ءرامخ هب : :لاقيف .ذيبنلا نم عادص هباصأ نمل كلذ لثم
 انتجح نإف ؛ذ

 نيبو هنيب قرف ال ءمارح كلذو ءذيبنلا نم ركسأ امم نوكي امنإ راخلا نأ كلذ يف

 انفالسأ نم ذيبنلا "يرش ناك امنإو ءرمخلا يف لاقي ام :هيف لاقيف ءاندنع رمخلا

 . رامخ هنم ضرعي ال اممو ,ءاشعلاو ءادغلا ىلع ريسيلا هنم نوبرشي

ًامرغم ناكو ,رشيقألا لاقف .رمخلاو ذيبنلا نب ءارعشلا تقرف دقو
 : بارشلاب 

 )دق ةعاس اهب رقنت ملو «فينح اهبافطي مل ةيناجرج ءاهبصو

 )١( براش عمج :ةبرش . )١( تلغ :ردقلا ترغن .
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 امدُمأف يريغل وأ اهحبط صا ْتلقف

 نكي ملو َنيعَبرألا ىفاو رملا اذإ
 ىتأ يذلا هيلع ركنت الو ُهْعَدَف

 0 ّدلا َقْفَح دقو ىرعشلا تراغ دقو

 !رمخلاو كليو بُيشلا دعب انأ اف
 رتس الو ءايح ٍيتأي ام نود هل

 ٌرُهدلا هل ةايحلا ناسرأ َّرَج نإو

 .رودقلا اهب لغت مل يتلا يه رمخلا نأ كملعأف

 :كسنلا ءايعدأ

 ضقنو ءافولا ةلق نم هب مهوباع امو ذيبنلا يبراش يف ءارعشلا ضعب لوق امأو
 : صيب صيح لاق .ذيبنلا كرات يف كلذ نم حبقأ اولاق دقف .دهعلا

 ةذجس وذ كرمي ال الأ

 ةهجو تَممزَل ىقتلل امو

 ٌدوجّسلا اهاوَح افلأ نوثالث

 هذنع ام سأكلا وخأ درو

 :رخآ لاقو

 هّبراش كْرَعذي الف ذيبلا اَمأ

 مهس هسوفن يف اع نوروي موق

 :يبارعأ لاقو

 ينعارف ماصو ينجع زأف ىلص

 :لاقو

 لئاقل دعت او كبايث 3

 .رحلا ةدش دنع علطي رّين بكوك : ىرعشلا 1(

 /ا/

 ْحَدْمَي ب ًامئاد اب مََقَي

 عّمطأ هدر يف تنك امو

 ءاملا برشي نمم كبايث ظفحاو

 َءاّذلا مه اوناك اونكمتسا اذإ ىتح

 ءاَرق َنْوِعَدُي دقو ُبائذلا مه

 ! مئاصلا يلصملا نع صولقلا حن

 موثب ءاضقلل َكَتيِبَج ككحاو



 ا”!هتيل ةعيدو بيصُت ىقتح ةجاحل تيشم اذإ بيبدلا شماو

 : ءافرظلا ضعب د لاقو

 ("0اوراد شوقتنملا ىلعو ًاَمَس هللاو اوُرِهْظَأ

 اورازو اوّجح هلو  اوماصو اولص هلو

 !اورورلطل شير مهو اّيرثلا قوف ىرُي ول

 قلخلا رارش مه .سانلل نوكراتلاو سانلل نولماعلا , مهارعأب نوءارملا ءالؤهف

 . ةيربلا لذارأو

 تسلو ةءورملا راهظإو «ةيجسلا ىلع سفنألا لاسرإب مهيلع ذيبنلا ُةَبْرَش لضف دقو
 . وشح مهو الإ فنص سانلا يف سيلف «ًانيد الإ مهنم اذهب فصأ

 ذيبنلل نيلحملا جاجتحا نمو

 رفس نم مدق هنأ :يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هئطوم يف سنأ نب كلام هاور ام

 دعب اذه نع مابن مَع هللا لوسر نكي ملأ : :لاقف , يحاضألا موحل نم محل هيلإ مّدلقف

 سانلا ىلإ جرخف .رمأ اهيف ِمَنِلِي هللا لوسر نم كدعب ناك دق :اولاقف ؟ مايأ ةثالث

 ةثالث دعب يحاضألا موحل نع مكتيبهن تنك » : :لاق هللا لوسر نأ هوربخأف « , مهأسف

 «تقْرملاو ءابدلا يف ذابتنالا نع مكتيبن تنكو ؛«اوقدصتو اورخّداو اولكف , مايأ

 اولوقت الو اهوروزف ءروبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكو ؛مارح ركسم لكو اوذبتناف

 وه امنإو .هئطوم يف امههتبثأو سنأ نب كلام امههاور .ناحيحص ناثيدحلاو .( ارجُه

 ؛ ديدشلا ذيبنلا نع ايهن «تفزملاو ءابدلا يف ذبتنُي نأ هيهن ناك امنإو ؛خوسنمو خسان

 تنك :٠ اذه دعب هلوقو . اذه ريغ تفزملاو ءابدلل ىنعم الو ؛ دتشت |مهيف ةبرشألا نأل

 0 جارح كس لكو ءاوذبتناف ذابتنالا نع مكتيبن

 ىتح اوبرشت نأ كلذب مكاهني ««مارح ركسم لك ٠ : ِمَلِلط هلوقو . ديدشلا ذيبنلا

 .راقولاو ةنيكسلا :تمسلا (؟) . ءيطبلا يملا :بيبدلا )١(
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 للا

 ولو .ًاركسُم ركسُي ال يذلا ليلقلا ىمسُي الو .كركسأ ام ركسملا امنإو ءاوركست
 نأ كلذ ىلع ليلدلاو : ًائيش هنم انل حابأ ام ,ًاركسم هليلق ىمسي هريثك ركسي ام ناك

 اعد مث هيبجاح نيب بطقف .ًاديدش هدجوف «سابعلا ةياقس نم برش هيَ يبلا
 اهورسكاف مكتبرشأ "!تملتغا اذإ :لاق مث ءهيلع بصف مزمز ءام نم ©")بونذب
 . هبرش مث ءام هيلع بص املو ؛هقارأل ًامارح ناك ولو . ءاملاب

 0 1 . سس 0
 هنم قرفلا ركسأ ام وه :«رمخ ركسم لك ٠ : مي هللا لوسر لوق يف اولاقو

 ركسملا برش نع سيقلا دبع دفو ىهني ناك هنأ كلذ ىلع ليلدلا نمو :اولاق
 هوملعأف .مهتصق نع مهلأسف ؛مهلاح ةئيس ,مهئاولأ ةرفصم مهآرف .دعب هيلإ اودفوف
 . هبرش يف مهل نذأف ؛كلذ نم مهعنمف مهنادبأ ماوق هيف بارش مهل ناك هنأ

 هنأو . متبغو ليلحتلا اندهشو . ٌمدهشو ميرحتلا اندهش :لاق دوعسم نبا نأو ...

 «تعيذأو ترهشو هنع هب تاياورلا ترثك ىتح ءرمتلا ذيبنلا نم بلّصلا برشي ناك
 :مهرعاش كلذ يف لاقو .مهجَجُح مظعأ هولعجو نييفوكلا نم نيعباتلا ةماع هعبتأو

 )؟ديقانعلا ام ةيباخ فوج يف ُهَّطلاخ نزلا ءام مرحي اذ نَم
 !دوعسم نبا ٌلوق ىنبجعيو ,هيف انل ةاورلا ديدشت ُهركأل يفإ

 نوديزيف .هثلث ىقبو هاثلث بهذ يذلا بّرلا ىلإ نودمعي اوناك مهنأ دارأ امنإو

 . هنوبرشي مث .هشأج نكسيو يلغي ىتح هنوكرتي مث ,هنم بهذ ام َردق ءاملا نم هيلع

 . اننوطب يف محللا اذه عطقي :لوقيو ,بلصلا هماعط ىلع برشي رمع ناكو

 نبا نع مادك نب رعسم نع ةبعش نع دواد يبأ نع مزخأ نب ديز ثيدحب اوجتحاو

 )١( ةميظعلا ولدلا :بونذلا .
 .ركسي يذلا اهدح ىلا ركسي ال يذلا اهدح تزواج :تملتغا (؟)

 . دتشا يذلا :بلصلا (4) . مخض لابكم :قرفلا (9)

 . ءاملا لمحي باحسلا :نزملا (0)
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 ركسلاو اهنيعب رمخلا تمرُح :لاق هنأ سابع نبا نع دادش نب هللادبع نع يفقثلا نوع

 . بارش لك نم

 نبا نع ةمركع نع دايز يبأ نب ديزي نع ناولس نب نحرلادبع هاور ثيدحبو

 رجح اب رم |ملف ٠ ا"ارجحم هعمو ريعب ىلع ' ''كاش وهو فاط مَ يبنلا نأ : سابع

 :لاقف ةياقسلا ىتأ مث نيتعكر ىلصف لزن هفاوط ىضقنا اذإ ىتح .نجحلاب هملتسا

 نكلو ءال :لاق ؟تويبلا يف عنصي امم كيقسن الأ :سابعلا هل لاقف . اذه نم ينوقسا

 اوًبصف اومله :لاقو «بطقف ,هقاذف ذيبن نم حدقب يقأف . سانلا برشي امم ينوقسا

 اذه مكب دحأ عنص اذإ :لاق مث . اثالث وأ نيترم وأ ةرم .هيف دز :لاق مث .ءاملا هيف

 . اذكه هب اوعنصاف

 نبا نع ديعس نع دلاخ نب روصنم نع يروثلا نع نايل نب ىجحي هاور ثيدحلاو

 .ةياقسلا نم ذيبنب يأ « تيبلاي قوطي وهو شطع يَ م ينل نأ : يراصنألا دوعسم

 هدح امناو ؛رمع هذحف . ىشتناف كلمع ةوادإ نم يبارعأ برش : ىبعشلا لاقو

 يف نودقويو نوبرشي موق لع هلع هللا يضر باطخلا نب رمع لخدو

 يف داقيإلا نعو .مترقاعف بارشلا ةرقاعم نع مكتيبن :لاقف ؛صاصخألا

 . مدقوأف *' صاصخألا

 «تسسجتف سسجتلا نع هللا كاهن «نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف .مهبيدأتب مهو

 )١( تجرعف اهيبنحي هدضع قزل يأ :ةبادلا كش لاقي .

 . ناجلوصلاك سأرلا جوعم لك : نجحملا (؟)

 . ءاملا يف ذوبنملا بيبزلا نم جاجحلا هيقست شيرق تناك ام يه.: : ةياقسلا (م)

 .ءاملا هيف لمحي ريغص ءانإ :ةوادالا (ع)

 . بصق نم تيب وهو « صخ عمج :صاصخالا (م



 !تلخدف نذإ ريغب لوخدلا نع كابنو

 . نيتاهب ناتاه :لاقف

 !رمع اي كنم ُهَقفأ سانلا لك :لوقي وهو فرصناو

 بارشلا نع مههني ملو ,.اوركسي ىتح بارشلا نامدإ نعو ةرقاعملا نع مهابن امنإو
 اوبرش ام هدنع ناك ولو - ةبراشلا ماقم وهو .ضوحلا رقع نم ةرقاعملا لصأو -

 . مهذجل ارح

 :لاق هنأ ناسيمب هل لماع نع هغلبو

 'مَقنَحو جاجز يف ىقسُي ناسيمب اهليلح نأ ءانسحلا غللبأ الأ

 منم لك ىلع وذشت ةجاتصو ةيرق نيِقاهد ينتنغ تئش اذإ
 ا"ملثتملا رغصألاب ينقْسَت الو ينقسا ربكألابف ينامدن تنك نإف

 مدهتملا قّسوجلا يف انّمدانت هكوسي نينمؤملا ّريمأ لعل

(١ 

 هّبرشو ءمادملا هيلع ركنأ امنإو !ًادبأ المع يل َلِمَع ال هللاو :لاقو هلزعف

 ناك ولو . ةيعرلا رومأ نم هيلإ ضّوف امع وهللاب هّلغشو «صقرلاو ,جنصلاو . ريبكلاب

 . هّلحل ًارمخ هدنع برش ام
 ذيبنلاو رانيد نب كلام

 لأست الو ءوه نيأ نم رمتلا نمت ٌرظنا :لاقف ؟وه مارحأ :ذيبنلا نع لكُسو .رانيد

 !مارح مأ وه لالحأ ذيبنلا نع

 . لمع رش نوكي ىتح هعدأ الف انأ امأ :لاقف .ذيبنلا يف ديز نب ديعس بتوعو

 ؟ ذيبنلا برشتأ :عساو نب دمحم ليقو

 . ءارضنخلا ةرجلا : متنحلا 1(

 ١م



 ؟ هبرشت فيكو : ليقف
 . يئمظ دنعو ,يئاشعو يئاذغ دنع :لاقف

 ؟ هنم تكرت امف : ليق

 . ناوخالا ةثداحمو ''اةأكّتلا :لاق

 . هعدف كيلع لهس اذإف ,هتعشبتسا ام ذيبنلا برشا :نومأملا لاقو
 .راكسإلا يف ذخأ اذإ هبراش ىلع لهسَي هنأ دارأ امنإو

 ؟ ذيبنلا برشتأ :ماسأ نب ديعسل ليقو
 .ال :لاقف

 ؟ملو :ليق

 !سانلل هليلقو « هلل هريثك تكرت :لاق

 . هاتنجو هنم رمحت يذلا بلصلا ذيبنلا برشي يروثلا نايفس ناكو

 الف :اولاق ؛هللا مّرح ام الإ لالح اهلك ءايشألا نأ رظنلا ةهج نم اوجتحاو

 رثكأ مهو فيكف «سانلا نم ةقرف نولّلحملا ناك ولو فالتخالاب لالحلا سفن ليزن

 ؟ قرفلا

 : لجو زع هللا لوق اولتو .هيف نوفلتخي ال ,؛ليلحتلا ىلع نوعمجأ ةفوكلا لهأو

 نذأ هللآ لق «ًالالحو ًامارح هنم متلعجف قزر نم مكل هللا لزنأ ام ميار لق#
 ١ , "7 4؟َنورتفت هللا ىلع مأ مكل

 عيكو لوق

 ! ءاملا نم لحأ ذيبنلا :لوقي ًاعيكو تعمس :لاق هيوهار نب قاحسإ ثدح

 ناك نإو وهو ءءاملا نم لحأ نوكي فيك :اولاقو ءكلذ يف سانلا ضعب هباعو

 ؟ءاملا ةلزنمب وهف الالح

 )١( ةيآلا سنوي ةروس (؟)  .ماعطلا :ةأكتلا 6 .

 م”



 هتملك نأل !بذك هيف هيلع عجري الو بيع عضوملا اذه يف عيكو ىلع سيلو

 عرسأو «حبصلا نم رهشأ وه ؛نولوقي امك .مهتغلابم يف برعلا مالك جرخم تجرخ

 .رانلا نم ّرحأو «لسعلا نم ىلحأو , مجنلا نم دعبأو «قربلا نم

 يثوكلا سيردإ نبا

 كلذب ناكو .سيردإ نب هللادبع ريغ ذيبنلا مّرحي نييفوكلا نم دحأ نكي ملو
 . ابيعم

 ؟ ةفوكلا لهأ رايخ نم : سيردإ نبال ليقو
 ! ذيبنلا نوب رشي نيذلا ءالؤه :لاقف

 ؟ كدنع مرحي ام نوبرشي مهو فيكو :ليق

 . ماعلا نم مهغلبم كلذ :لاق

 . ةرصبلا لهأو خياشملا يأر هيف فلاخيو ذيبنلا برش هركي كرابملا نبا ناكو

 كتيهارك يف لوقلا اذهب تئج نيأ نم :[هل تلق ] :شايع نب ركب وبأ لاقو

 ؟ كدلب لهأ كتفلاخمو ديبنلا

 . يسفنل هثرتخا ءيش وه :لاق

 . ال :لاق

 . ترتخا امو تنأ :تلق

 . ءاوس الإ تارفلا ءامو يدنع وه ام :لوقي دواد نب هللادبع ناكو

 . قّتعملا هركأو «بيبزلا عبقن هركأو ,حدقلا ةرادإ هركأ :لوقي ناكو

 . هتداهش َرْجَت مل حدقلا رادأ نمو :لاق

 :لاقف.؛ ذيبنلا برشي ناك هنأل هتداهش درف ,يضاقلا راّوس دنع لجر دهشو

 ٌراوس شاع ام يل ًةداهش الو هكرات ريغ ينإف بارشلا اَّمأ
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 رانيد نب ىبحي ةملس يبأ نع ينوكلا حابص يبأ نب ناسغ ينثدح :لاق ةبابش ثدح

 لجر هب ّرم ذإ :ةفوكلا ةقزأ ضعب يف يلع نب ديز ائيب :لاق قاّرولا رهظملا يبأ نع
 قتح هيلع اولخدف .ةعيشلا هب تعماستف ؛ ًاماعط رضحأو , هلزنم ىلإ هاعدف «ةعيشلا نم

 نب اي كيقّسَت بارشلا يأ :هل ليقف ,.ىقستسا مث .هعم اولكأف , مهب سلجملا صَغ

 ؟ هللا لوسر

 .هَّدْشأو هبلصأ :لاق

 لوسر نب اي :اولاق مث ؛اوبرشف مهيلع سعلا رادأو برشف ءذيبن نم سعب هّوتأف

 نوفلتخي ءاملعلا نإف ؛كّدج نع كيبأ نع هتيور ثيدحب ذيبنلا اذه يف انتثدح ول هللا

 !هف

 ليئارسإ ينب ةقبط نيكرتل :لاق هَل ينلا نأ يدج نع يبأ ينثدح معن :لاق
 ,تولاط رهنب ليئارسإ ينب ىلتبا هللا ّنإو الأ . لعنلاب لعنلاو ةذّقلاب "'طَرُقلا َوَذَح

 ليلقلا هنم لحأ ذيبنلا اذهب مالتبا دقو ؛يرلا هنم مّرحو نيتفرغلاو ةفرُعلا هنم لحأ

 . ريثكلا هنم مرحو

 :مهرعاش هيف لاقو ؛تولاط ربن :ذيبنلا نومسي ةفوكلا لهأ ناكو

 توقاي نول يف ٌةيفاص ةارمح تولاط ربن نم بّرط ىلع برشآ
 ("7تورامو توراه رحس ىلع يبرت ةرطاش نيديعلا ةرحاس فك نم

 ا""تيواّتلا كلت نم كبلق ٌرانف ترضن اذإ ظاحلاٌتيوات اه

 برعلا بيبط ةدلك نب ثراحلا ثيدح

 يسرافلا تاورشونا ىرسك عم

 «لوخدلاب هل نذأف ,ناورشونأ ىرسك ىلع دفو ىفقثلا ةدلك نب ثراحلا نأ يوُر

 . مهسلا شير :ذذقلا ةدحاو :ةذقلا 000(

 .رحسلا سانلا املعف لبايب اطبه ناكلم :تورامو توراه عرف

 . هتباثو هرباص يأ : هبحاص توام ع(

4 



 :لاق . ةدلك نب ثراحلا انأ :لاق ؟تنأ نم :ىرسك هل لاقف ,هيدي نيب بصتناف

 عنصت امو :لاق . بيبط :لاق ؟كتعانص امف :لاق . اهميمص نم .معن :لاق ؟يبرعأ

 كلذ :لاقف ءاهئاذغ ءوسو .اهلوبق ةلقو .اهوقع فعضو .اهلهج عم بيبطلاب برعلا

 ممقيو .اهلهج حلصُي ام هلإ جاتحت نأ .ةفصلا هذبب تناك اذإ «كلملا اهيأ ردجأ

 . [ هسفن نم كلذ فرعي لقاعلا نإف ] ؛ ")اهجاشمأ لدعيو ءاهنادبأ سوسيو ءاهجّوع

 ىلإ بسنت مل قحلا تفرع ولو ءاهيلع هدروت ام فرعن نأب امل فيكو :كلملا لاق
 مسق امك دابعلا نيب لوقعلا مسق همسا لج هللا نإ .كلملا اهيأ : ثراحلا :لاق . لهجلا

 . مزاحو زجاعو «ملاعو لهاج نم سانلا يف ام مهيفف ؛مهبيصن موقلا ذخأو «قازرألا

 مهل :ثراحلا لاق ؟مهبهاذم نم ظفحُيو .مهقالخأ نم دمحُي يذلا اف :كلملا لاق
 مالكلا قرمي ,ةيقن باسحأو ,ةّيضرم ةيحص لوقعو .ةّيرج بولقو «ةيخس ّسفنأ
 ,ماعطلا نومعطي ؛ءاوهملا نم بذعأو .ءاملا نم نيلأ , '"'رئاعلا مهسلا قورم مههاوفأ نم

 نوُرقُي ال ؛مان اذإ عّررُي الو .ماضي ال مهراجو ماري ال مهّرعو ,ماهلا نوبرضيو

 :لاق !مانألا نم دحأ هب ساقي ال يذلا «ماطلا كلملا الخ ام ماوقألا نم دحأ لضفب

 هكرادت نأ الولف ,هموق ىرطأ :لاقف هلوح نم ىلإ تفتلا مث . ًاسلاج ىرسك ىوتساف
 كّرصب فيك :لاقف . سولجلاب هل نذأ مث . ىَّمَع اذ هارأ ينأ ريغ .هموق ٌمذل هلقع

 . نيديلاب قفرلاو ,نيتفشلا طبض :لاق ؟بطلا لصأ امف :لاق !كيهان :لاق ؟بطلاب
 ىنفأ يذلا وه ,ماعطلا ىلع ماعطلا لاخدإ :لاق ؟ "'يودلا ءادلا [ف ,تبصأ :لاق
 :لاق ؟ ءاودألا اهنم بّهلت يتلا ةرمجلا امف . تبصأ :لاق . ةّيربلا يف عابسلا لتقو «ةيربلا

 يف لوقت |ف :لاق . تمقسأ تللحت نإو ,تلتق فوجلا يف تيقب نإ .ةمختلا يه

 ,ةبيط سفنلاو .هيف ميغ ال وحص موي يف .لالحلا ناصقن يف :لاق ؟مدلا جارخإ

 شغت الو ,ناعبش مامحلا لخدت ال :لاق ؟ماّمحلا يف لوقت امف :لاق .رضاح رورسلاو

 )١( مغلبلاو مدلا نم ندبلا طالخا :جاشمألا .

 .هامر نم ىردي ال يذلا :رئاعلا مهسلا (؟0

 . ديدشلا ضرملا :ّيودلا ءادلا ()
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 امف :لاق . كلسنل ىجرأ نكي كمسجب قفراو «نايرع ليللاب منت الو «ناركس كلهأ

 ةكرحب تسسحأ اذإف ءةحصلا كتمزل ام ءاودلا بنتجا :لاق ؟ءاودلا برش يف لوقت

 اهتدسف نإو ءترمع اهتحلصأ نإ ءضرألا ةلزنمب ندبلا نإف ؛ هعدري امب همسحاف ءادلا

 برشت الو ؛هارمأ هّقرأو ءهانهأ هبيطأ :لاق ؟بارشلا يف لوقت اف :لاق .تبرخ

 :لاق ؟ دمحأ نابحّللا يأف :لاق . اعاونأ ءادلا نم كيلع ريثيو ءاعادص كئروي افرص

 |مف :لاق .رقبلاو زعملاو «حلاملاو ديدقلا لكأ بنتجاو «هلذبأو هنمسأ . يتفلا نأضلا

 ىضقناو تلوو تربدأ اذإ اهكرتاو اهتلود لابقإ يف اهلك :لاق . ةهكافلا يف لوقت
 لضفأو .سخلاو ابدنهلا لوقبلا لضفأو ءّجرتألاو نامرلا ةهكافلا لضفأو ؛اهنامز
 هبو .ندبلا ةايح وه :لاق ؟ءاملا برش يف لوقت امف :لاق . جسفنبلاو درولا نيحايرلا

 راهنألا هايم هايملا لضفأو .ررض مونلا دعب هبزشو ءرّدقب هنم برش ام عفنيو .هتوق

 نم قتشم [وه ]و فصوي ال ءيش :لاق ؟همعط امف :لاق .هافصأو هدربأ .ماظعلا

 نوكي ءيش لك نول يكحي .هنول راصبألا ىلع هبتشا :لاق ؟هنول اف :لاق .ةايحلا

 . ءاملا برشي ثيح نم هلصأ :لاق ؟وه ام ناسنالا لصأ نع ينربخأف :لاق .هيف

 [ةثالث ] نم ةبكرم نيعلا :لاق ؟ءايشألا هب رّصبَت رونلا وه اف :لاق .هسأر ينعي

 اذه عبط  ىلعف :لاق .[ حير رظانلاو ] ,عئام داوسلاو ,ةمحش ضايبلاف .ءايشأ

 ءءارفصلا ةرملاو ؛ةسباي ةدراب يهو ءءادوسلا ةرملا ىلع :عئابط عبرأ :لاق ؟ندبلا

 نكي مل ماف :لاق بطر دراب وهو «مغلبلاو ؛بطر راح وهو .مدلاو ؛ ةسباي ةراح يهو

 نمف :لاق . تمي ملو ضرمي ملو لحني مل دحاو ءيش نم قلخ ول :لاق ؟ دحاو عبط نم

 زجي مل كلذلو ؛نالتتقي نادض امهنأل ءزجي مل :لاق ؟ اهيلع راصتقالا لاح ام نيعبط

 :لاق . ةعماج فرحأ يف درابلاو ٌراحلا يلإ لمجأف :لاق . فلاخمو نيقفاوم :ةثالث نم

 راح ّرملا يفو ,لدتعم رم لكو ءراح فيرح لكو ءدراب ضماح لكو راح ولح لك

 ةرملاف :لاق . نيل راح لكب :لاق . ءادوسلا ةرملا هب جلوع ام لضفأ امف :لاق .درابو

 :لاق ؟مدلاف :لاق . سباي راح لك :لاق ؟ مغلبلاف :نّيل دراب لك :لاق ؟ءارفصلا

 ةنيللا نقحلاب : لاق ؟ حايرلاف :لاق . ةدرابلا ءايشألاب نخس اذإ هتئفطتو داز اذإ هجارخإ

 هللا



 نأ بتكلا ضعب يف تأرق .معن :لاق ؟نقحلاب رمأتفأ :لاق . ةنيللا ةّراحلا ناهدألاو

 مدعي وأ مربي فيك نقتحا نمل تبجعو ؛هنع ءاودألا حسكتو فوجلا يقنت ةنقحلا

 ةحار ىلع هتوهش رثؤيف ,هترضم فرع دق ام لكأ نم لهاجلا ناك لهاجلا نإو ! دلولا

 قّيض رادقملا قوف لكأ اذإ هنإف ,ءيش لك يف داصتقالا :لاق ؟ ةيمحلا [ف :لاق . هندب

 ؛ءيدر نبنايشغ ةرثك :لاق ؟ءاسنلا نايتإ يف لوقت انف :لاق .هتحاس حورلا ىلع

 بذجتو كندب مقّسُت «يلابلا ""نشلاك اهنإف « '''ةيلوملا ةأرملا نايتإو [ كايإو ]
 نايتإب كيلعو ؛كيطعت الو كنم ذخأت « لجاع توم اهسفنو «لتاق مس اهؤام ؛كتوق

 اهقيرو ] «دراب اهوُق «لالدو جنغ اهتقناعمو «لالز ٌُبذع اهؤام ةباشلا نإف : بابشلا
 ىلإ ] اطاشنو [كتوق ىلإ ] ةّوق كديزت 7جرح اهمحرو ,بيط اهحيرو .[بذع
 اهتبصأ نإ :لاق ؟ سنآ اهتيؤرب نيعلاو ءطّسبأ اهل بلقلا ءاسنلا يأف :لاق . [كطاشن

 ةدهان ءرحنلا ةحيلم ءردصلا ةضيرع .«نيبجلا ةعساو .ةماحلا ةميظع ةماقلا ةديدم

 ًاردب ةملظلا يف الاخت ,ةضغ ةدعج .ءاعرف ءاضيب «نيمدقلاو رصخلا ةفيطل ,نييدثلا

 قناعت نإو «ةنونكم ةضيب نع فشكت فشكت نإو ءرهاب ناوحقأ نع مسبت ًارهاز
 سودرفلا نم مظعأو ؛ (*!دنقلا نم دربأو , دهشلا نم ىلحأو « دبزلا نم نيلأ وه ام قناعت

 تجلتخا ىتح ىرسك كحضتساف :لاق .درولاو نيمسايلا نم احير ىكذأو .دلخلاو
 فوجلا نوكي ليللا رابدإ دنع :لاق ؟ لضفأ [ نبنايتإ ] تاقوألا يأف :لاق .هافتك

 «اراهن :لاق ؟برطأو ذلأ تاقوألا يأف :لاق . ىفدأ محرلاو ىهشأ سفنلاو , ىلخأ

 تّصِصخخو « املع تيطعأ دقل ,ّبرع نم كرد هلل ىرسك لاق ! ًاراشتنا رظنلا كديزي

 . هجئاوح ىضقو .هتلصو هئاطعإب رمأ مث !|مهفو ةنطفو ,ىقمحلا نيب نم هب

 يسابعلا حلاصو يراوحلا يبأ نبا

 حلاص ةدئام  دهزلاو قئاقرلاب ًافورعم ناكو - ماشلاب يراوحلا يبأ نبا رضحو

 )١( اهبابش ربدأ يتلا : ةيلوملا .
 اهريغ نم دربا اهيف ءاملا نوكي ةريغصلا ةبرقلا :نشلا (؟) .

 )*( دمج اذا ركسلا بصق لسع :دنقلا (14) . قيمضلا :جرحلا .
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 ثعب هنأ سلجملا رضح نمم ناكو ,ةدابع نع يرتحبلا ينثدحف ءدلبلا ءاهقف عم سابعلا

 , مهتنسلاب سانلا هذخأف !هبرش نم عنتماف ناثب هيلإ ثعب مث ,هبرشف ذيبن حدقب هيلإ
 نأ متدرأ !مكبسح :لاق !ةجح مهل ترصو ءالؤه ةنوخأ ىلع ركسملا تبرش :اولاقو

 وهو هللا نم نوفختسي الو سانلا نم نوفختسيإ مهيف :ىلاعت هللا لاق نمم نوكأ
 ! هللا نيعب هبرشأو مكل هعدأ فيكف ! ١١ «مهعم

 ذيبن براشو ضاق نيب .

 ام :لاقف !ركسملا برشت كنأ ىنغلب :هلذعي ناك لجرل ةاضقلا ضعب لاقو

 . بلصلا ذيبنلا برشأ ىنكلو ركسملا برشأ

 دهزتلا نم ناولأ

 ىتح العن رتشي ماف هلعن تقرُس لجر نم .عنصتلاو ءايرلا كرت يف ءالؤه نيأف
 ! ٌمأيف ٌدحأ اهقرسيف العن يرتشأ نأ ىشخأ :لاقف كلذ يف بتوعو تام

 ! مهيف تنك ينأ الول مهل رفغ دق الإ هللا نظأ ام :لاق تافرع لهأ رظن امل رخآو

 سيكل م :رمع لاقف ؟ طيخلاو سيكلا ذخآ :لاقف ,سيكب باطخلا نب رمع هل رمأ رخآو

 ايفو موسقم ريغ ٌرربُم انئيبو «.يتوخإ تمساق ينإ لاقف كرابملا نبا لأس لجرو
 ؟ ىئاكرش هلخدي امم رثكأ هلخدأ نأ يل ىرتفأ "”رطب

 وأ ثلثو ةنوتيز وأ .فصنو ةنوتيزو فيغر ىلع ةحرابلا ترطفأ :لاق رخآو

 اي سلجأ :رضح نم ضعب هل لاقف !ىرخأ ةنوتيز نم هللا ماع ام وأ ءعبرو ةنوتيز

 !اذه كعرو هنظأو . هللا هضغبي ام عرولا نم نأ انغلب هنإ « ىتف

 )١( طاشنلا :رطبلا (؟) , ١٠١م ةيآلا ءاسنلا ةروس ,
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 ينءاج ؟بجعت الأ :يل لاقف ركب يبأ نب ديعس نب هللادبع يفاتأ :لاق شمعألا
 لتعأ نأ تببحأو ةلعلا تأطبتسا دقف «يبضرمأ هتلكأ اذإ ءيش ىلع ينلد :لاقف لجر

 نمك ةمعنلا ىلع ركش نم نإف .ةمعنلا مدتساو .ةيفاعلا هللا لس :هل تلقف !رَجوأف

 يف منو «بيبزلا ذيبن برشاو «كمسلا لك :هل تلقف ءّلع حلأف . ةيلبلا ىلع ربص

 ! هللا ءاش نإ كضرمي هللا ضرمتساو .سمشلا

 هيلع عمتجاف ؛ ًاتيم حبصأف «ينارصن رامحخ دنع لجر برش لاق دواد نب نوراه

 : هلوق هلامعتسا هلتق نكلو «هللاو ال :لاق !هتلتق تنأ :رارخلل اولاقو سانلا
 مم 04
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 ميلا ةيئاشلا :ولولات ا أو
 3 4 َحلَلاَو تاكاكمل ايف و

 انلوق ىضم دق :هتمح رب هللا هدمغت ءهبر دبع نب دم نب دمحأ رمع وبأ هيقفلا لاق

 . امهيلإ بسنيو ءامهنم دلوتي امو بارشلاو ماعطلا يف

 « سفنلا ةهزن يه يتلا حلملاو تاهاكفلا نم اذه انباتك يف هانفَلأ امب نولئاق نحنو

 .رورسلا ندعمو .ةحارلا بلجمو . عمسلا عترمو .بلقلا عيبرو

 تلك اذإ بولقلا نإف ,ةعاس دعب ةعاس بولقلا اوحَّرَر » : ٍمَنِلَي ىبنلا لاق

 .( ثسمع

 اهل اوسمتلاو «بولقلا هذه ''!اومجأ :هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو
 ,ىنيوهلاب ةذخآ .ىوهلل ةرثؤم سفنلاو ,نادبألا لمت اك لمت اهنإف ,ةمكحلا فرط
 «لمعلا نع ةرفان «ةحارلل ةبلاط ءزجعلل ةنطوتسم .ءوسلاب ةرامأ .وهللا ىلإ ةحناج

 . اهتّيدرأ اهتلمهأ ْنإو « ")اهتيضنأ اهتهركأ نإف

 اي :لاقف ىحضلا ةمون ماني وهو هيبأ ىلع زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع لخدو
 نإف «يتيطم يسفن نإ يب اي :لاق ؟كبابب نوفقاو جئاوحلا باحصأو مانتأ !تبأ

 ! ةياغلا غلبي مل يطملا عطق نمو ءاهتعطق اهتيضنأ

 . اوحيرأ : اومججأ )10(

 . قالخالاو ءالبالا :ءاضنالا (؟)



 . "!هذجاون ودبت ىتح كلح ذر ملم ىنلا ناكو

 . « برطَي ال نميف ريخ ال » : ملم لاقو

 .(« بورط ميرك لك » :لاقو

 اهنم دحاول دجأ ام ىتح ضماحلاو ولحلا تلكأ دق :كلملادبع نب ماشه لاقو

 تيتأ ٌةأرما يلابأ ام ىتح ءاسنلا تيتأو «ةحئار هل دجأ ام ىتح بّبطلا تممشو :ًارعط

 . ظفحتلا ةنوئم هنيبو ينيب طقسي سيلج نم ذلأ ًائيش تدجو ف ؛ًاطئاح مأ

 . ثادحألا نم انهاه نم جرخيل :لاق ؟ ءايشألا ّذلأ ام :صاعلا نب ورمعل ليقو

 !ةءورملا طاقسإ ءايشألا ّذلأ :لاقف ءاوجرخف

 . ىوه ا عابّتاو ءايحلا كته :لاقف ؟ ءايشألا ذلأ ام :كلملادبع نب ةملسمل ليقو

 ولغلا نم ىرخألا ةلزنملا نأ امك .ةحيبق ةايحلا كتهو سفنلا لابعأ نم ةلزنملا هذهو

 اذهل نوكي نأو ءطسوتلا اهنم دومحملا امنإو ؛ ًاضيأ ةحيبق ةبيهلا يف فسعتلاو نيّدلا يف

 . هعضوم اذهلو هعضوم

 نيب ديري - نيتئكيسلا نيب ةنسحلا نإ .ءَىنب اي :هدلول هللادبع نب فوطم لاقو
 (6)ه م 27 1 1 عير” تسأل عل

 .٠ "'ةةحقحلا ريسلا رشو .اهطاسوا رومألا ريخو - ريصقتلاو ةزواجملا

 اضرأ ال "'َتَبنملا نإف «قفرب هيف لغوأف نيتم َنيدلا اذه نأ » : ِهَتِلَم ىنلا لاقو

 . (ىقبأ ًارهظ الو عطق

 نييراوحلا ضعب ربخ

 انحوي اناكو ءنيّيراوحلا نم اناك نوعمشو انحوي نأ :ةمجرتملا بتكلا ضعب يفو

 )١( سرضلا وهو .ذجان : ذجاونلا .
 تبطع ىتح هتباد بعتأ يذلا :تبنملا (؟) . ريسلا ةدش :ةقحقحلا (؟) .
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 الإ ًاسلجم سلجي ال نوعمش ناكو .هلوح نم كحضأو كحض الإ ًاسلجم سلحي ال

 تغَرَف دق كنأك !ككحض زثكأ ام :انحويل نوعمش لاقف ؛هلوح نم ىكبأو ىكب

 هللا ىحوأف !كبر نم تسئي دق كنأك !كةاكُب َرثكأ ام :انحوي هل لاقف !كلمع نم

 . انحوي ٌةريس ّيلإ نيتريسلا ّبحأ نإ :حيسملا ىلإ

 ايركز نب ىحيو حيسملا

 ةالصلا مهيلع ايركز نب ىبحي ىقل ميرم نبا ىسيع نأ :ًاضيأ بتكلا ضعب يفو
 كنإ : ىبحي هل لاقف !نمأ مسبت مسبتل كنإ :ىبسيع هل لاقف « ىبحي هيلإ مسبتف ,مالسلاو

 . يلإ ٌبحأ ىبحي لعفي يذلا نإ : ىسيع ىلإ هللا ىحوأف !طناق سوبع سبعتل

 يبنلا نأ كلذو . ينكحضي ناك هنأل , ًاكحاض ةنجلا ناهَعُن لخدي : ميم ينلا لاقو
 ؟ دمرأ تنأو ًارمت لكأتأ :هل لاقف ءًارمت لكأي هدجوف دمرأ وهو هيلع لخد مَن

 . هذجاون تدب ىتح هم يبنلا كحضف !رخآلا بناجلا نم لكآ امنإ :لاقف

 , اهكحضتو اهيدي نيب بعلتف ةشئاع ىلإ فلتخت راصنألا ضعبل 'ءاديوس تناكو

 هَنَِم ينلا نإ مث ؛ًاعيمج ناكحضيف اهدنع اهدجيف ةشئاع ىلع هلم يبنلا لخد امبرو

 هلم ينلا اهءاجف !ةضيرم اهنإ :هل تلاق ءاديوسلا تلعف ام ,ةشئاع اي :لاقف ءاهدقف

 هونّذآ تيفوت املف . ينونذآف تيفوت اذإ :اهلهأل لاقف !توملا يف اهدجوف ءاهدوعي
 . احرف اهكحضأف , ينكحضُت نأ ىلع ةصيرح اهنإ مهللا:لاقو اهيلع ىلصو اهدهشف

 ةديبع وبأو يعمصألا

 امأ :لاقف . |مهنيب اوعمجيل يعمصألاو ةديبع يبأ ىلإ اوثعب دق :ساون يبأل ليقو

 يعمصألا امأو ,نيرخآلاو نيلوألا ريطاسأ مهيلع أرق هرْفسو هولَخ نإف ةديبع وبأ

 . هريفصب ٌمُهُبِرْطُي صفق يف لبلبف

 . ءادوسلا ريغصت : ءاديوسلا 00(
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 برعلا تحدم نإو .اوحزمو اوكحضو نوحلاصلا برط دقو :قحسإ نبا لاق
 وه :اولاق هَنََذ اذإف فيضلا ىلإ شه «تاينثلا ماب ,نسلا كوُحَض وه :اولاق الجر
 لخلاب ههجو اناك .ةنجدلا ضماح .رظنملا هيرك . ايحملا مهج ,هجولا سوبع

 . لدرخلاب هموشيخ ')طعسأ امنأك .جوضنم

 نم كّبيصن لِفْغُت ال نب اي :ناسارخب وهو هنبا لضفلا ىلإ دلاخ نب ىبحي بتكو
 ! لسكلا

 ,ةحارلا نوكت لسكلاب نأل ,ىنعملا اذه نم هيلإ اندصق ام لكل عماج ءزج اذهو
 رثكيو ءسحلا قدصيو .نهذلا وفصي طاشنلابو ,طاشنلا "!باثُم نوكي ةحارلابو
 :رعاشلا لاق . باوصلا

 حازمو قلخ نسح انم سانشلل اغإ

 حالصو ددسف نم  انيف ناك ام انلو

 ةورع نب ماسه حلم

 ثيدحلا باحصأ هيلإ عمتجا دق ةورع نب ماشه تيأر :لاق يدع نب مثيهلا

 ال ينإف ةّنسلاو مارحلاو لالحلا نم يدنع ناك ام امأ ,موق اي :مهل لاقف «هنولأسي
 . ةمارك الو اهومكيطعأ "لف ىحَلُم امأو .هومكعنمأ نأ لحتسأ

 تاهكافملا نم باب

 ًائيش "'هقالمإ ىلع دافأ اذإ ناكو .ًاقلمم ًاريبك ًاخيش هتكردأو «لئاو نب ركب تاداس

 )١( هفنأ يف لخدأ «لدرخلاب طعسأ .

 )١( .راقتفالا :قالمإلا (") .. هعوجر : طاشنلا باثم
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 عقوو ؛هركذأ يذلا ثيدحلا اذه ينثدحف .ةرصبلا ةطرش يلو ًايدق ناك دقو .هب داج

 ثيدحلا يناعم نأ الإ .ناصقنلاو ةدايزلا نم امههنيب ام ركذأ الو ,هتيحان ريغ نم لإ

 :كل ركذأ اهف ةعومج

 درس دق مهلكو .ةمعن نبا مهلك ءدحاو ماظن يف نيعمتجم اوناك انايتف نأ ركذ

 لاق مهنم ٌركاذ ركذف «هباحصأب عنقو هلهأ نع
 ' انكو .سانلاب ةرومعملا دادغب قرط دحأ ىلع ةعراش ًاراد "')انيرتكا دق انك

 نأ ركنن ال انكو .هلهأ نم دحاولا نكمي ام رادقم ىلع «ًانايحأ رسونو ًانايحأ سلفُت

 هب موقيف «ءيش ىلع ردقي ال انم دحاولا ىقبيو .هنكمأ اذإ انم دحاو ىلع انئنوئم عقت

 َنيِهلملا انوعدو .هنيلأ ماعطلا نم انلكأ انرسيأ اذإ انكو .لوطألا ّرهدلا هّباحصأ

 انل ةفرغ يف انسلج برطلا انمدع اذإف ءرادلا لفسأ يف انسولج ناكو .تايهلملاو

 كلذكل انإف ؛رسي الو رسع يف ذيبنلاب لخت ال انكو ؛سانلا ىلإ رظنلاب اهنم عتمتن
 يرس .هجولا ولح ,فيظن لجر اذإف . دعصا :هل انلقف ءانيلع نذاتسي ىتفب اذإ اموي
 تعمس يفإ :لاقف انيلع لبقأف ؛معنلا ءانبأ نم هنأ ىلع "'هؤاور ءيني «ةئيملا

 بلاق يف اعيمج متجردأ مكنأك ىتح ,مكتفلأ ةحصو !مكتمدانم نسُحو .مكعمتجي
 . اومشتحت الف مكنم ًادحاو نوكأ نأ تببحأف : دحاو

 مالغل لاق ناك دقو .ذيبنلا نم ةرثكو ؛توقلا نم ًاراتقإ انم كلذ فداصو :لاق

 ريغ انع مالغلا باغف . كدنع ام تاه .مهدحأك نوكأ نأ يل نونذأي ام لوأ :هل

 ,خارفو «جاجدو .يدج نم .خبطملا ماغط اهيف «نارزيخ ةّلسب اناتأ مث ءريثك
 .٠ "ع 8 1 ع (ه)يدا ع . ل ماع

 . انبارش يف انضفا مث «كلذ نم انيصاف ؛ ةلخأو .''!بلحمو «نائشاو ,2قاقرو

 )١( اهرجأتسا : اراد ىرتكا .

 . باوجب لجعي الو هبقعتيو ءيشلا يف رظني يذلا ءاؤرلا (؟)

 . قيقرلا طسبنملا زبخلا :قاقرلا ()

 . بيطلا يف لعجي بح هل رجش :بلحملا (:)
 . نانسالا هب للخت ام وهو :لالخ عمج :ةلخالا (0)
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 يُْتّدَح اذإ ًاعاتسا مهنسحأو .ثّدح اذإ هللا قلخ ىلحأ وه اذإف ,لجرلا طسبناو

 ؛ةدعاسم لمجأو ,ةقلاخم مركأ ىلإ هنم انيضفأ مث ؛فلوخ اذإ ةاحالم نع مّهكسمأو '

 بحي ال هنأ انل رهظُيف ,ههركي هنأ معن يذلا ءيشلا ىلإ هوعدن نأب هانحتما امبر انكو

 سرادتنو «ءانغلا نسح نع هب ىنغت انكف ؛ههجو قارشإ يف كلذ ىرّيو «هريغ

 , ةينكلا فّرعت الإ انم نكي ماف «هبسنو همسا فّرعت نع كلذ انلغشف ؛ هبادآو هرابخأ

 . لضفلا وبأ :لاقف اهنع هانلأس انإف

 . كلذ بحنل انإ :انلق ؟ مكتفرع مب كربخأ الأ :سنألا لاصتا دعب ًاموي انل لاقف

 يف ال سلجأ تنكف ؛!'!'بئابح تاذ اهتديس تناكو .مراوج يف ةيراج تيبحأ :لاق

 مكتفرغ تيأرو قيرطلا ىلع سولجلا ينقلخأ ىتح ؛ اهارأف ءاهزايتجا سمتلأ قيرطلا
 ؛ اضعب مكضعب ةدعاسمو ,مكئلامتو مكفالتئا نع تربخف ءاهربخ نع تلأسف ءهذه

 :هل انلقف ءاهربخف اهنع هانلأسف . ةيراجلا نم يدنع ّرسأ هيف متنأ ابف لوخدلا ناكف

 ةدش نم ينم َنوَرَت ام ىلع هللاو ينإ .يناوخإ اي :لاقف !اهب كَرفظن ىتح اهعدتخن نحن
 اهترباصمو اهتلواطم الإ يريدقت الو طق امارح اهيف ترّدق ام ءاهبب فلكلاو فغشلا

 ! اهيرتشأف ةورثب هللا ْنمَي نأ ىلإ

 نأ ىلإ ,هتبحصب رورسلاو «هبرقب طابتغالا ةياغ ىلع نحنو ,نيرهش انعم ماقأف
 ؛ هيف هسمتلن الزنم هل فرعن ملو «ةملؤم ةعولو ءضمُم ّلكث هقارفب انلانف ءانم سّلتخا

 انلعجو ,هبرقب نسح ناك ام اندنع حبقو هب انل باط ناك ام شيعلا نم انيلع ردكف

 مغلاو .هروضحو هتبحصب رورسلا لاصتال «هانركذ ام الإ اًمغ الو ارورس ىرن ال

 :رعاشلا لاق |( هيف انكف ؛ هتقرافمب

 ركذ ىلع مهنم كفنأ امف ىّرشو ةتيأر ريخ لك مهينركذُي

 دق هب اذإ ,ةفاصرلا نم ًاموي نوزاتجي نحن انيبف ءًاموي نيرشع ءاهز انع باغف

 مث ,هناملغ طحناو هتباد نع طحنا انب رصُب |ملف ,ليلج ًيزو «ليبن بكوم يف علط

 )١( ةبيبح عمج :بئابح .
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 «لزنملا ىتآ ىتح يربخب مكلطامأ تسلو ,كدعب شيع ينأَنَه ام هللاو , يناوخإ اي :لاق
 نب سابعلا انأ «يسفنب الوأ مكفّرعأ :لاقف .هعم انلمف . دجسملا ىلإ انب اوليم نكلو

 ةدوسملا اذإف ؛ىدنع نم يلزنم ىلإ تجرخ ينأ دعب يربخ نم ناكو ؛فنحألا
 :يل لاقف ,دلاخ نب ىبحي ىلإ ترصف ,نينمؤملا ريمأ راد ىلإ يب يِضمف يب ةطيحم
 !كِيَّنأت نسُحو ,كذخأم برقل ءارعشلا ءافرظ نم كترتخا امنإ !سابع اي كحيو
 ةدرام نأ كربخأ ينإو ؛ءافلخلا تارطخ تفرع دقو ؛كنأش نم هل كتبدن يذلا نإو

 ىبأت قوشعملا ةلادب يهف ؛بتع امهنيب ىرج هنأو .مويلا نينمؤملا ريمأ ىلع ةبلاغلا يه

 اهلبق نم رمألا تمر دقو ؛كلذ ىبأي كلملا فرشو ةفالخلا زعب وهو ءرذتعت نأ

 . ليبسلا هذه هيلع لهسي ًارعش لقف ؛ةبابصلا 'طهّرعتست نأ ىرحأ وهو , ينايعأف

 . همالك ىضقف

 ينارتعاف «ةاودو ًاساطرق تيطعأو هيلإ ترصف «نينمؤملا ريمأ ىلإ يناعد مث
 ترفنو . "'ضورع لك لع ترذعتف ؛ثاثحتسالا ديرأ ام ينع بهذأو ''اَمَّزلا

 ءاهتيضر تايبأ ةعبرأ ينتءاجف ؛ينتنعت لسرلاو ,ءيش يل حتفنا مث ؛ةيفاق لك ينع
 غلبأ : لسرلا دحأل تلقف ؛ ينم بلُط امل ةمئالم  ظافلألا ةلهس « ىنعملا ةحيحص تعقو

 نأب لوسرلا لإ عجرف . اهب تهجوو عنقَم اهب ناك نإف .تايبأ ةعبرأ تلق ينأ ريزولا
 كلذ ريغ نم نيتيب تلق هعوجرو لوسرلا باهذ يفو .عنقم اهنم لقأ يفف ءاهتاه
 : تلقف ,نيتيبلاب تبقعو ,ةعقرلا ردص يف ةعبرألا تايبألا تبتكف ,يورلا

 3 و وه

 ٌبعتُم جلاعي امم (هالكو  ًابضاغُم دصو ًةبضاغُم تنص
- 
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 :جتي (لق مّيملا نإ مهترجه نيذلا كتبحأ عجار

 ٌبلطملا ٌريبعف هل وّلَّسلا َبَد امكنم لواطت نإ بنجتلا ّنِإ

 ش :كلذ تحت تبتك مث

 3 و
41 

 )١( هبلغت :هزعتست .

 .ناسنالا ذخأت ةدعرلا هبشو ,فوخلاو شهدلا :عمزلا (؟)

 .رعشلا نازيم ضورعلا (؟)
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 أ"'مرصلاو رجلا نيب نوكت 2ةفقو نم قشاعلل دب ال
 مغر ىلع ىوهب نم َمَجار هب ىدات ّرجهلا اذإ ىتح

 تيأر ام هللاو :لاقف ,ديشرلا ىلإ هعفدف ,دلاخ نب ىبحي ىلإ باتكلاب تهجو م

 اي هللاو تنأو :ىبحي هل لاقف !هب تدصق ينأكل هللاو ءاذه نم هيف نحن امب ةبشأ ًارعش

 أرق |ملف .ةصقلا هذه يف [فنحألا نبا ] سابعلا هلوقي اذه ؛هب دوصقملا نينمؤملا ريمأ
 :هلوق ىلإ ىضفأو نيتببلا

 مغر ىلع ىوهي نم عجار

 اي ! مغر ىلع عجارأ «هللاو يإ :لاق مث .هكحض تعمس ىتح ًاكحاض ")ب رغتسا

 :لاقو ىحي يناعدف ؛ ءيشب يل رمأي نأ نع رورسلا هلهذأو « ضهنف . ىلعن تاه .مالغ

 كل رمأي نأ نع رورسلا نينمؤملا ريمأ لمهذأو «ةقفاوملا ةياغب عقو دق كرعش نإ

 !ةقفاوملا ةياغب ينم عقو ام ربخلا اذه نكل :تلق . ءيشب

 ءسابع اي : يل لاقف ؛ هضوهنب تضبن مث يناكم تبثو ضهنف «هراسف مالغ ءاج مث

 نأ يل ركَذ :لاق .ال تلق ؟لوسرلا اذه هب ينّراس ام يردتأ !سانلا لبنأ تيسمأ
 ناك فيك «نينمؤملا ريمأ اي :تلاق مث ءهيئجمب تملع امل نينمؤملا ريمأ تّقلت ةدرام
 نب سابع :لاق ؟هلوقي نمف :تلاق !كيلإ يب ىتأ اذه :لاقو .رعشلا اهلوانف ؟اذه

 سلجأ ال هللاو ًاذإ :تلاق . دعب ًائيش تلعف ام :لاق ؟ءىفوك يف :تلاق . فنحألا
 اهو «نينمؤملا ريمأ مايقل مئاق انأو اهمايقل مئاق نينمؤملا ريمأف :لاق !أفاكي ىتح

 اذه :لاقف !ةلصلا الإ اذه نم يلام :تلق . كل هلك اذهف ,كتلص يف نارظانتي

 . كرعش نم نسحأ

 يل رمأو ءهنود لامب ةدرام يل ترمأو ءريثك لامب نينمؤملا ريمأ يل رمأف :لاق

 نم :ريزولا لاق مث !رهّظلا نم نورت ام ىلع تلمُحو !هب ترمأ ام نود لامب ريزولا

 .رجهلا :مرصلا )١(
 . هيف غلابو هنم رثكا :كحضلا يف برغتسا (؟)

 0ا/



 يل تيرتشاف . ًاعايض لاملا اذه كل لّهؤي ىتح رادلا نم جرخت ال نأ كدنع ديلا مامت

 .لاملا ةيقب ّيلإ عفّدو ,.مهرد فلأ نيرشعب عايض

 لاملا مكيف قرفأو ,عايضلا مكمساقأ ىتح اوملهف .مكنع ينّقاع يذلا ربخلا اذهف |

 :لاقف انمسقأو مسقأف .هيبأ نم ةمعن ىلإ عجري انم لكف هللا كأنه :هل انلق

 قح ةيراجلا ىلإ انب اوضماف :لاق .معنف هذه امأ :انلقف . هيف ٍقوُسَأ [نونوكتف ]

 ام رثكأ ءًائيش نسحت ال «ةولح ةليمج ةيراج تناكو ءاهبحاص ىلإ انيشمف . اهيرتشن

 ؛رانيد ةئامو نيسمخ اههجو ىلع يواست تناكو «لئاسرلا ةيدأتو ناسللا فرظ اهيف
 لاق مث ,ةئام طحف بجعلاب هانيجأف ,ةئامسم اهب ماتسا يرتشملا ليم اهآلوم ىأر الف

 اهب ,يسفن يف ةجاح اهنكلو .متلق امدعب لوقأ نأ مشتحأ هللاو ينإ ,نايتف اي : سابعلا

 ,رهد ذنم اهنياعأ انأ ةيراجلا هذه لاق لق :هل انلق .تلعف متدعاس نإف «يرورس متي

 ينوعد !اهنمث يف سكام دق نَم نيعب لإ رظنت نأ هركأف اهب يسفن راثيإ ديرأو
 :لاق . لعف نإو :لاق . نيتئام طح دق هنإو :هل انلق !لأس امك رانيد ةئامسخ اهب ديطعأ
 !نيتئاملاب اهزهجو ةئاثلث ذخأف ءاّرح الجر اهالوم نم تفداصف

 . انئيب توملا قرف ىتح انسحم انيلإ لاز امف

 درجملا ثيدح

 هعمس ام ًاثيدح كنئدحأل هللاو :رعاشلا بهو نبا يل لاق : مهاربإ نب قاحسإ لاق

 انضرع انإإ» :تلق .ايح تمد ام كنم دحأ هعمسي نأ ةنامأب وهو ءطق ّدحأ ينم

 هنإ دمع ابأ اي :لاق 74 هتلمحي نأ َنْيبأف لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا

 ام ىلع هذخآ ؟ةنامألاب ديقعتلا اذه < :تلق !هنم بجعأ كنذأ يف َّنَط ام ثيدح

.. 

 .ةكم ءاسن نم ةأرماب انأ ذإ مسوم ا مايأ دعب ةكمب ليكلا قوسب انأ انيب :لاق.

 ةرسك اهيف نم تجرخأف ,ترفسف «تكسي نأ ىبأيف هتكست يهو , يكبي يبص اهعم

 )١( ال7 ةيآلا بازحالا ةروس .
| 

 كيل



 لكش اذإو «يّرد بكوك هنأك قيقر هجو اذإف ؛تكسف يبصلا ىلإ اهتعفدف مهرد

 يتطيرش نإ :تلقف ! ينعبتا :تلاق ءاهيلإ رظنلا ٌدحأ ينتأر (لف ؛حيصف ناسلو بطر
 ينتبلغو ,تلجخف ؟مارح ىلع كيديري نمو !كمأ رح يف عجرا :تلاق !لالحلا

 !دعصا :تلاقو ةجرد تدعصف نيراطعلا قاقز تلخدف .اهتعبتف « يبأر ىلع يسفن

 !ةرهز نم ةأرما انأو .موزخم يب نم لجر يجوزو ةلوغشم انأ :تلاقف «تدعصف

 مرتو «جيرس نبا قلخ لثم يف «ةيفاعلا نم نسحأ هجو هيلع ,قيض رح يدنع نكلو
 امو :تلق . ميلس رقشأب دحاو ندب يف هلك اذه كل عمجأ ؛ةشئاع نبا هيتو .دبعم

 ةفيظو رانيدلا تلعج تمق اذإف «كتليلو كّموي دحاو رانيدب :تلاق ؟ميلس رقشأ

 اهديب تقفصف :لاق . تركذ ام يل عمتجا نإ كل كلذف :تلق . ًاحيحص ًاجيوزتو

 هللابو , يلجعو كبايث كيلع يسبلا : ةنالفل يلوق :تلاق ءاهل تباجتساف ءاهتيراج ىلإ
 . كرطعو كلالدب كّبسحف «ًابيط الو ''!ارمغ يّسق ال

 تملسف «ةيمُد اهنأك « اهيلع تعقو سمشلا نأ بسحأ ام تلبقأ ٌةيراج اذإف :لاق

 . ةلجخلاك تدعقو

 .نيرت يتلا ةئيهلا هذه يف وهو .كل هتركذ يذلا اذه نإ :ىلوألا اه :تلاقف

 يأ :تلاقف . ًارانيد قادصلا نم كل لذب دقو :تلاق .هراد بّرقو هللا هاّبح :تلاق

 ينتزمغف ّيلإ ترظن مث . اهتيسن دقل «ةيئب اي هللاو ال :تلاق ؟ يتطيرشب هيتربخأ َمأ

 اهاخإ ام اهروضحب كل .لوقأ :تلاق .ال :تلق ؟اهتطيرش ام يردتأ :تلاقو

 ,مّدكم نب ةعيبر نم عجشأو ,بركي دعم نب ورمع نم كتفأ هللاو يه ,ههركت
 اهيفف لاحلا كلت تغلب اذإف .ءاهلقع ىلع بلغتو ركست ىتح اهيلإ لصاوب تسلو
 ! هلهسأو اذه نوهأ ام :تلق . عمطم

 ىتح اهيلإ لصت نل كنأ ملعأ هللاو معن :تلاق !رخآ ًائيش تكرتو :ةيراجلا تلاق

 مه :تلاق !هلعفأ اضيأ اذهو :تلق .اربدمو البقم ادّرحم كارتو اهل درجتت

 ؛ةارما اهتباجاف .ىرخا ةقفص تقفصف «اهيلإ هتذبنف ارائنيد تجرخاف !كرانيد

 )١( سرولا نم ذختي سورعلا هب ىلطت ءالط :رمغلا .
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 وبأو نسحلا وبأ :يسفن يف تلقف !ةعاسلا امله :نيسحلا يبأو نسحلا يبأل يلوق :تلاق

 ٠ !بلاط يبأ نب لع وه .نيسحلا

 .ةصقلا امهيلع ةأرملا تصقف .ادعصف ءالبقأ دق ناليبن نابضاخ ناخيش اذإف :لاق

 مع ةكربلاب اًوَعدف ؛ةأرملا تّرقأو جيوزتلاب تررقأو ءرخآلا باجأو امههدحأ بطخف

 هتعفدف رخآ ًارانيد تجرخأف «ةنوئملا نم ًائيش ةأرملا لمحأ نأ تييحتساف ءاضبن

 امنإ , لجرل ًابيط سمي نمم تسل ,ىخأ اي :تلاق . كبيطل اذه ىلعجا :تلقو .اهيلإ

 . معنف اذه امأ :تلاق . مويلا انئادغل اذه يلعجاف :تلق . تولخ اذإ يسفنل بّيطتأ

 تءاجو «انيّدغتو ,.تداع مث ,هيلإ جاتحُي ام حالصإب ترمأو «ةيراجلا تضهنف

 عمسأ مل توصب ينغت تعفدناو  هتدعاف ذيبنب تعدو ؛ يهاجت تدعقو 2« بيضقو ةاداب

 ؛طق اهمّنرت لثم تعمس ام ءةنس نيثالث نم ًاوحن تانيقلا تفلأ ينإف .طق هلثم
 5 0 0 0 مم #2 - سارا .٠

 رعشب تنغ نا ىلإ « ىباتف ىنم وندت نأ ("!غيرأ تلعجف ء.ابرطو ارورس نجا تدكف

 :وهو ,هفرعأ م

 !امارح َنلع اهدّيصت ىرأل 2ىننإو .ءابظلا نوديصي اوُحاِر

 !امامح يدي ىلع قوذت نأ وأ اههبش ٌعورأ نأب ىلع زرغأ

 ىنغتو ,دبعمل وه , ةعامج هيف كرتشا :تلاق ؟ اذه ىنغي نم !كادف تلعُج :تلقف
 ... ةشئاع نباو جيرس نبا هب

 بتك يذلا ءاقشلل همهفأ مل توصب تّنغت «برغملا تءاجو راهنلا انيلإ َىعن الف

 :تلاقف .ّلع

 ا"ايراوسلا ٍبْشَخ وأ موقلا لاعن .هتلع دق دّرجللاب ينأك

 لَوأ انأ :تلاق . هب ىنغتُي امم هبسحأ الو تيبلا اذه مهفأ ام !كادف تلعُج :تلق

 ؟ هب ىنغتأ ام رخآ وه هتقو

 )١( هبايث نم دّرج يذلا ديري :درجملا (؟) .لواحا :غيرأ .
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 تءاجو برغملا انيلصو انيسمأ الف ءاهل الالجإ ءىش يف اهعزانأ ال تلعجو :لاق
 ةلجع ,تيلص مت يردأ امو ءاشعلا تيلصف تمقف «بيضقلا تّعضو «ةريخألا ءاشعلا

 !دّرحت :تلاق ؟كنم وندلا يف كادف تلعُج نينذأت :تلق تيلص (لف ؛ًاقوشو

 ؛ اهنم جورخلل ةلجع يبايث قشأ نأ تدكف ؛دّرجتت نأ ديرت اهنأك اهبايث ىلإ تراشأو
 زبدأو لبقأو تيبلا ةيواز ىلا ضمآ :تلاق ؛اهل ًارفكم اهيدي نيب تمقو تدّرجتف

 . ًاربدمو البقم كارأ ىتح

 اذإو ,هيلع ترطخف «تيبلا ةيواز ىلإ قيرط هيلع ,ةفرغلا يف ريصح اذإو :لاق

 ناخيشلا اذإو ! "”ظعنُم ًادّرجم ًامئاق قوسلا يف انأ اذإف «قوسلا ىلإ "'!قّرخ هتحت

 اعطقف لِ ارداب هيلع تطبه |ملف ,ةيحان يف يل انمكو ءامهاعن يل ادعأ دق نادهاشلا

 ؛ يمسا تيسن ىتح دمع ابأ اي هللاو تبرضف ؛قوسلا لهأب ناعتساو  يافق ىلع ايهاع

 «تيبلا قوف نم هب ينعي توص اذإ ,ةديدش ديأو ةفوصخم لاعنب برضأ انأ انيبف

 :وهو

 يراحصلاب دّرجملا انيراحل انذرأ ام دّرجملا ملَع ولو

 مظع يف امو ىلحر ىلإ توجنف !تيبلا اذه تقو هللاو اذه :يسفن يف تلقف

 نعلو هللا اهنعل :تلقف !بهل يبأ لآ نم ةأرما اهنإ : يل ليقف اهنع تلأسف ؛حيحص

 ! هنم يه يذلا

 لجلج ةراد موي

 ترسو يتلغب تبكر تحبصأ املف ءدوَج ٌرطم اليل ةرصبلاب انباصأ :قدزرفلا لاق
 موق مهنأ تننظف «ةيربلا ةيحان ىلإ تجرخ دقو باود راثآب انأ اذإف «دبرملا ىلإ

 ىلإ تيهتنا ىتح مهراثآ تعبتاف «ةرفّس مهعم نوكي نأ ءاقْلُخ مهو ؛ةهزنلل اوجرخ

 ةوسن هيف اذإف ءريدغلا ىلإ تعرسأف ءريدغ ىلع ةفوقوم لئاحر مهيلع لاغب

 . هريغ وأ طئاحلا يف بقثلا :قرخلا )١(

 رشتناو ماق يا .هركذ ظعن يذلا :ظعنملا )١(

 . زرخملا وهو ,فصخملاب تزرخ يتلا : ةفوصخملا لاعنلا ع
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 تفرصناو . لجلج ةراد موي الو .طق مويلاك َرأ ١ :تلقف «عءاملا ف تاعقنتسم

 ناك ام انّتربخأ ام الإ هللاب :نلق مث ,نهقولح ىلإ ءاملا يف ندعقف ّنهيلإ ٌتعجرف
 . لجلج ةراد ثيدح نم

 ةنبال ًاقشاع ناك سيقلا أرما نأ - ظفاح ٌمالغ ذئموي انأ - يّدج ينثدح :تلق

 وهو ءريدغلا موي ناك ىتح ءاهيلإ لصي ملف انامز اهبلط هنأو ؛ةزينع امل لاقيو ءهمع

 مدخلاو ءاسنلا فلختو ,لاجرلا مدقتف ءاولّمحت يحلا نأ كلذو ؛لجلج ةراد موي

 ,ةولَغ هموق .لاجر عم راس امدعب فلخت .سيقلا ؤرما كلذ ىأر املف ؛ "لقثلاو

 :نلق ريدغلا ندرو املف «ةزينع نهيفو ءاسنلا هب ّرم ىتح ءضرألا نم ةبايغ يف نمكف
 نينو .ريدغلا يف نلزنف . لالكلا ضعب انع بهذف ريدغلا اذه يف انلستغاو انلزن ول

 .اهيلع دعقو اهعمجف «نببايث ذخأف سيقلا ؤرما نهاتأف .هيف نعقوف ندّرحت مث ديبعلا
 جرخت ىتح ءاهّموي ريدغلا يف تدعق ولو اهبوث ّنكنم ةيراج يطعأ ال هللاو :لاقو
 نع نرصقي نأ نيشخو راهنلا ىلاعت ىتح هيلع كلذ َنيِبأف !اهبوث ذخأتف ةدّرجتم
 «ىبأف ءاهبوث حرطي نأ هللا هتدشانف ؛ةزينع ريغ ًاعيمج نجرخف «هندرُي يذلا لزنملا
 00 .ةربدمو ةلبقم اهيلإ رظنف ؛تجرخف

 يتقان ْنكل ترحن نإف :لاق !انتْعِجأو انتسبحو انتبذع كنإ :هل نلقف هيلع نلبقأو

 ًابطح مدخلا عمجو ءاهطشك مث , اهرحنو اهبقرعف هفيس دّرجف .معن :نلق ؟ يعم نلكأتأ
 لكأيو نلكأيو ءرمجلا ىلع يقليو اهبياطأ عطقي لعجف « ةميظع ًاران َنْجَّجَأَف ,ًاريثك
 . بابكلا نم ديبعلا ىلإ ذبنيو ,نهيقسيو هعم تناك ةلضف نم برشيو .نهعم

 انأ : ىرخألا تلاقو . "اهتسفنط لمحأ انأ :ّنهادحإ تلاق ليحرلا اودارأ اف

 )١( همشحو رفاسملا عاتم :لقثلا .

 لحرلا قوف ةقرمنلاو : طاسبلا :هسفنطلا (؟) .



 لاقف ؛ًائيش هل لمحت مل ةزينع تيقبو ؛هدازو هعاتم نّمّسقتف . ("!هعاسنأو هلخر لمحأ
 ىلع هتلمحف ,يئثملا قيطأ ال ينإف ؛كعم ينيلمحت نأ دب ال ,ماركلا تنب اي :اهل

 تعنتما اذإف اهلّبقيف اهردخ يف ةّسأر لخدُيف اهيلإ حنجي ناكف ءاهريعب "'براغ
 :لوقي كلذ يفف !لزناف يريعب ترقع :لوقتف . '"!اهجذح لام

 [ لَجْلُج ةرادب موي ايس الو حلاص ضيبلا نم يل موي بو الأ ]

 لّمحتملا اهلخر نم انبجع ايف  يتيطم ىراذعلل ترقع مويو
 .لفلا سقمّدلا بادُهك محشو اهملب نيتري ىراذعلا لّظف

 (40لون اف سيقلا أرمآ اي يريعب ترق ًاعم انب طيبغلا لام دقو لوقت

 لّسملا كانج نم ينيدعبُت الو همامز يخزأو يريس اهل تلقف

 أرما َّنأ كلذو .هراعشأو سيقلا ءىرما رابخأل سانلا ىورأ قدزرفلا ناكو
 يف ًاعضرتسم ناكو ,ثراحلا نب ليبحرش همعب قحلف ,ةوفج هيبأ نم ىأر سيقلا

 . قدزرفلا طهر مهو ,مهيف ماقأف مراد ينب

 يناوغلا عيرصو لبعد ربخ

 موي تاذ انأ انيب : :لاق رعاشلا ىلع نب لبعد نع ةيهاتع يبأ نب ديوس وبأ انثدح

 اهب قطن دق رعش تايبأ يف يبلق ىلع ركفلا ىوتحا دقو ء.رئاس انأو خركلا بابب

 :تلقف ءنانج داقتعا ريغ نم ناسللا

 ضابقنا هب ىنيع مونو طاسبنا اهل ينيع ٌعومد

 هجو امل ؛فصولا اهتعن نع رصقي .فرطلا ءاروح لايجلا ةقئاف ةيراجب انأ اذإف

 :رعاشلا لاق امك ىهف .رهاب رونو «رهاز
 ٌرمَق اه اهنم ةحراج لك يف ةؤلؤل رشق يف تغرفأ امناك 9 : 20 0 ل

 .لاحرلا هب دشت ًاضيرع جسني ريس وهو .عسن عمج :عاسنألا 010(
 . قنعلاو مانسلا نيب ام : ريعبلا براغ (0
 . جدوملا :جدحلا (0)

 يف ةأرملا بكرتل ريعبلا رهظ ىلع عضوي ام :طببغلا (5)
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 :تلاقف . ىنعمست ىهو

 ضارملا ْنيعألا اهظحلب هتمهد نمل ليلق اذه

 : اهتبجأف

 ؟ُضارقنا اشحلا يف يذَّلل وأ بلق ْفطع َيالول لهف

 :تلاقف ىنتباجأف

 ("ضارق اننيد يف َدّولاف اتم دادولا يغبت تنك نإ

 اهظافلأ ةبوذعب سافنألا عطقت ةيراج تبطاخ [اهلّبق ] ينملَعَأ ماف :لبعد لاق

 , "!ديج ةعالت عم .اهتمغن مخرب بابلألا لهذتو ءاهقطنم ةعاربب حاورألا سلتختو

 بمهذو ءرصبلا هللاو راحف ؛قلخ لادتعاو .لكش ةعاربو «لقع لاكو .َّدق ةقاشرو

 اذإ "”ءافلحلاب كنظ امو ؛نالجّرلا تللغتو ,ناسللا جلجلتو .بطخلا لجو بلل

 :راشب لوق تركذف , يملح ينعجارو « يلقع لإ باث مث ؟رانلا نم تند

 احرج نإو هظلغت لوق ةردخُم نم كّشنمي اال

 ('ااحج امدعب نكمي ْبْمّصلاو ةرسايُم ىلإ ءاسنلا ٌرُْع
 لذبو «ةلأسملا لبق دعو نمب فيكف .هنم سأيلا هيف عمطلا نود ام لواح نمل اذه

 : اهل ًاعمسم تلقف ؟ ةبلطلا لبق

 ؟قاتشُم ىلإ ًاقاتشُم ٌمفيو 2 قالتب اَنرُسي نامزلا ىرتأ

 : سفن نم عرسأ يف يل ةبيجم تلاقف
 !قالتب انّرُسف نامزلا تنأ  امنإو هيف لاقُي نامّرلل ام

 الإ يلام :تلقف .يقالمإ مايأ يف كلذو .ينتعبتو تيضمو اهتظحلف :لبعد لاق

 :هل تلقف :جرخف ,هتيدانو اهتفقوتساف .هباب ىلإ ترسف .يناوغلا عيرص ماسم لزنم

 .ةازاجمو ةضراقم يأ )١(
 . لوطلا : ةعالتلا (؟)

 «لخنلا فعس فارطأك ةددحم هفارطا تبن :ءافلحلا ()

 .هذر نكمي الف هاوه بكر : لجرلاحمج (؛)



 !رسعو ةقيض ىلع لصح دقو .اهيف امب ايندلا لدعي ,حيبص هجو يعم .ريخلا لمكا

 ال هللاو :لاق تلخد (ملف . اهب تئا !هاوكشب كيدابأ تدك ام توكش دق :لاقف

 كل هللا كراب ال هذخ :لاقف . هينلوانف ةيغّبلا وه :تلقف !ليدنملا اذه ريغ كلمأ

 اذإف :هيلإ ترصو «ًاذيبنو ًازبخو احل تيرتشاف ءرسكو رانيدب هتعبف ,هتذخأف !هيف
 :لاق ؛هتربخأف ؟تعنص ام :لاق ؛روطعملا ضورلا عطق هنأك ًاثيدح ناطقاستي ا(مه

 ؟بيط الو ناحير الو لقن الب فيظن هجو عم سولجو بارشو ماعط حلصي فيك
 . هَلَّوُأ تنك ام ماقتل فّطلآف بهذا

 ءًاحوتفم رادلا باب تيفلأف هب تيتا ىتح كلذ يف تبرطضاف تجرخف :لاق

 :تلقو ءيدي يف "'اطقُسف ّرثأ هب تيتأ امم ءيشل الو امل ىَرُي ال اذإف ؛تلخدف

 رئاس ركفلا ليجأو نونظلا مُجرَأ «ًارئاح ًافهلتم تيقبف !|مهذخأ عبرلا بحاص ىرأ
 ىلع ينفقوي بلطلا لعل تيبلا يف رودأ الفأ :يسسفن يف تلق تيسمأ الف ؛يموي
 امهعم الزنأو .هيف اطبه دق امه اذإو ءهل بادرس باب ىلع تفقوف ,تلعفف ؟رثأ

 :تيدان مث يمأر تيلد (هتسسحأ املف ؛ منتو ابرشو الكأف .هيلإ ناجاتحي ام عيمج
 لوقي توصب درغ نأ يل هتباجإ نم ناكف ؛ اثالث تيدان ىتح « ينبحي مف !كليو !مسم

 : ةمشف

0 

 ا"'فارطألا ٌرهاط بلقلا َبْنُج يقيفر تابو اهعْرد يف تب

 :تلق ؟اذه لوقي نم !كليو , لبعد :لاق مث

 افانّم ٌوَلَع ىلع تفانأ دق 2 َنْرَق ْفْلُأ هّمآ رح نم هل نَم

 تبو ءاممتذل يف اذخأو .ينابيجي مف اهمالك تبلجتساو ءاتكس مث ,كحضف :لاق
 جرخ .دكأ ملو تحبصأ اذإ ىتح !امغو الوط اهنم ةعاس نع رهدلا رمع رصقي ةليلب

  يماعطو . ليدنمو ' يلزنم ! هجولا قيفص اي : يل لاقف «هبنؤأ تلعجف « ماسم يلإ

 ىلوف !ريغ ال هللاو لوضفلاو ةدايقلا قح :هل تلق ؟طسولا يف كنأش اف ؛يبارشو

 . ريحتو مدن :هدي يف طقس 200

 . ىقترملا :فانملا (©) .ةأرملا صيمق :عردلا (؟)

٠١6 



 هتدايق قح امأ :تلاق !هلوضفو هتدايق قح هيتيطعأ الإ يتايحب :لاقو اهيلإ ههجو

اس ينيقتساف !ءافق عفصف هلوضف قح امأو «هنذأ كرعف
 ١ ينعفصو ينذأ كرف م

 ش نايقلاو مدخلا

 لكوتملا مداخ عيفشو كاحضلا نب نيسحلا

 رفعج ىلع تلخد :كاحضلا نب نيسحلا لاق :لاق بتاكلا دمحأ نب ىسيع انثدح

 ناك مداخ نامزلا كلذ يف فرعُي مو - هيدي نيب ادرو دضني مداخلا عيفشو .لكوتملا

 :يل لاق مث ؛ يفك زمغيو ينيقسي نأ هرمأف ةَدّرَوُم بايث هيلعو - لمجأ الو هنم نسحأ

 مشيو ٌبرشي لكوتملا لعجف «ةدروب لكوتملا اّيح ناك دقو .عيفش يف لق ؛نيسح اي

 ش تلقف ؛ ةدرولا

 ي دولاك قطارق يف يبشمَي درولا نم رمحأب اح ءارمخلا ةّكلاكو

 "ادرولا ىلإ يجشلا يعدشست هيّمكب ةّيحت لك دنع ينك ٌرْسْنَبو
 دهعلا نم تيسن دق ام ينّركذأف ةبرّق هينيعو هّْيَّنكب يناقس

 ادعو ىلع بيبح نم الإ رهّدلا نم ةليل هيف تبأ مل ًارْهد هللا ئقس

 ("”تاماّمشو ريبع يف اياحتب يلإ هعم ثعبو ينيقسي نأ ًاعيفش لكوتملا رمأف

 لكوتملل ًامداخ قشعتي ناك لكوتملا ريزو تايزلا كلملادبع نب دم نأ يورو

 نب نسحلا هيقلف :مداخلا كلذب افلك هّبتاك بهو نب نسحلا ناكو ,عيفش هل لاقي

 الإ ةبيرغ قارعلاب قبي مف ؛مجتحي نأ ديري هنأ هربخأف هربخ نع هلأسف «ًاموي بهو
 : تايبالا هذهب هيلإ بتكو ءهيلع هلخدأ الإ ةبرشألا نم ٌفيرظ الو ؛هيلإ اهب ثعب

 ؟يدعب ةماجحلاب تجلاعت له يدنع سانلا ّحلمأ اي يرعش تيل

 )١( ءابقلا : قطارقلا .
 اهب هيلا راشا يأ :بجاحلا وأ نفجلا وأ نيعلاب ًانالف زمغ :لاقي (؟) .

 )*( ةبيطلا حئاورلا نم ممشتي ام :تاماشلا .
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 يدهج غلبم ىوه ا تمتك دق

 يدوب يفصأ كيلإ ينأب َس انلا ىمْمَبلَف َراذعلا تعلخو

 ٌدَخ ِةَرْمُح لؤح نم هجو قار اشإ نمو كّيتلقُم نم يريذع نم
 ,نسحلا ةعقر ىأرف «ريزولا تايزلا كلملادبع نب دمحم الوسر هلوسر فداصف

 هبتاك ىلإ بتك اهأرق |ملف «كلملادبع نب دمع ىلإ اهلصوأو ءاهذخأ ىتح اهل لاتحاف

 اذه كرعش تيل نع يرعش تيل

 ىرأ تلنلكو ف تهئشتو

 الولو .رومألا يف َّدصقلا ىرأ ال

 لأ نم يالومو .يديس يدّيس

 اك نإو مولي يذلا ٌبحأ ال
 بحلا يف كراشملا خألا بحأو

 اشاحو ىلع ىَبأ يقيدصك

 ؟ دجب
 قف

 مآ  هلوقت  كلزهب

 يدعب تيتفت دقل بهو نبأ اي
 يدحخو مينا ٌمِئاهلا انأ ينأ

 يدصق ترصبأل ابصلا َتارَمَغ

 يدعو فلخأو هَلذ ينسب

 يدشُرو يحالص ىلع ًاصيرح ن
 7 يدجو لشم هب نكي مل نإو

 يَّدَج ةوقش لشم نم يقيدصل
 يدبع يالوم ناكل يَدَج ُمْوُش

 ابعادت «ناويدلا تيب يف بهو نب نسحلا هبتاكو ريزولا تايزلا نبا ىقتلا املف
 يف ةبجاو كتعاط :نسحلا هل لاقف ءهنع هل ىفاجتي نأ تايزلا نبا هلأسو «كلذ

 نبا هل لاقف !لضفلاب ىلوأ ناك هزع هللا مادأ سيئرلا نكلو .هوركملاو بوبحملا

 لاقف ! ينم كبيصن نع حنتف .فلتلا ىلإ يدؤت ةيناسفن ةلع هذه ,تاهيه : تايزلا
 :دشنأو ءانعطأو انعمس اذكه اذه ناك نإ :نسحلا

 رطقلا نم لهتسملا يرابت ٌعومُد ىوحلا نم يداؤف يف ام ىلع يديهش

 رمدلا عم يلع ًانوُع ىوملا ررصو 2يدعسُم سمألاب ناك ْنَم يَمّلسأف

 ع

 )١( حتسي ملو يغلا يف كمهنا :هراذع نالف علخ .

 . تيباصت :تيتفت (؟) قوشلا :دجولا (؟) .

 ا/ ١٠١



 مهجلا نب يلعو لكوتملا

 ريمأ كيبل :تلق ! يلع اي :لاقف «لكوتملا ىلع ًاموي تلخد :مهجلا نب لع لاق
 هللآوف ,يمسا كسملاب اهدخ ىلع تبتك دقو « ًةحيبق ىلإ ةعاسلا تلخد :لاق . نينمؤملا

 ريمأ اي :تلقف . ًارعش هيف لقف ؛ّدخلا كلذ يف هنم ّنسحأ ضايب يف ًاداوس تيأر ام

 تردبو ةاودب تعدف «ةراتسلا فلخ ةمولظمو . معن :لاق ؟ يعم ةمولظمأ .نينمؤملا

 0 :تلاقف ,لوقلاب

 اًرثأ ثيح نم كسملا ًطَخَم يسفنب ء«ًارفعجو دخلا يف كسملاب ةبتاكو

 ارّطْسأ ٌبحلا نم يبلق تعدوأ دقت  اهّدخ كسملا نم ًارطس تعدْوَأ نئل

 ارهظأو ّرَسَأ ايف هل ًاعيطم اكلام كلمت كولممل نم ايف

 ""ارفعج ةماغلا بّوص نم هللآ ىقس رفعج رئارسلا يف اهانُم نم ايو

 .هلوقأ فرح ىلع تردق اف يرطاوخ ىلع تبلغتو .قطنأ مف َتْدِحفَأو :لاق
 . نينمؤملا ريمأ كحضف

 ديشرلاو يعمصألا

 اهيلع ءانسح ةيراج هيدي نيبو ,نينمؤملا ريمأ نوراه ىلع تلخد :لاق يعمصألا
 :بهذلاب هيلع بوتكم اهينيع نيب لالهو ءاهنم وقحلا برضت ةباؤذو «ةدعج "امل
 :لوقأ تأشنأف ءاهفص :يعمصأ اي :لاقف !هللا زارط يف لمع ام اذه

 مقلا ةّيئاط نْينْبعلا ٌةَّبلاله اشحلا ةّيدمس فارطألا ةينانك

 ميم ةمفعو .دواد ةمغنو 0 بفسوي ةروصو «نامقل مكح اهل

 نينمؤملا ريمأ اي ال :تلق ؟اهمسا تفرع لعف ؛يعمصأ اي هللاو تنسحأ :لاقف

 .تلاق مث ةعاس تقرطأف . ايند اهمسا لاقف

 هرهاق َبلقلا كلمت يتلا يه اين ْنِإ

 . يذؤي الو عفني ام ردقب رطملا :بوصلا (1)
 . نذالا ةمحش رواجملا سأرلا رعش :ةمللا (؟)



 هرخأآو اينث يهف اهمسآ رطش اهوملظ

 .مهرد فالآ ةرشعب يل رمأف : ىعمصألا لاق

 يلصوملا قاحسإو ديشرلا

 تيدهأ دق «ةيراج هدنعو ,ديشرلا ىلع تلخد :لاق ىلصوملا هاربا نب قاحسإ

 درولا اذه نسُح ىرت امأ : يل لاقف «درو هيف قبط هيدي نيبو «ةبيدأ ةرعاش ٌةنجام .هل

 . ههبشي ًاتيب هيف لق :لاق . نينمؤملا ريمأ اي كلذ نُّسَح هللاو كب :تلق ؟هنول ةرضنو

 :تلق مث «ةعاس تقرطأف

 (")الَجَح هب ىدبأ دقو بيبحلا مف  هْلْبَقُي قوُمْوَم ٌدخ هنأك

 :تلاقف ةيراجلا ينتضرتعاف

 السغلا بجوي رمأل ديشرلا فك ينعفدت نيج يّدخ نول هنأك

 ! ةقسافلا هذه ينتكرح دقف «قاحسإ اي مق : ديشرلا لاقف

 لاقف ؛هيراوج نم نيتيراج نيب ًاسلاج ديشرلا نوراه ناك :لاق ًاضيأ انثدحو

 ءال :ىرخألا تلاقف !انأ :هادحإ تلاقف ؟ مكنم ةليللا هذه يدنع تيبي نم : امل

 نوقباسلا َنوقباّسلاو# :هللا لوق :تلاق ؟تيعدا اهف كتجح ام : ىلوألل لاقف !انأ لب

 ٌةرخآللو# :هللا لوق :تلاق ؟تنأ كتجح امو :ةيناثلل لاق م "7©نوبّرقملا كئلوأ

 تناك نمف «لزغلا يف ًارعش [كنم ةدحاو لك لقتل :لاقف !"” «ىلوألا نم كل ٌدْيَخ

 : ىلوألا :تلاقف . يدنع تتاب ًارعش قرأ
 ا*ايجّنفت ينعرصَي نأ داكي 2ىجّولا يشمي امك يثمأ يتلا انأ

 يجرخم ناك سؤودرفلا ةنج نم
 :ىرخألا تلاقو

 )١( بوبحم :قوموم .

 ةبآلا ةعقاولا ةروس (؟) 1١١.١ )#( ةيآلا ىحضلا ةروس 6 .

 ):( يثملا ةرثك نم همدق تقر يذلا : ىجولا .



 رثنُي نيح ؤلْؤْللا يمالك ٌرَشب يلم ري مل يتلا انأ
 و 00

 ماع ثا

 نكلو .اهتبحاص ىلع ةليضف امكنم ةدحاول امو ءامتدجأو اتنسحأ دق :امل لاقف

 ! امكنيب تيبأ

 نيتيراج نيب ديشرلا

 :نيتيراج نيب ةليل ناك ديشرلا نوراه نيئمؤملا ريمأ نأ بتاكلا بيطلا وبأ انربخأ

 ةيندملا تلعجف ,هيلجر زمغت ةيندملاو ,هيدي زمغت ةيفوكلا تلعجف ؛ةيفوكو «ةيندم
 تلاقف . ظعنأ ىتح هتكّرحو ,هعاتم ىلإ اهديب تبرض ىتح ,هيذخف ىلإ عفترت

 «كدحو لاملا سأرب اننود تدرفنا دق كارأو «ةعاضبلا يف كءاكرش نمن :ةيفوكلا

 ايحأ نم » :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ينثدح :ةيندملا تلاقف !هنم يلينأف

 اهيديب هتذخأ مث ءاهتعفدو ةيفوكلا اهتلبقتساف :لاق !«هبقعلو هل يهف ًاتاوم ًاضرأ
 هداص نمل ديصلا » :لاق هنأ دوعسم نبا نع ةمثئيخ نع شمعألا انثدح :تلاقو ًاعيمج

 ! « هراثأ نملال

 ةيراجو لكوتملا

 اهب هاطعأو «ةينغم ةيراج قارولا دوم نم بلط لكوتملا نأ : يكاطنالا انربخأ

 : اه لاقو ,«فالآ ةسمخب هثاريم نم اهارتشا دوم تام الف ىبأف ,مهرد فالآ ةرشع

 :تلاق !فالآ ةسمخم هثاريم نم كانيرتشا دقو «فالا ةرشع كب كالوم انيطعأ انك

 امم صخرأب ىّرتشئسف ثيراوملا اهتاذلب صبرتت ءافلخلا تناك اذإ ,نينمؤملا ريمأ اي

 !تيرتشا
 هتيراج رماقي ديشرلا

 هيراوج نم ةيراج ديشرلا نوراه بعال :لاق ٍلصوملا مههاربإ نب قاحسا انربخأ

 .لالجالاو ميظعتلا راهظا : ريفكتلا )١(



 ىضقف ماقف . ًادرف عطقتف موقت :تلاق !ينمت :امل لاقف .2)هترمقف ةعاطم ةرمإ ىلع

 هتبعال مث ,اهيشغف .ةدواعملا :تلاقف !ينمت :اهل لاقف .هترمقف اهبعال مث .هرطو اهيف

 كيلع هب يل بتكاف :تلاق !كلذ ىلع ردقأ ال :لاقف !كداعيمل مق :تلاقف . هترمقف

 اذه : :تبتك مث .ساطرقو ةاودب تعدف . كل كلذ :لاق !تئش ىتم هب ذخا اباتك

 ىفأو تئش ىتم هب كذخأ ًاضرق كيلع يل نإ :نينمؤملا ريمأ اهالوم ىلع ةنالف باتك »

 .باتكلا يف يدّيزت :تلاقف .ةفيصو اهسأر ىلع ناكو ...رامن وأ ليل نم تئش

 كحضف !هيف ام لو وهف همايق قح ركذلا اذهب ماق نمو !ناثدحلا نينمأت ال كنإف

 ىرجُي نأو ةروصقم لزنت نأب رمأو ءاهفرظتساو ,هشارف ىلع ىقلتسا ىتح ديشرلا

 . نومأملا مأ لجارم اهنإ :لاقيو ءاهب فغشو .ّنس قزر اهيلع

 هئاسلجو نيمألا نيب

 - هل سيلج ىلإ تفتلاف ,راصحلا مايأ هسلحب يف ًاموي نيمألا نوراه نب دمحم سفنت

 اي معن :لاق ؟ينارتأ ! دمع اي كحيو :هل لاقف - ملظملا بحاص مآلس نب دم وهو

 :رعاشلا لوق تركذ ,نينمؤملا ريمأ

 ٌقارطالاو ٌلُّذلا هيلع ادبو قامشملا سّفنتف ىومهلا رّكذ
 قاشعلا هّقيطُي سيل ربصلا هدمعب ربصأل ينريصُي نم اب

 ؟ ينارتأ !كحيو :لاقف .رخآ هل سيلج ىلإ تفتلا مث . "!اهتأكن ام هللاو ال :لاقف
 :فنحألا نبا لوق تركذ «نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق

 "بذعلا كَّبَقُم نم ًابذع حارلاب الئامش كم ناحيزلاب تركذت
 ؟ ينارتأ ,كحيو :لاقف .مداخلا رثوك ىلإ تفتلا مث اهتأكن ام هللاو ال :لاقف

 : يفاسغلا ةليفن نبا لوق تركذ ,نينمؤملا ريمأ اي معن :لاقف

 !يراهد ٌراوطأ ٌرهدلا امنإف مهّقرف ناساس ينب ٌرهد ناك نإ

 . بعللا يف هتبلغ :هترمق )١(

 .رمخلا :حارلا (*) .بصُنت مل يأ (؟)
 . ةفلتخم :ريراهد 2(
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 ريصاهملا ٌدّسَألا اهتلوص باهت ةلزنمب ًاموي اوحبصأ امبرو

 !تقدص :لاق

 ةيراجو مهجلا نب يلع

 : اهيف باجأف .ةعقر هل مهجلا نب لع ةيراج تبتكو

 ةموتخم كتةاج ةعقر ام

 درولا يف كسملا تيتف ّرُد امك ضايب يف ًاداَوَس ودبت

 دجلا ىلا لزهملا ةهج نع

 يدنع ام كنم ىبسح هيلإ
 ةفورصم رطسألا ٌةمهاس

 هْبتَع ينملسأ ًابتاك اي

 : ًاضيأ تبتكو
 قطان ناسل ىلع َلمُي ٌبلق
 هل تدهش ةربعب ٌدادملا جْرُم
 هدخل ءّداسولا ىكحت هنيميف

 ٍقشاع نم ةلاسر طخ ديو

 قداص بلقب ةحراج لك نم

 00 قفاخلا داؤفلا قوف هراسيو

 ةيراجو يدهملا

 :اهيف تبتكو ةبيطم يدهملا ىلإ ةحافت يدهملا يراوج نم ٌةيراج تدهأ

 يّدذخ نم فطقت ٌةحاَفت يدهملا ىلإ ىنم ٌةّيده
 دلخلاةنج نم اهنأك تبّيط ٌةَرَفِصُم ّةَرِمَحَم

 :يدهملا اهباجأف
 ٌداوفلاب تعنص اذاف .تءاج

 داقّرلا يف اهترصبأ مأ ,ناظقي اهترمبأأ يردأ ام هللاو

 ينزاملا ةيراج مادم

 ا"ءادُم نم ةنينقب اهيلإ ثعبو - ينزاملا ةيراج - مادُم ىلإ باتكلا ضعب بتكو

 .رمخلا :مادملا (؟) . ةدخملا :داسولا 0
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 كِلُم دق ناك نإو 3 اًوفلا كلمي نمل لق
 كب كيلإ اشعبو هدم كانبرش دق

 ىرمق ةّقش اهنأك ةيراج هدنعو .ينزاملا نامثع يبأ ىلع تلخد :مهجلا نب يلع لاقو

 :هلوقب رعاشلا دارأ ام تفرع :تلاقف ؛ ةضوضعم ةحافت اهديبو

 كيلع ٌمِني ال نَّم هيلعجأو كيلإ لوسرلا نم ينيربخ
 ال تدجو ام هللاوف ؛ةحافتلاب يلإ تّمرو .هذه وه :تلاق .هفرعأ ام :تلق

 . اهمالك ريظن نم اباوج

 ةمالس نحتمأ نأ تدرأف ؛بهو نب نسحلا تيقل :ةرصبلا لهأ نم خيش لاقو

 «قيرط ىلع نحن :يل لاقف ؛اهفصي نأ هتلأسو اهايإ هتيرأف  ةحافت ىعمو - هعبط

 :لاقو هديب اهبلقو اهذخأف ,هيلإ انلمف . دجسملا ىلإ انب لم نكلو

 يدبك ىلع ىولا َران َلعشُت اهب َتْولَخ ةحافت بر اي
 دمكلا َلواطت اهيلإ وكشأ اهُبَلقأ ىتليل يف تب دق

 !ييديب يتلا هذه ةحر نم تبل تكب ةحافت نأ ول

 :نومأملا ىلع ةيراج بتع

 :هيلإ تبتكف .دعولا اهفلخأو اهدنع تيبي نأ ةيراج نومأملا دعو

 هيلع تنُه نم نع تمانو ييع تقرأ

 هييتحار يف تحّبصأ اهنّرذعآف ىسفن َّنِإ

 ةيراج ىلع نومأملا بتع

 تضرعأو اهنع ضرعأف - اهب افلَك ناكو هيراوج نم ةيراج ىع نومأملا بتع

 هيلع أطبأو , اهتعجارم بلطي لسرأ ىتح 2. قوشلا هقلقأو ىوهلا هملسأ م (ةهنع

 "ا



 ظ :لوقي أشنأ عجر املف ؛لوسرلا
 انظلا كب تأسأ ىتح يتتلفغأو ةرظنب َتْرُقَف ًاءاترم َكّنعب

 ىنغأ ام كود نع يرعش تيل ايف ًابّرقم تنكو ىوهأ نم تيجانو

 انذأ اهتمفن فارظتساب َتْمَّتسو اههجو نساحم يف افرط َتْضَيَنو

 !انسُح اههجو نم كانيع تقرس دقل نكي مل كِييعب اهنم ًارثأ ىرأ
 ينملا انأ تنكو ىصقُي يذلا تنكو ينّتنكو لوسرلا تنك ينتيل ايف

 «ةّبجت ملف اهملك و, مالسلا هيلع درت ماف اهيلع ماسف احل ًايضرتسم لبقأ نومأملا نإ مث

 :لوقي أشنأف
 مالسلا كتساحم يدوي الو ' ٌمالكلا َكُمِجوُي سيل ملكت

 ماهتسم كبحب ينكلو ماما كللملاو ُنومأملا انأ

 !مامإ مه سيل ُساَنلا ىقبيف ينيلتقت ال نأ كيلع ّقحَي

 : ةدابعلاب اهنع لغتشا امل رمع ىلإ زيزعلادبع نب رمع ٌةأرما تبتك
 يداؤف هب ماهو ٍلقع ىبس دق يذلا كللملا اهّيأ الأ

 دابعلا نيب نم ىلع ترجو الدع سانلا لك تْعسو كارأ

 !داهّسلا ريغ ينتيطعأ امو لضف لك ةّيعرلا تيطعأو

 . اهيلإ 4 ٠افرصف

 ةيراجو ةديبزو ديشرلا

 دنع ةفقاو ةيراج ىلإ رظنف ءاهيراوج اهدنعو .ةديبز دنع ًاموي ديشرلا دعق

 : هيف عقوف ساطرقو ةاودب اعدف ءاهيتفشب تّلتعاف ,هلّبقت نأ اهيلإ راشأف ءاهسأر

 هيتفش نم لتعاف ديعب نم ُهَتلَبق

 :هيف تعقوف « ساطرقلا اهوان مم

 !هيلع تبثو ىتحح يناكم ْتْكَرَب اف
 ًاعوبسأ اهعم ماقأو اهب ىضمف هل اهتبهوف «ةديبز نم اهبهوتسا تبتك ام أرق اللف
 :ةديبُر هيلإ تبتكف ءامهئاكم ىردُي ال
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 ُبلق اهابلق امنأك

 بحلا نكيلف اذك .,ٌسْفن
 هقوشعُمب بص قشاعو

 ا[هاسفنو حور امههاحور

 ةيراج دعوو نيمألا

 ةيراجب رم ذإ .هل رصق يف فوطي نيمألا ةديبز نب دمج انيب :لاق رفعج وبأ ثدح

 ريمأ اي :تلاقف ءاهسفن نع اهدوارف ,هلايذأ بحست ّرخ اسك اهيلعو ,.ىركس هل

 ! هللا ءاش نإ دغ يف ناك اذإ نكلو «ىرت ام ىلع انأ «نينمؤملا

 تملع امأ ,نينمؤملا ريمأ اي تلاقف ! دعولا : امل لاقف اهيلإ ىضم دغلا نم ناك ملف

 ءارعش نم بابلاب نم :لاقف هسلحب ىلإ جرخو كحضف ؟راهنلا هوحمي ليللا مالك نأ
 املف . هيلع اولخدأف مهب رمأف . ساون وبأو «ىئثاقرلاو ,بعصم :هل ليقف ؟ ةفوكلا

 . هرخآ نوكي ًارعش مكنم دحاو لك لقيل :لاق هيدي نيب اوسلج

 راهنلا هوحمي ليللا مالك

 : لوقي ىئاقرلا أشنأف

 دقو ٌراطتسُم كّبلقو وحَْت ىتم
 ًاماهتسم اص كتك كرت دقو

 تلاق َدعولا اهنم تزجنتسآ اذإ

 :بعصم لاقو

 رارق الف ٌرارقلا ٌعنَم
 00 3 4 8 ما

 رازت الو روز ال ةاتف

 راهنلا هوحمي ليلا مالك

 )١( قاتشملا :بصلا .

 ٌراطتسم كْبلقو ينلذعتأ

 يداؤف تداص ةحيلم بحب

 اهيلإ يدي ْتْدَدَم نأ املو

 ًادعو كنم ينيدع اهل تلقف

 ٌرارق هل ّرقي ال بينك

 ا"اراروحآ اهطلاخُي ظاحلأب
 رافت اهنم ادب اهسنأل
 رازملا كنم دغ يف :تلاقف

 راهنلا هوحمي ليللا مالك

 . اهضايب ضايب ةدشو نيعلا داوس داوس ةدش :راروحالا (؟)
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 :ساون وبأ لاقو

 ىركَس رصقلا يف تلبقأ دوخو

 الاقث افادرأ ُىثملا رهو
 اهُيبكنم نع ادّرلا طّقس دقو
 :تنلاقف ,يتدّيس َدعولا تلقف

 'راقولا ركّسلا نّّيز نكلو ()م 0 كى - 2

 راغص نامُر هيف انصغو

 رازإلا لخنآو ٍشيمختلا نم

 راهنلا هموحمي ليللا مالك

 ام تفرع نينمؤملا ريمأ اي لاقف ؟ انيلع اعلطمو انعم تنكأ !هللا كازخأ :هل لاقف

 . اهلثمب هيبحاصلو .مهرد فالآ ةعبرأب هلرمأف . كريمض يف ارع تبرعأف ,كسفن يف
 :نيقاّرولا ضعب لاقو

 اهب تدّج هركلاب ةلبق نم تبضغ

 الف صاصقلاب الإ هللا رمأي م

 ةدرامو ديشرلا نيب

 ًافاعضأ هيصتقاف تئج انأ اهف

 0! افاصنإ هللا هآر ام يروجتست

 لاقف ,ةبحملا رمضتو ةهاركلاا هل رهظت تناكف ء ديشرلا نوراه ىلع ةدرام تبتع

 : اهيف
 ةلص هنحت ىفختو ًادودص يدبت

 ةللذف يدذخ هل تعضو نم اي
 ٌنابضغ ٌفْرَّطلاو ٌةيضار ٌسفنلاف

 ناطلس نمحرلا ىوس يقوف سيلو

 دوسألا عم ءىناه نب نسحلا ثيدح

 ىتح « عيبرلا نب لضفلا عم تججح :ءىناه نب نسحلا لاق :لاق قاّرولا ركب وأ

 ضور اذ .ميمت ىنبل ءام ءازإب الزنم .انلزن  عيبرلا ناَّبإ كلذو  ةرازف دالبب انك اذإ

 ,ةفوغصملا ("!قراغلاو «ةثوثبملا ”'يبارزلا هتجهبل عضخت . ''ضيرغ تبنو "0 ضيرأ

 ملف ,رودصلا اهئاهبل تجرفناو ,بولقلا اهنسح ىلإ تحاتراو ,نويعلا اهترضنب تّرقف
 امك تناك اذإ ىتح . اهماكر ضرألا نم ىنادتو ءاهمانغ قشناف ءامسلا تلبقأ نأ ثبلن

 )١( قلخلا ةنسحلا ةباشلا :دوخلا .

 . يرطلا :ضيرغلا  )( (4)نيعلل بجعملا يكزلا :ضيرألا .
 . ةريغصلا ةداسولا يهو .هقرمن عمج :قرافلا (1) . هيلع ءىكتاو طسب ام لك وهو « ىبرز عمج :يبارزلا (6)
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 :لوقي ثيح رجح نب سوأ لاق
 'حارلاب ماق نم هعفدَي داكي ُهّبدِيَم ضرألا قيوف فسُم ناد

 ةعرتم ناردغلا ترداغ دقو تعلقأ مث «لباوب مث ,شرب مث «شطب مث «ذاذرب تمه

 اعتار يفرط تحرسف ةقبع اهحير نم حفاونو ,ةقنوم ضاير .قلأتت ناعيقلاو ,قفدتت
 .رفذألا كسملا نم بيطأ اهابر نم تقشنو ءرظنم نسحأ يف اهنم

 فرطب ونرت «ةقرشم ةيراج هباب ىلع ءابخج نحن اذإ ءاهلئاوأ ىلإ انيهتنا [ملف :لاق
 : ٍليمزل تلقف ءارحس تئلمو ةرتف ("7هقيلاجح ترعشأ ءرظنلا نائسو .نوفجلا ضيرم

 معن :تلاقف .اهاقستساف . اهقستسا :تلق ؟كلذ ىلإ ليبسلا فيكو :لاق . اهقطنتسا

 !ةعسلاو بحرلا يفف متلزن نإو «نّيع ىّمعنو

 ؛ اهنم تيأر ام ينعارف نارزيخ بيضق وأ ,'"'ناب طوخ اهنأك ىداهتت تضم مث
 . يدي ىلع هّيقاب تببصو .هنم تبرشف ءاملاب تتأ مث

 نم :يبحاصل تلقف ,«تبهذف ءانإلا تذخأف !ناشطع ًاضيأ يبحاصو :تلق م

 :لوقي يذلا

 "*"عقرُبلا ف هللا كراب الف سبلم ف هللا كرا ب اذإ

 عنشأ رظنم نع فشكيو ةّرغ ىَمّدلا نويع كيري

 ىهو ىدوسأ ًاراخ تسسيلو عقربلا تعزن دقو تتأف .ىمالك تعمسو :لاق

 : لوقت

 امهاغتبم افرعي نأ ايف ءاماقأ (هارأ دق رشعم يعبر َيَح الأ

 امههاقس نمم ظحللاب اعتمتسُيل ةأبظ ريغ ىلع ًءام ايقستسا امه

 اهب بطوخ ول «ةميخر ةقيقر ةبذع ةمغنف «رثتناف ىَهَو ّرد دقعب اهمالك تهّبشف

 جهم هتعور نم فلتتو . لوقعلا ٌءانض هرون نم مظي هجو عم .تسجبنال بالصلا مص

 تقرف ؛ ريصبلا فرط هاب ف راحيو ءملحلا ةنازر هنساح يف فخم و . سوفنلا

 . هيابصنا دنع طويخ هنأك ىريو ضرالا نم وندي يذلا يلدتملا باحسلا :بديهلا )١(
 . نافجالا نطاب نم لحكلا هدوسي ام وهو «قالمح عمج قيلامحلا (؟

 . ءاسنلا عانق : عقربلا 2( . معانلا نصغلا : طوخلا 0
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 نأ كلامتأ مف ؛تننج نسُحلا نم ناسنإ َّنُج ولف ءتلمكأو ترطبتساو «تلزو
 . حيبست ريغ نم تلطاف ادجاس تررخ

 اع فشكنا امبرلف .ًاعقرب اهدعب َّمذت ال ؛روجأم ريغ كسأر عفرا :تلاقف

 «ةبلط كرت الو ةدارإ غولب ريغ نم ىوجلا ليطُيو ,ىوقلا لحيو ,ىركلا فرصي
 !بوذكملا لهألاو «بوتكملا رّدقلاو . بولجملا نَحلل الإ سيل ؛رّطو ءاضق الو

 لإ تفتلاف «قيرطل يدتهأ ال ناريح ,باوجلا نع ناسللا َلوقعم هللاو تيقبف
 تعمس امأ ؟هتحت ام يردت ال ةقراب هنم كل تقرب هجوب دهجلا اذه ام :لاقف ىبحاص
 ُ : ةّمرلا يذ لوق

 !ًايداب ناك ول ٌراعلا بايثلا تحتو 2ةحالم نم ةحّنص نم هجو ىلع

 :رعاشلا لوقب انأل هللاو ,كلابأ الف هيلإ تبهذ اَمأ :تلاقف

 ""هّضهأ فداورلا جترُم حشك ىلع اهُحاشو يرجي اروح ةمّعنُم

 مصعم نسحأو ماهبإ نسحأو ةصضيرم نيعو فاص ْرثأ اه
 مفلا ةّيئاط نّينيعلا ةّيرازف 2 اشّخلا ةيذعس فارطألا ةّيعازخ

 تزواجو . اهرحن اهب تغلب ىتح اهبايث تعفر مث ءرخآلا كلوق نم هبشأ ...

 ردصو .اقن بيثك لثم زتبي .بهذلا ءام برشأ دق ةضف بيضق اذإف ءاهيبكنم
 ىلع «جامدنالا يوطنم .دقعنال هدقع تمر ول رصخو .نيتنامرلاك هيلع '"!ةليذولاك

 , متاج بنرأ اهتحت نم ءاهتعن غولب نع يمهف رصقي «ةريدتسم ةريسو ,«جارجر لفك
 .«ليخالخلا ناسرخي ")ناجّلَدَخ ناقاسو ؛ناجلمدم ناذخفو ءرداخ دسأ هتهبج

 . ناناسل اههنأك نامدقو

 ؟ كلابأ ال ىرت ًاراعأ :تلاق مث

 ىلع قيضي «حابذلا توملا نم يبرقمو .حاتملا ردقلا ببس نكلو ءهللاو ال :تلق

 ! حور ريغب ًادسج ينكر تيو . حيرضلا

 )١( هحشك فطلو هنطب صمخ نم :مفهالا .

 نائلتمم :ناجلدخ (5) . ةأرملا : ةليذولا (؟) .
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 «ىدوي ال لولطم اهليتق نإف «كنأشل ضمأ :هل تلاقف ءابخلا نم زوجع تجرخف

 !ىدفُي ال لوبكم ريسأو

 :ناليغ الوق لثم هل نإف .هيعد : اهل تلاقف

 اهليلق يل ٌمفان ينإف اليلق ةعاس لثعت الإ نكي مل نإو

 : لوقت يهو زوجعلا تّلوف
 ٌبئاخ كّرْيَأو اهينيع كينيعب 2 كئان كنأ ريغ اهنم تلن امو

 «لباخ بركو .لتاق دمكب تفرصناف «ليحرلل لبطلا برض ىتح كلذك نحنف
 :لوقأ انأو

 يداعبو يتربعِب ليحرلا فزأ يداؤف نجُي امم اترشح اي
 ,هنسح فعاضت دقو لزنملا كلذب انررم ,نيعجار انفرصناو انجح انيضق اللف

 ! انتبحاص ىلإ انب ضمآ : يبحاصل تلقف ؛هتجهب تمتو

 ام سمخ نيب ىداهتت يه اذإ .ةدهو انلزنو ةوبر انذعصو ؛مايخلا ىلع انفرشأ اللف

 . رهزلا كلذ رون نم نينجي نمو «ْنهاندأل ًامداخ نوكت نأ حلصت

 تسلأ ؛مالسلا كيلعو :َنهنيب نم تلاقف . نكيلع مالسلا :انلقو انفقو اننيأر |ملف
 تمرخ ام ةصقلا َنِهيلع تصقو !معن :تلاق ؟هنيفرعتو :نلق ! ىلب :تلق ؟ يبحاص

 ٠ . افرح

 . ًاتومو ءًارماض ًادحل هتدّوز ىلب :تلاق !هب للعي ًائيش هتيدوز ام !كحيو :اهل نلق
 ! ًارضاح

 ؛ الكش ّنهعربأو ءافرط نهرحسأو .أدق نهقشرأو .ًادخ َّنمهرضنأ امل تربناف

 هيئفاكت ملو ءّدرلا يف تأسأ دقلو .ًادوع تلمجأ الو ءاّءدب تنسحأ ام هللاو :تلاقف

 نإو «لاخل ناكملا ّنإو ,هتّدوم يف هتفصنأو .هتبلطب هتفعسأ ول كيلع اهف :ّدولا ىلع

 ؟كيلع مني ال نم كعم



 !هرمو هولح يف ىنيكرشت وأ اًئيش كلذ نم لعفأ ال هللاو امأ :تلاقف

 !انأ كانأو تنأ نيقشعت . ''!ىزيض ةمسق ًاذإ كلت : اهل تلاق

 هتين نع لجرلا نلسف .بدأ ريغ يف باطخلا نتلطأ دق :نهنم ىرخأ تلاق

 . دصق هيف نتنأ ام ريغل هلعلف .هتيغبو هدصقو

 ؟ تدصق مالإو ؟ يناعت امو ,تنأ نممو ؟نوكت نمم ءانيع معنأو هللا كاّيح :نلقف

 ءارعش ريخو؛ ةريشعلا دعس نم مث ,نميلا نم «ءىناه نب نسحلاف مسالا ام :تلقف

 يدصق اًمأو ؛هبناج بهرُيو .هناسل ىقتُيو ؛هسلجم ىندُي نمو ,مظعألا ناطلسلا

 ! اهتباذأو دبكلا تقرحأ دق ةعول ءافطإو «ةلغ ديربتف

 «كتينمأ هللا كغلبُي نأ وجرأو ,ربخملا مرك رظنملا نسُح ىلإ تفضأ دقل :تلاق

 !كتيغب لانتو

 هيف كرتشن نيلاعتف ؛ ةبغرم ةسمتلم ريغ نكنم ةدحاو ام :تلاقف نهيلع تلبقأ مث

 ىلع ةعرقلا تعقوف نعرتقاف ! ةئدابلا ىه تناك انم ةعرقلا اهتعقاو نمف هيلع عراقتنو

 . . . يرمأب تماق ىتلا ةحيلملا

 لوخدل فّرشتأ تلعجو ؛ ىلع تأطبأو هيف تلخدأو .راغلا باب ىلع ٌرازإ قلعف

 لثمب ظعنأ دق ةوارهلاك ءىش هديبو .ةيراس هنأك دوسأ لع لخد ذإ ,للع نهادحإ

 عم ًاينأتم ناكو ىبحاصب تجص 09 ! ككينأ :لاق ؟ديرت ام :تلق !ذينحلا سأر

 نيداهتيو نكحاضتي نه اذإو .راغلا نم انجرخ ىتح هنم تصلخت ام هللاوف ؛ يراوجلا

 !تامخلا ىلإ

 .راغلا بناج ىلإ ًاتغ ىعري ناك :لاق ؟ دوسألا لبقأ نيأ نم : ىحاصل تلقف

 :لاقف ؟ ًائيش يب لعفي ناك هارتأ :تلقف . كيلع لخدف ًائيش هيلإ نسوسوف هنوعدف

 )١( ةرئاج ةمسق : ىزيض ةمسق .



 . سانلا ىزخأ انأو تفرصناف !هنم تصلخ كارتأ

 دقل هللاوف !هللا كدعبأ كلام :لاقف !دوسألا هللاو ككان :تلقف :ليعامسإ لاق

 !هل ًاعضوم كتيأرف يردص هب قاض ىتح ,ليوأتلا اذه ةفاخم ثيدحلا اذه تمتك

 . تام ىتح هب تهف مف : ليعامسإ لاق ! هتعذأ نإ كيلع يقحبف

 ةمرلا يذ ربخ

 دق انم خيش - كلملادبع نب ةمصع لاقف «ةمّرلا اذ انركذ :يرازفلا حلاص وبأ لاق

 فيفخ .مدآ .سانلا فرظأ نم ناك ؛هنع اولأساف يايإ :  ةنس ةئامو نيرشع غلب

 مل كعجار اذإو .هتوص شّج دشنأ اذإو «قطنملا ولح ءكحضلا نسح ,نيضراعلا

 نولوقي اوناكو «ىفوأو ماشهو (.دوعسم مهنم «رعشلا نولوقي ةوخإ هل ناكو

 . هل بهذتف تايبالا اهيلع ديزيف ةديصقلا

 ,ةيرقنم ةيم نإ [ةمصع اي ] :ايه :يل لاقف .ًاموي يناتأف « عَبتْرُم هايإو ىنعمجف

 هللاو :تلق ؟ةيم اهيلع رادرن ةقان كدنع لهف ءرثألل ىفقأو ,ئح ثبخأ رقنم ونبو

 . اب ىلع :لاق . رذؤجلا يدنع نإ

 ,ةيحان هيف تيبب اذإو «يحلا تويب ىلع انفرشأ ىتح انجرخو ًاعيمج انبكرف

 ؛ةيم ىلإ ءاسنلا "اضّوقتف ةّمرلا اذ نفرعف «لاحرلا يف ءاسنلاو , "0فولُح موقلاو

 (*اةدراو ,"ادولمأ ةيراج ىه اذإف ؛ ثّدحتن اندعقو انملسف ءانوند مم ءانخنأ مث انتجو

 . مهلاقثا اوفلخو نوقتسي يحلا نم اوبهذ نيذلا موقلا مهو :فلخ عمج :فولخلا 00

 .رارقتسا ريغ يف بهذو ءاج :صوقت (؟)
 . ةماقلا ةيوتسم ةمعان :دولمأ ()

 .. لسرتسملا :دراولا رعشلا (؛)



 اي اندشنأ :نلقف ؛رضخأ قاطو ءرفصأ بوث اهيلعو «ةرفص اهرمغت ءاضيب ءرعشلا
 :نهمتدشنأف . ةمصع اي ْنهدشنأ :لاقف ؛ ةّمرلا اذ

 ةبئاوذ ليمت لثأ وأ لخنلا ارذ اهنأك ّيم ناعظأ ىلإ ترظن

 ةبكاوس هيلع تمم قرْورغُمم متاك ردصلاو نانيعلا تبرعأف
 هبياغَمو هرارسأ اهلئاوج لُجَت مو قارفلا فاخ قماو اكب

 مث ,ةهركتم ةيم اهيلإ ترظنف :لاق . لُجنلف نآلا نكل :َنهنم ةفيرظ تلاقف

 : هلوق ىلإ تيهتنا ىتح ,ةديصقلا يف تيضم

 هُبزاوع ًاعيمج هتبآ بلقلا ىلع ٌحراوس ّيم َبُح نم تحرس اذإ

 سفنتف !هل ًائينهو هحصأ ام :ةيم تلاق ! هللا كلتاق هتلتق : ةفيرظلا [اهل] تلاقف

 ىلإ تيهتنا ىتح اهيف تيضمو ؛عدصنا دق هداؤف نأ هعم تننظ ًاسفنت ةّمرلا وذ

 : هلوق

 ةّبذاك انأ يذلا الإ ال لوقأ يذلا ام ةّيم هللاب تفلح دقو

 هيراحأ ٌددع يضرأ يف َلاز الو 2ىرأ ال ثيح نم هللا ينامرف ًاذإ

 تيهتنا ىتح ةديصقلا يف تيضمو ! هللا بقاوع فَخ :تلاقف 1 ٌةّيَم ] هيلإ تتفتلاف

 ١ : هلوق ىلإ
 ةبلاس َبْوَتلا اضَن وأ اهنم ةجولا كل اَدَب وأ ٌةِّيَم لوقلا كتعجار اذإ

 "'ةُبداج َلَّلَعت قلَخ نمو ِمخَر 2 قطنَمو ليسأ ّدخ نم كل ايف

 نأب كل نمف ءاهنم ٌهجولا كل ادب دقو ,كتعجار دقف هذه امأ : ةفيرظلا تلاقف

 ! هب نيبيحت ام َركنأ ام .هللا كلتاق :تلاقف اهيلإ ةيم تتفتلاف ؟ هبلاس عردلا وضني

 . امههنع ] انب نمقف .ًانأث نيذه نإ :ءاسنلل ةفيرظلا تلاق مث «ةعاس نثدحتف

 نم حرب هتيأر اف .هنم امهارأ تيب يف تسلجف :نهعم تمقو [اهعم نمُقو ,تماقف

 . اه لاق ام يردأ الو !هللاو تبذك :هل تلاق اهتعمسف ؛هتدعق الو هدعقم

 . بئاعلا : بداجلا )5



 بيط نهد اذه :لاقف ,دئالق هعمو نهد اهيف ةروراق هعمو ينءاج مث اليلق تثبلف
 بئاوذ نهب ّدشو !ًادبأ ًاريعب نهدلقأ ام هللاو الو ؛رذؤجلل دئالق هذهو هب انفحتأ
 يناتأف ؛ فيصملا َسانلا اعدو عيبرلا ىضقنا ىتح اهيلإ فلتخن انكف ؛انفرصناو «هفيس
 : يفدشنأو !رايدلا نم موسرلاو راثآلا الإ قبي ملو تلحر .ةمصع ايه :لاقف

 ٌيْطَقلا كئاعرجب ًالَهْنُم لاز الو للبلا ىلع َيَمراداي يِمَلْسآ اي الأ

 ُمكأ نب ىجحيو نومأملا

 هكحاضي مثكأ نب ىبحي هعمو ,همامأ دنجلا بكر دقو ديع موي يف نومأملا جرخ
 ءرضخأ ريرح بوث هيلع .'''ةهارفلا ةياغ يف دنجلا نم مالغ ىلإ رظن ذإ .هئداحيو
 يف لوقت ام .ىبحي اي :هل لاقف مثكأ نب ىبحي ىلإ تفتلاف ,بهذلاب رّرزم ىشوم بوثو
 ! يلثم هيقف عم كلثم مامإ نم حيبقل اذه نإ ,نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ ةعاضبلا هذه

 :لوقي يذلا نمف :لاق

 ")ساب نم طولي نم ىلع ىرَي الو ءانزلا يف ّدحلا ىري ضاق
 :لوقي يذلا لبعد :لاقف

 سابع لآل لاو ةسئّاعلا ىلعو يضقني روجلا ىرأ الو

 : لوقي نومأملا أشنأ مث . كانبعاد امنإو ,دنسلا ىلإ ىفنُي :لاق

 ٌديدحو ٌٌريرح ه5 البوق ُبكارلا اهأ
 ديع نيعأل كه 2 دمججو يفو دبعلل تئج

 دونج نسحلل كيف نكلو يدنج تنأ

 نيمألاو لضفلا

 هتحتو «قرزأ ")ناسليط هيلعو ًاموي سانلل عولخملا دعق :لاق عيبرلا نب لضفلا

 طاشنلاو قذحلا :ةهارفلا .
)١( 

 يمجعلا :ناسليطلا (©) . طول موق لمعلمعي : طولي (؟)
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 م ؛اطبأ اف عرسأو ءاطخأ اف باصأ دقل هللاوف «ةصق ةئاغامث يف عّقوف «ضيبأ دبل

 .سآلا م مش تدجو ينكلو  ةسايسلاو ريبدتلا نسحأ ال ينارتأ « لضف اي : : يل لاق

 !كلذ نم ّيلإ ىهشأ «ساعُن ريغ نم ءاقلتساو «ساكلا برشو

 ساون وبأو ىسيع وبأ

 ؛ '"صْفّقلاب هل هزئتم ىلإ ىسيع يبأ نب ليربج ىسيع وبأ جرخ ؛ : ةبيتق نبا لاق
 نيثالث رهشلا هب ىفوأ يذلا مويلا ناك |ملف :نابعش رخآ يف ,ءىناه نب نسحلا هعمو

 سيل ؛ِكيلع ال :لاقف . هموصي ماعلا لهأ ضعبو ,؛كش موي اذه نإ :هل ليق ًاموي

 هتيؤرل اوموص :لاق ُهُنَْع يبنلا نع رفعج وبأ انثدح ,نيقيلا ىلع ةجح كشلا

 : ىسيع يبأ نبال لاق مث . 0 اورطفأو

 ""'صقخلاك ةارح اهُبرشن صفٌقلا نم حخربن مل تكش 4

 !ًٍصّللا نع وفعي دق ُهللاو انرهش نم مويلا اذه قرسن

 بارش سلجم يف ساون وبأ

 هلمحف ,ءىناه نب نسحلا هعمو ًاهزنتم صفقلا ىلإ جرخ ىبسيع ابأ نأ اوركذو

 ا ا اي يا

 :كلذ

 رامنألاو ٌرِكاسّدلآ اهب ةفرشُم ْصْفُقلا روصقب انبيط اي

 دقت سأكلا ّطْسو ٌرانلا اهّنأك ةيفاص ةاوّتملا اهب انذخأ 3

 دعترت سمشلا عاعش لثم ةارفص اهتنيطب ٍراَّمَح تيب نم كنءاج

 ا"ارقعني فييْهَّتلا نم ٌداكي يب هقهقطارق ًادودشم ردبلاك ماقو

 دسنملا كّسمتسآو ىرج ناسللا لثم تئعبناف «قيربإلا مف نم اهّبصف
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 . ةريثكلا تاناخلاو ةديجلا رومخلا اهيلا بسنت ,ءاربكعو دادغب نيب ةيرق : صفقلا 010(

 ْ . نارفعزلا وا سرولا :صحلا (؟)
 . ءابقلا : قطرق عمج :قطارق (<)

١" 



 اهّذخأت تبسلا حابص يف لزن ملف
 ةحضاو نينثإلا ةرغ تقرشتساو

 اهب ّيطملا انلّمعأ ءاثالثلا يفو

 انل معنا هيف افص ًءاعبرألاو

 هتنيلب هانلصو َسيمخلا ُ

 اًنرُمْعَت فْصَقلا ٌراحبو انَتْسُح اي
 ٌةقِدْحم ٌراجشألا لوح سلجم يف
 هتّرعل انيقاسب فختست ال
 تلمُك يذلا ىسيع يبأ مامملا دنع

 طاينخملا ةنوشيع وبأ

 دحألا اَدَب ىتح اهذخأي ليللاو

 (0دسألا علاّطلا»و ضرتعم ُيْدَجْلاَو

 دي جازملاب اهتعرَق ام ةابهص

 دّبْرلا اهتافاح يف كحضت ٌسأكلاو

 ددعلا ةعمجلاب انل هيف مو
 دلتجت ٌراتوألاو ليللا ةّل يف

 درتغت ٌرايطألا هبناوج يفو
 دحأه ّميكُح هيلع دري الو
 دقتنت قاروألاك يّهف .هقالخأ

 ةنتف مايأ ةليل تاذ تررم :لاق يقشمدلا دمع وبأ انثدح :لاق يدادغبلا رفعج وبأ

 يف حشوت دق «ناوشن علصا ظيلغ خيشب انأ اذإف ءماشلا بابب رهزي رمقلاو «نيعتسملا

 :لوقيو اهمشي ةصوخ هذي يفو ,نمألا ةقش ىلع لامو ءرمحأ رازإ

 ابشن ةءولمم مُهُدواْرَم تحضأ

 ٍلَطَب ةمادقم ىتف فلأك لإ

 ا)لمألا ىلع اهْرَكوأو اهوغّرفف

 . اهيلإ ىنجوحأ ام :تلقف ؟ ةقيقر بحتأ :لاقف !تنأ هلل .ءتنسحأ :هل تلقف

 :لامتف

 البلا حج يهم اهمنإ

 يتتجو ٌدرولا العو

 اكلا يف ّردبلا ْحَصَقَ

 . همركأو هلوأ :ءيش لك نم ةرغلا 00(

 . دازلا ءاعو وهو ءدوزم عمج :دوازم عي

 الج 53 | 0 -ٍ موي

 المكأ ٌردبلا اذإ ل



 لقلاب بلقلا ىلع ين يع ظحل ماق دقلو

 نبا بورح تدهش .طايخلا ةنوشيع وبأ :لاق ؟هللا كزعأ نَم وبأ :هل تلق

 يل نغذأو «كتاف لك يل فرتعاو ءَنادْيَم لك ةياغ يف نايتفلا تيراجو ءاهلك ةديبز
 سفنت مث - دادغب نجس ىلإ أموأو - ةنس نيرشع َرادلا كلت تلزنو ءرطاش لك

 :لوقأ يذلا انأ :لاقو ؛ءادعصلا

 مانت ال ٌنوفُجِو ٌماهَسُم ٌداؤف يف

 "ةءاجس يعل رح ْهَدلا ّرخآ ٌعومُدو

 مالس لاق هبط اخ املك ٌبيبحو

 !مارح كاذ :يل لاق ينْرز تلق ام اذإف

 ةرصبلاب بيبح يلو يكبأ ال فيكو :لاق ؟كيكبُي ام :تلق قافأ الف «ىكب مث

 يربص ليع املف «ةنس نيثالثو ًاثالث هنع تبغ مث ةنس ةرشع عبس نبا وهو هَتقلَع

 ًارظنم نسحأ ًاهجو تيأر اف .هتيأر ىتح اهعراوش يف تفطف ةرصبلا ىلإ تجرخ

 :لوقي أشنأ مم هنم ىهزأ الو

 ا”اةدفُس يف ٌبَّذعُم هديمك ف ةَدرم

 هدسج يف ةعرسأ ف ٠ ىْمَقَسلا هب الخ

 . ترصصم َ و ينعدو مث

 فاوطلا يف ةيراج

 نم جرخي ًانينح تعمس اذإ .رجحلا مامأ فاوطلاب يلإ : :لاق لضفلا وبأ ثدحو

 : لوقي لئاقب اذإو «راتسألا نيب

 دهعلا ضقاتلل هللا ٌوفع ناك الو ُهَدِهُج دولا ظُفحَي نّمع هللا افع

 . لاس يأ : عمدلا مجس 1

 ديدشلا نزحلا : دمكلا عفن

 آى



 يّدخ هل تعضو نم عم ينعمجيل ةليلَذ يّدخ راتسألا ىلع تّعضو

 ؛ةمارغ اهنع تلحت ٌسمش اهنأك .ةدرفنم ةيراج اذإف ءراتسألا تعفرف :لاق

 :لاق !اهايإ ِكَمّرح ام ءاكبلاو عرضتلا اذه عم ةنجلا هللا تلأس ول .هذه اي :تلقف

 امأ ؛ "'ىوجنلاو ةّينالعلا كتبي ملو ,ىّوسف قلخ نم ناحبس :تلاقو اههجو تّرتسف
 ءهلضف ءاجر «يدنع نيرمألا ربكأ هتلأس دقو .يبر ةمحر ىلإ ةريقفل ينإ هللاو

 . مجرلا ناطيشلا نم هللاب تذعتساف , ينع تلو مث !هوفع ىلع الاكتاو

 نابزو هللادبع نب ماسم

 ىلإ قاوسلا ناّبزو انأ تجرخ :لاق بدنج نب ماسم نب هللادبع نب ماسم ثدح

 ةناّسَح ةيراج نهيفو «ةراشو لامج نمط .قيقعلا نم تالزان ةوسن انيقلف ,قيقعلا

 بلطت الف اهبايث يف هللاو كيبأ مد ,ماركلا نباي : يل لاق نابز اهآر الف .'''نينيعلا
 : بدنج نب ماسم يبأ [ هيبأ ] لوق دشنأو !نيع دعب ًارثأ

 ؟رئاث َمويلا هل مكنم لهف ,ليتق ميوخأ اذه .هللا تابع اي الأ

 ٌرحاس فْرطلاو نْيعلا نفَج ةضيرم 2 ةحيلم لك ثم نإ يبدب اوذخ
 كسفن منتغاف :تلاق . معن :تلق ؟بدنج نبا تنأ :ةيراجلا يل تلاقف :لاق

 . ىَدفُي ال انريسأو ىَدوُي ال انليتق نإف :كابأ بستحاو

 :تلق :لاق بدنج نب ماسم نب هللادبع نع راكب نب ريبزلا

 ليوط مانت ال نبع لك ىلع هنإ ليلا ىلع ينونيعأ اولاعت
 :تلقف !كّنيعأ تئجف كلوق تعمس يفإ :لاق ؛ةحلط نب ىسيع ينقرطف :لاق

 . جرفلاب هللا ىتأ ىتح ةباجإلا تلفغأ هللا كمحري

 )١( ثيدحلا رارسا :ىوجنلا .

 مهتنسح :نينيعلا ةناّسح (؟) .



 ةمرلا يذ ةبحاص يم

 ,ةّمرلا يذ ةبحاص يم نع تلأسف ءانهدلا ىلإ تلحترا :لاق يعازخلا لهلهملا وبأ

 ؟ يم لزنم نيأ :تلقو اهيلع تملسف ع 7ءافيه زوجع اهيف ةميخ ىلإ تعفدف

 ءبجعت ال :ثلاق !كيف هلوق ةرثكو ةّمرلا يذ نم ًابجع :تلقف . ّىم انأ اه :تلاقف

 ؛ عقرب اهيلع (")دهان ةيراج ةميخلا نم تجرخف . ةنالف :تلاق مث . هرذعب موقأس ينإف

 ينقلع.:تلاقف . اهامجو اهنسح نم تيأر ال تريحت ترفسأ املف . يرفسأ ؛اهل تلاقف

 نم اهتدشنتساو ! هللاو هترذع : :تلق . ىلب كإ : ديدج لكو ءهذه نس ف انأو ةمرلا وذ

 . يتدشنأف «هرعش

 اهريغو بئاصعلا ىلع بتكي ام

 تيأرف .ليثاتلاك راوج هسأر ىلعو ديشرلا نوراه ىلع تلخد :لاق نسحلا وبأ
 :بهذلا حئافصب اهيلع ًابوتكم توقايلاو ردلاب ةمظنم ةباصع

 مااح اننيب (مف ُهللاو ماظ ايابحلا يف ينتملظ

 : ىرخأ ةباصع يف تيأرو :لاق

 ؟يمار اي ينتبصأف ينتيمرو يماهس كّبصت مف تيم يلام

 : ىرخأ ىلع تيأرو :لاق

 رع ىوهلل دخلا عضو

 :هيلع ًابوتكم الاله ىرخأ ردص يف تيأرو :لاق
 ٍيفارّي نم ةنف تقلَخو نانجلا روُح نم ٌتدفأ

 فئاصو هسأر ىلعو «ةديبز نب دمه نيمالا ىلع تلخد :ميهاربا نب قاحسإ لاق

 )١( اهنطب رمضو اهرصخ قد يتلا :ءافيلا .

 ( 0اهيدث دهن يتلا ةأرملا : دهانلا .



 : اهيلع بوتكم ًةحورم نهنم ةفيصو ديب ,ةجورفم '''قطارق يف

 ٌرورّسلا باط يو ءفيصلا ف شيعلا باط يي

 رورخلا دتشأ اذإ رحلا ىذأ ىفني ىكسمم 00
 ا"اون هللا نيمأ هجو يف ٌدوجلاو ىدتلا

 ريظّتلا هالخأو ةهسبْقلا همتسأ كلم

 : ةباصع يفو

 لاله مأ ةباصعلا يف سَّمْسشَأ لاجر اي اولوق هللاب لأ ٠

 : ىرخأ يفو

 ٍنويعلا ةظحالُم نع اوفكف نونج الب ةايحلا نووهتأ

 اهتحاصف عم ءانغلا ديجت تناكو .اهتباصع ىلع يناهاملا ةيراج درو تبتكو

 : اهتعاربو

 لاحم اهاوس ام ٍءيش لكف اههجو يف نما متو تمت

 لاله موي لك يف اههجو يف يلو لاله رهشلا يف سانلل
 : مهو ,ءىناه نب نسح لا رعش نم نيتيب اهتباصع يف تبتكو
 ا"!الّتق دق ّمهسلا َنإف «يلقع كيلع العف يذلا ام يردي سيل ًايمار اي
 العش دق بلقلاو بعت يف ُسْفنلاف يندب نم حورلا يراجي يف هتيرجأ

 يهو ناب طوخ اهنأك ,ةصلاخ ةيراج جلاع انيلع تجرخ :مهجلا نب ىلع لاق

 عم دادغب لهأ ناجم نم تناكو «,ةيلاغلاب بوتكم اهترط ىلعو .ةقر يف سيمت
 :ءانغلاب اهملع

 ىَلصو كِيتلقمل يفرط ماص ىّلحت روصقلا نم الاله اب

 (”)ىلقتي نم كاذب يردي فيك ال مأ يليل يردنأ تسل

 )١( ءابقلا :قطرق عمج :قطارقلا .
  0مركلا :دوجلا معز . سمشلا رح :رورخلا .

 )( هئارف يف بلقتي :ىلقتي (0) . ةيدلا :لقعلا .
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 الحم تنك موجنلا يمْعَرلو لليل ةلاطتسال تغّرفت ول

 : بوتكم نهيألا هبناج ىلع .ماخ عرد اهيلعو لانم انيلإ تجرخو :لاق

 موتخم ىوهلاو قوشلاب وه اباتك يداؤف يف ُفرطلا بتك

 :بوتكم رسيألا ىلعو
 ُموُشَم يداؤف ىلع يفرط نإ الب يداؤف ىلع فّرط ناك
 :بهذلاب بوتكم , يسرافلا ديعس ةيراج «يبظ ةباصع ىلع ناكو :لاق

 ''" نجشلا لمانأ َيتنجو يف تمبتك امل ٌةئراق نعل

 : لكش اهتيراج ةوسنلق ىلع بعش تبتك : لاق بهو نب نسحلا ينثدحو :لاق

 ابوبجملا كلذ كتّبسح الإ هبحب حوبي نجش اذ قلأ مل

 ابيصن كنم ياوس لاني آلآ قماو كب يننإو «كيلع ارذح

 : نميألا هئابق ق قتاع ىلع , لكوتملا مداخ « عيفش بتكو

 ا"'ريبعلاب بئارتلا قرش ريضن نصغ لع ردب

 ١ هقتاع ىلعو

 ريثملا رمقلا ةحفص يف ههجو ٌةفيحص 0

 : اهتباصع ىلع , يئاطلا ةيراج ,فيصو تبتكو

 |لكتو هئاشحأ يف سّفنت هتبسح ىتح ّبحلا وكشي لاز (ف

 امد هل تّيكب ًاعمد ىكب ام اذإ هئاكُبل ًةحر هيدل يكبأف

 .: اهكاّتفو دادغب لهأ نجاوم نم يهو . جازم ةباصع ىلع ناكو

 اقاض دق ربصلا ليبس َنِإ تاهيه مهل تلق ربصلا ٌعورُذ كيلع اولاق

 اقاتشُم فرطلا اهيلإ دوعي ىتح اهرصبُي نيح اهنع فرطلا عجري ام
 : اهتباصع ىلع يفطانلا ةيراج نانع تبتكو
 ينيع نع رورغم اي كّينّيعب بّرغاف ترظن اذإ ينيع يف رْحَّسلاو ٌرفكلا

 ' نِيقلا ةعنص نم ال هللا ةعنص نم هّدمْغَأ تسل ظل فيس يل َنإف

 )١( ةرمحب ةدالقلا عضوم نول :بئارتلا قرش (م) .نزحلاو مهلا :نجشلا .
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 باضخ ّلكل ٌنْيَز يفك نْسُح يفك نّيز باضخلا نْسُح سيل
 ةوسنلق اهسأر ىلعو ,لح ًافيس تدلقت دقو ,نادمح ةيراج انيلع تجرخو :لاق

 اهيلع بوتكم
 رصبلا اهفصوب ٌراحَي ةيراج َنَّسْح لقأت
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 ركذ يهو ىثنا يهف ةتؤمةركذمم

 :بهذلاب بوتكم اهفيس لئاج ىلعو
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 هيفيس نيب ىقبأ فيكف ًامراص اقم ىذدرت قح
 هيفص نيب اهيف رطخي هعرد ًاسبال هارت ولف

 : ةيفوكلا فصنم اهتيراج ةقطنم ىلع دجاو تبتكو

 ""اّحنت تمام اذإ نيعلا ةزمغ نم ىتكت

 لسني يردص نم داك تح َقَر يداؤس- فو

 : ةبهذم سأك ىلع تبتك اهف يلوق نمو

 يقير بيبحلا قيرب جزماو قبنأ رفظفنم ىلع برشا

 )7 ققدلا اهرصخ ىلع ٌرذحاو ًاقفر باعكلا حاشو للحاو

 قيرطلا نع يلخ كيلإ يباصتلا يف َمال نمل لقو
 هيلإ جرخأف هل ًافيصو رمأف ,ىقستساف روصنم نب دم بابب يناوغلا عيرص فقو

 :لاق هتحار يف اهيلإ رظن (لف ,ةبهذم سأك يف ًارمخ

 نْيَجُل نصغ اهب ح اربمذ يف بهذ

 . هيشم يف رتخبت : سيمي سام )١(
 . اهيدث دهن يتلا :بعاكلا : باعكلا 0(
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 ٍنيع ةرق يدي نم ىينّيع ةّرق تنأف

 نيب ٌرئاط اًهنيب الو ينيب ىَر جال
 نياك

 نيِقفتم ًالكبأ اانيقب ام انيقبو

 نيدب ًادقن عب ل حوبتصو قوت يف
 : ًابوتكم ةحورم ىلع تيأر :لاق هللادبع نب دمحأ ىنبثدح :لاق قاحسا نب دم

 هدذعب ةفيخللو ُهَدَحوو هلل دمحلا

 هدلع تاب ةبيبح ام اذإ تبحمللو

 :بهذلاب هيلع ًابوتكم ًاريرس سلجم يف تيأرو :لاقو

 دخ ىلع اًدخ اعضو دق نافلإ درو نمو حار نم ْبذعأو ىهشأ

 دفع يف برقلل اهنأك ىتح هبحاص ءاشحأ [هدحأ مضو

 ا""دجولا نم يفخي ام رِهظُي كاذو ٍنَرَح نم هاقلي امب حوبي اذه

 : ىرخأ ةباصع يفو

 اهايخ ينع ليللاب اوبُجحي نأب مهل ْنّمف راهنلاب اهوبجحَي نإو

 :ًابوتكم اهنيبج ىلع [ ةيراج ] تيأرو :ةديبع وبأ لاق

 رتق ىلع ريبعب اهنيبج يف تبتك
 ردع نم هللا نعل :ةلئالث روطُس يف

 ربخلا يعمسا تلق مث اصههفك تلوانتو

 رفتغُي بحلا يف ةن ايخلا ىوس ءيش لك

 : ًابوتكم نهنم ةدحاو ةباصع ىلع فئاصو ديشرلا باب ىلع تيأر : يعمصألا لاق

 )١( يثعلاب برشي ام قوبغلا .
 ديدشلا قوشلا : دجولا (؟) .
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 هلسحنتُم انيف سيل  انقزر هللا نسحأ

 هسوسوُم ىنعدت ال ىتف اي هللا قتاف

 نومأملاو ينامركلا

 ,كحيو اهتاه :لاق ؟ةباعد يف يل نذأتأ :نومألل اموي ينامركلا رفعج وبأ لاقو
 . دابع نبا ناسغ تملظو ينتملظ كنإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ اهيف الإ شيعلا امف

 الإ .يردق نود ينتعضوو .هردق قوف ناسغ تعفر :لاق ؟كليو كلذ فيكو :لاق

 ماقم ينتمقأو ءره ماقم هتمقأ كنأل :لاق ؟فيكو :لاق . ًالظ ّدشأ ناسغل كنأ

 . هتجرد عفرو هنم كلذ فرظتساف . ةمخر

 كلملادبعو ءاطع نيب

 (ملف ًاباوج سانلا حلمأ ناكو« ريبزلا نبا عم حابر يبأ نب ءاطع ناك :لاق ديز وبأ
 ال : كلملادبع لاقف «نذإلا لأسف اهيلع مدقف ,ناورم نب كلملادبع هنّمأ ريبزلا نبا لتق

 . فرصنيلف هتنّمأ دق , نكحضُي هديرأ

 هيلع ماسو لخدف .كلملادبع هل نذأف . لعفي الأ هيلا مدقتن نحنف : هباحصأ لاق

 الإ امسا كما تدجو اما .ءاطع اي :هب حاص نأ كلملادبع ربصي ماف .ىلو مث «هعيابو

 تناك ول نينمؤملا ريمأ اي هتركئتسا ام كلذ نم تركنتسا هللاو دق :لاق ؟ءاطع

 .جرخا :لاقو ,كلملادبع كحضف !ميرم اهيلع هللا تاولص ةكرابملا مساب ينتمس

 جنرطش بعاللو نوراه

 مالكلا هضوافو هّبعل داجتسا دق هآر املف ,«جنرطشلاب نوراغ يدي نيب لجر بعل

 ىلع ينّلوف :لاق . قوب ىلع هدهع اوبتكا ؛هفصن كيلوأ لب :لاق . قوب ربن ينلو :لاق
 كدعبأ نأ ديرأ ال :لاق . اهريغف :لاق . كربخ لع ءىطبي نأىشخأ :لاق . ةينيمرأ
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 دايزو ةيبارلا نب دعس

 دنع ةنيبلا ًاعيمج اوماقأو هوعدأ مالغ يف ةوافط ونبو بسار ونب دايز ىلإ مصتخا

 هللا حلصأ عوبري نب ورمع ينب نم ةيبارلا دعس لاقف .هرمأ دايز ىلع لكشأف ؛دايز ٠

 «ةوافطلاو بسار يبل ةنيبلا تدهش دقلو ؛ءاضقلا مالغلا اذه يف يل نيبت دق ءريمألا

 نإف ءرهنلا يف ىَقلُي نأ ىرأ :لاق ؟كلذ يف كدنع امو :لاق . اهنيب مكحلا ينلوف

 هبلغ دقو ماقو هيلعن دايز ذخأف ,ةوافطلا ينبل وهف افط نإو ,بسار ينبل وهف بسر
 ,ريمألا هللا حلصأ :لاق . يبسلجم يف حازملا نع كابنأ ينإ :هيلإ لسرأ مث .كحضلا

 .ندوعت ال :لاقو دايز كحضف . هاسنأ نأ ثْفخ ٌّرمأ ينرضح

 يبأ نب نسحلا نم ااج رهظأ الو ًناسل حصفأ ةرصبلاب نكي مل :لاق ديز وبأ

 ش . يلالهخلا ةزمح يبأ نب ةعرزو ء يرصبلا نسا

 ثنخملا ةدابعو لكوتملا

 نيبو ًاموي لكوتملا دنع انك : :لاق رعاشلا يرتحبلا ديبع نب ديلولا قريخأو :لاق
 تومي داك لتباف ,ءاتشلا ىف يف كربلا ضعب ف يقلأف هب رمأف .ثدخملا ةدابع هيدن

 اي :هل لاقف . سلجملا يف ةيحان ف لعجو 2. ىبسكو ةكربلا نم جرخأ :لاق ؛ًادرب

 :هل لاقف !ةرخآلا نم تئج .نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟كلاح امو ؟تنأ فيك «ةدابع

 . ةلصب هل رمأو لكوتملا كحضف ! مهجب رْجَأ مل :لاق ؟قثاولا يخأ تكرت فيك

 بعشأ رداون

 «نامثع تنب ةشئاع ةلافك يف وهو انأ تنك ؛ٍبِجَع دانزلا يلأ يفو يف :بعشأ لاق

 !هذه انتياغ انغلب ىتح لفسأو ولعي لاز اف

 :لاق . كب ىلوأ ناكل رداونلا هذه كظفح ثيدحلا تظفح كنأ ول :بعشأل ليق

 يبنلا نع رمع نبا نع عفان ينثدح :لاق ؟ثيدحلا نم تظفح مف :هل اولاق :تلعف دق
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 اذه نإ اولاق .«ًاصلخم ًاصلاخ هللا دنع بتُك ناتلصخ هيف ناك نم » :لاق ِهَنِكَي

 ! ىرخألا انأ تيسنو !ةدحاو عفان ىسن :لاق ؟ناتلصخلا ناتاه مف ؛نسح ثيدح

 :لاق ؟كلذ فيك اولاق . لطاب اهفصنو قح اهفصن ايؤر تيأر :بعشأ لاقو

 انأ اذإف «تيهتنا مث .يبايث يف حلسا تنك نع اهلقث ةدش نمف , "!ةردب لمحأ ىنتيأر

 !ةردب الو حلسلاب

 اذإ كنأ ول هللاو :بعشأ لاق .رانيد اهنمث ّلقأ :لاقف ءسوقب الجر بعشأ مواس

 ! ًادبأ رانيدب كنم اهتيرتشا ام ,نيفيغر نيب ًايوشم عقو ءامسلا يف ًارئاط اهب تيمر

 !ءاير اهطلاخي ال ةالص اهنأل :لاق . كتالص تففخ :بعشأل ليقو

 اي كل ًاركش : طوس لك دنع لوقي وهو .طوس ةئامعبس ًايبارعأ جاجحلا برضو

 . يردأ ام :لاق ؟ طوس ةئامعبس جاجحلا كبرض مل يردتأ :لاقف بعشأ هيقلف !بر

 :لاقف "' «مكّنديزأل مرْكَش نلإ» :لوقي ىلاعت هللا ؛كركش ةرثكل :لاق

 ىنع فعاف كركش يف تأسأ يندزَت الف ركشال بر اي

 ينم نيركاشلا باوث دعاب

 كل تيضق اذإف .ناتجاح ناتاه لاقف .هرَّخؤيو هفلسُي نأ بعشأ ّلجر لأسو

 !كفلسأ الو تئش ام كرخؤأ انأف :لاق . تيضر : لجرلا لاق . تفصنأ دقف [هادحإ

 عيبي قوسلا يف بعشأ تيأر :لاق عاقعقلا بأ نع يعمصألا نع َتاح وبأ

 :لاق ؟كاذ امو :لاق . بيع نم كيلإ أربأ نأ ديرأ :يرتشملل لوقيو "!هفيطق

 . اهيف نفد نم اهتحت قرتحي

 . ظيغلا نيمظاكلا نم بتك طرضي ملو لاب نم :بعشأ لاق

 اهتئج اذإ تنك ينإف « يمأ .معن :لاق ؟كنم ٌممطأ قلخ قلُخ له :بعشأل ليقو

 )١( اياطعلا يف مدقيو : هب لماعتي لاملا نم رادقم هيف سيك :ةردبلا .

 ) )2.ا/ ةيآلا مهاربا ةروس

 )*( سفانطلا بادهأك بادها وذ شارف وا راثدو «بادهأ هلءاسك : ةفيطقلا .
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 يدهأ دقلو !ًافرح أفرح ءىشلا ال ىجهتأف ؟هب تئج ام :تلاق اهتيطعأ دق ةدئافب

 ,«مال» :تلق ؟ اذا مث :تلاق ؛« نيَغ» :تلق ؟انل يدهأ ام :تلاقف ,مالغ ةرم انل

 تلعجو اهيلع ىمغأف ؛« مم ٠ :تلق ؟ اذام مم :تلاق ,«فلأ » :تلق ؟ اذام مث :تلاق
 ! احرف تتامل فورح ا اهل تلمجأ ولو « طرضت

 امنأ تبسح الإ ناّراستي نينثا ىلإ رظنأ مل :لاق ؟كعمط نم .غلب ام :هل ليقو

 ! ءيشب يل نارمأي

 نأ نع دواد نب ناملس مكهني ملأ :لاقف .هجولا حيبق خيش ىلإ بعشأ رظنو
 !راهنلاب اوجرخت

 هب لضفتت ًادحاو ًاقوط هيف دز :هل لاقف ءاقبط لمعي راجن لجر ىلع بعشأ رمو
 !ءيش هيف الإ ىدهُي ًاموي لعل :لاق ؟كيلع لخدي امو :لاق ! ىلع

 نولوقي سانلا تكردأ :لاق بعشأ نع ايركز نب نوراه ينربخأ ,يعمصألا لاق
 . نامثع لتق

 . هتيأرو يدهملا نامز ىلإ بعشأ شاعو : ىعمصألا لاق

 شمعألا دم ىبأ رداون

 يف يندز :هل لاقف ؛عمسي ملف هيلع رف ,ةلأسم نع هلأسي شمعألا ىلع لجر لخد

 اجرخف :لاق نيملسملا نم لجر كنيبو ينيبف :لاق . ةمارك الو كل كلذ ام :لاق . عامسلا

 ماف ثيدحب اذه تثدح ينإ :[شمعألا ] لاقف ؛ ىضاقلا كيرش اهب رمف «قيرطلا ىلإ

 هل بجاو كلذ نأ معزو  عمسلا ليقث هنأل عامسلا ف هديزأ نأ ىنلأسف « عمسي

 ردقي الو ؛كتوص يف ديزت نأ ردقت كنأل ,هديزت نأ كيلع :كيرش هل لاق . تيبأف

 ش ا !هعمس يف ديزي نأ

 موصلا نع هنولأسي شمعألا دنع سانلا رثكف ءناضمر نم كشلا ةليل تتأ
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 هّسفنو لاؤسلا لجرلا ىفكيف ءاهلكأف ةبح لوانت .هلأسي نأ ديري لبقأ دق لجر ىلا

 ! ّدرلا

 :رتس ءارو نم هتأرما تلاقف ًاموي شمعألا انيلع ةفس : ةلقصم نب ةبقر لاق

 وأ ")هّيرك مطلي نأ ةفاخم الإ ةنس نيثالث ذنم جحلا نم هعنمي ام هللاوف هنع اولمحا

 بجعأ ام هللاو :تلاقف ءّدرلاب اهبجحف .ةجاح شمعألا نم شمعألا تنب تبلط

 ! كوجّوز موق نم بجعأ يبكلو .كنم

 فلختنو « انعفنت هنت ف كيتأنل انإ هللاو :لاقف « سمع ألا ىلع ةلقصم نب ةبقر لخدو

 امنأكف ةمكحلا لأسُت ؛ةرسحل ككرت نإو ءَلَّذل كيلإ فوقولا نإو ءانّرضت اف كنع
 !ةدعملل عفان ةبرشلا هيرك هنإف . '"'نوفيخامصلاب الإ كهبشأ امو ؛لدرخلا ("!طعسُت
 . هسأر سكنف ةلقصم نب ةبقر :هل ليقف ؟ مكتملا اذه نم :لاقو هسأر شمعألا عفرف

 يعم ىضمف «هتوعد مث ًاماعط شمعألل تعنص :شمعألا ذيمالت نم لجر لاقو
 تلق ؟ اذه ام :لاقف .ةركلل نايبصلا اهلمعي ةرفح يف هلجر تطقس ىتح .هدوقأ انأو
 ال هللاو !اهيف ىلجر عقتل اهترفح كنكلو .ال :لاق .ةركلل نايبصلا اهلمعي ةرفح
 كلذ دعب هل تعنص مث ,هيلإ ماعطلا تلمحف :لاق !اماعط اذه يموي كدنع تلكأ
 تئج املف .مامحلا هتلخدأف . كلذ لبق مامحلا انب لخدا :لاقف .هبلإ هتوعدو ًاماعط
 ال هللاو !يافق خلست نأ تدرأ اذه ىلإ كاعد ام :لاق .هسأر ىلع راحلا ةاملا بصل

 !هيلإ ماعطلا تلمحف :لاق !ًاماعط اذه يموي كدنع تلكأ

 دجأ ال :لاق ؟كرعش نم ذخأت ال مل :هل تلقف .شمعألا ىلع ٌرعشلا رثكو

 ىتح تكسي نأ هيلإ مّدقتنو ماجحب كيتأن انإف :هل انلق . غرفي ىتح تكسي ًاماجح
 ! اولعفاف :لاق . غرفي

 .يراكملا :هّيرك )١(
 . هفنا يف لدرخلا لخدي يا :لدرخلا طعسي (؟)

 . نيعم ءاودل ايما نوكي دقو «برعلا ناسل نم ةملكلا هذه ىلع عقن مل (؟)

 ”ا/ ١



 , هقلحب ماجحلا أدبف هرمأ يضقني ىتح ملكتي الأ هيلإ انرذعاو ماجحب هانيتأف :لاق

 لخد ىتح اقولحم هسأر فصنب ماقو هبايث ضفنف ,ةلأسم نع هلأس هقلح يف نعمأ (لف

 هلأسي آلأ هانفلحف !هوفلحت ىتح هيلإ جرخأ ال للأو ال :لاقف «ريغب هانئج مع «هتيب

 ا . هيلإ جرخف ؛ءيش نع

 جرعالا حورطم نب دم رداون

 . عقوأو اذه

 بذعيأ .ةعمجلا موي تام لجر يف هللا كمحري لوقت ام :ًاموي لجر هل لاق

 !تبسلا موي بّذعي :لاق ؟ ربقلا باذع

 نإ كاقشأ ام :لاق ؟برخت ممهج نأ ثيدحلا ضعب يف دجتأ :رخآ هل لاقو

 ! اهبارخ ىلع تلكتا

 هاقلت فرصنا املف : سانلا ىفاوتي نأ لبق ةالصلاب عرسأف ًاموي سانلاب ىقستساو

 اوبرشت ىتح رظتنن نأ انيلع سيل :لاق . هللادبع ابأ تعرسأ :هل لاقف ءارزولا ضعب

 ! اولكأتو

 نم هنكمأ اب هدقفتيو هفحتي ناكو ءراوجو ةلزنم هنم بتاكلا سموقل تناكو

 ,ترضح اذإف «ةالصلا بحاص جرعألاو .عماجلا يف هعم هتالص تناكو ءايادملا

 ال بالكلا ءالؤه ملك ,ناطيش اي تنأ :ةمّوقلا ضعبل لاق . سموق رضحب مو ةالصلا

 .ريزنخلا كلذ يتأي ىتح ةالصلا نوميقي

 . هنم ريخ قوقعلا ارب هيلع ةالصلا سبح يف هرب ناكف

 يف ثدحتيف «عماجلا مزلو كسنتو جح دق ,بايرزل ىصخ هيلإ سلجي ناكو
 هل لاقف .اذكو اذك لوقي هللا ةمحر نسحلا وبأ ناك :لوقيو «بايرز رابخأب هسلحي
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 تسال سانلا قرخأ ناك هنأ ىنغلب :لاق . بايرز :لاق ؟اذه نسحلا وبأ نم :جرعألا

 ! ىصخ

 :لاق ؟ةيحضألا يف زوجيأ ,جرعألا شبكلا يف لوقت ام :هل لاقو ةرم هلأسو

 ! كلثم ًاضيأ ّىصخلاو « معن

 ىْش رداون

 : هئاعد يف لوقي « سلاجملا بحاص رامع نب ٌروصنم ٌيميرحلا بوقعي وبأ عمسو
 ايندلا ىلع اندشأو ,ًادهع ةئيطخلاب انبرقأو «ًابلق اناسقأو «ًابنذ انمظعأل رفغا مهللا

 ظ ! سيلبإل الإ توعد تنك نإ قلاط يتأرما :هل لاقف !ًاصرح

 نب هللادبع ىلإ تلبقأ :لاق سواط نبا نع انخويش ضعب انثدح :لاق ىعمصألا

 تطسبف :لاق ؛ةفيرش ةشْرِف لكو يناسيملاو ىواهرلاب دّجُن دق ًاتيب ينلخدأف . نسحلا
 (هدحأ لاق لإ ارظن |ملف ,نابعلي ناّيبص ميهاربإو دمج هانباو هيلع تسلجو ًاعطن

 ابرغتساف «نون ءواو «نون» :انأ تلقف .(ميج) :رخآلا لاقف .(ميم» : هبحاصل

 ظ . اههيبأ ىلإ اجرخو ءاكحض

 «سرشألا ىلع وبأ هيّنغيل قالطلاب فلحف ءطْرلا نم كئاح ركس :لاق ديز وبأ
 قالطلاب فلحو , ىلتباف ركس :اولاقو ,هوربخأف ىلع يبأ ىلإ ةعامج هعم ىضمف

 نأ كايإ ِهَّرَثدْرُم اي ءشُْخدرم اي ءزبسدرم ايو :لاقف كئاحلا ىلع لبقأف «هتينغتل

 .(!دوعت

 . بطر نيمس اي ءبيط نيمس اي ءرضخأ نيمس اي :هريسفت : ديز وبأ لاق
 لك يفو ؛هدنع ءادغلا هلأسي هيلع حلأف ,عفقملا نبا يتأي ءالخبلا نم خيش ناكو

 ام الإ كل مدقأ ال .هللاو ال ؟ًائيش كل فلكتأ يفارت كنأ ىرتأ :هل لوقي كلذ
 حلمو ةسباي ةرسك الإ هلزنم يف الو هدنع سيل اذإ هاتأ (لف .ًاموي هباجأف !يدنع
 :هل لاقف «لاؤسلاب هيلع ّحلأف !كيف كروب :هل لاقف ,بابلاب لئاس فقوو ؛شيرج
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 نم تملع ول هللاو تنأ :لئاسلل عفقملا نبا لاقف !كيقاس َنَّقُدأل كيلإ تجرخ نئل

 !نيع ةقرط تفقو الو ةملك هارت مل .هدوعوم قدص نم ٌتملع ام هديعو قدص

 تامالعلاو دهاز لجر اذه :لاقف « ةبقرلا ظيلغ دهاز لجر ةلقصم نب ةبقرب رم

 :لاق ؟ ةبيغ نوكي الكل !هللا كحلصأ كلذب همّلكأ : لجر هل لاقف . كلذ فالخب هيف

 !ةميمن نوكي ىتح هّملك

00 1 
 ةبقتنم ءايمع :بئاجعلا نم عبس : يضاقلا هللادبع نب كيرش لاق ءادوسو )0

 : يجرم يعخنو .يرعشأ يعيشو .ًاموق َمْؤي ثنخمو «ةأرما هل يصخو ,ةبضتخم
 . رقشأ ٌيرع لاحملا نم :كيرش لاق مث ,رقشأ يبرعو

 ًايفوك ناك :لاحملا نم ةثالث ورمع نب رارضو ورمع يبأ يف تناك :اولاق

 يبرع نوكي نأ لاحمو «ةيبوعشلا يأر ىريو نافطغ نب هللادبع ينب نم ناكو «الزتعم

 . . . ةنس نيعبس نبا وهو تامو «ًايبوعش

 مكحأ ال :لاقف ؟ "'قنيزوجلا وأ قنيزوللا :بيطأ |مهيأ :يضاقلا حيرشل ليقو
 !بئاغ ىلع

 هبوث يف ناسنإلا اهدحي دجسملا ىصح نم ةاصحلا نع سيق نب رمع لجر لأسو
 ىلإ درت ىتح حيصت اهنأ اومعز :لجرلا لاقف . اهب مرآ :هل لاقف !هتهبج وأ هفخ وأ

 نيأ نمف :لاق ؟قلح اهَوُأ : لجرلا لاق ! اهقلح قشني ىتح حبصت اهعد :لاق . دجسملا

 ؟هيف أرخُيو معن :لاق ؟ هيف عّماجُيُأ بارخلا دجسملا نع يبعشلا رماع لئسو
 ام هدنع سيلو هقازرأ هيلع تأطبأف ,زاوهألا ءاضق لجر يلو :لاق ىعمصألا

 هنأو « قيضلا نم هيف وه ام اهربخأو هتأرما ىلإ كلذ اكشف ؛قفنُي ام الو هب يّحضي

 . عانقلا : باقنلاو اههجو ىلع باقنلا تدش ىلا : ةبقتنم 20030

 مدؤي رخآ برض : قينزوجلاو .زوللا نهدب مدؤي فئاطقلا .هبش .ىولحلا نم برض : جني زوللا قئيزوللا عقلا

 .زوجلاب



 ناك اذإف همس دق ايظع اكيد يدنع إف .مغت ال .هل تلاقف ؛ةيحضأ ىلع ردقي ال
 ال ىلصملا يف وهو اشبك نيثالث هل اوذهأف ءربخلا هتاريج غلبف .هانحبذ ىحضألا موي

 ؟ اذه نيأ نم ؛ هتأرمال لاق ,يحاضألا نم هيف ام ىأرو هلزنم ىلإ راص /املف ؛ ماعي

 ءهذه اي : اهل لاقف . ةعامج هل تمس ىتح ...نالفو ,نالفو ,نالف انل ىدهأ :تلاق

 كلذ ىدف هنإ ؛ميهاربإ نب قاحسإ نم هللا ىلع مركأ وهلف ءاذه انكيدب يظفحت

 ! اشبك نيثالثب اذه انكيد ىدفو .دحاو شبكب

 ةمالد يبأ رداون

 ,هباصأف يدهملا هامرف ,يبظ مهل نعف .مهل داصم يف يدهملا عم ةمالد وبأ جرخ

 0 . لق : ةمالد يبأل لاقو يدهملا كحضف ؛َبلكلا باصأو أطخأف ناهلس نب لع ىمرو

 ُةَداوؤف مهسلاب كش ًاَِبَظ يدهملا ىمر دق

 هداصف ًابلك ىمر ن :احيلس نب يلعو
 !هداز لكأي عىرما لس اك امهلًانٍهف

 : تايبألا هذه اهيف ةعقر ةفوكلا يلاو وهو ,. ىىموم نب ىسيع ىلإ ةمالد وبأ بتكو

 ميحرلا هللا ةمحرو كيلع مالس لقف َّريمألا تنج اذإ

 مرغ نم حبق بارعألا نم يرغ يلف كاذ دعب اَمأو

 ميقرلا باحصأ بلكلا موزل ©2يراد .بابب تملع ام موزل

 مدقق كص يف فصنلا فصنو ىرخأ ْفصنو يلع ٌةئام هل

 يمت ينب خويش اهب تّوِبح نكلو اهب تعفتنا ام مهارد
 ,هلقثتسي يدهملا ناكو .هريزو مهجلا نب دم هدنعو يدهملا ىلع ةمالد وبأ لخدو

 ءاجبب ةمالد وبأ ّمهف ! ةثالثلا دحأ وجهت ىتح كناكم حربت ال هللاو :ةمالد يبأل لاقف

 :لاقف .هيلع اررض لقأ هسفن ءاجه نأ ىأرف .هرش فاخ .مهجلا نبا

 ةمارك الو ماركلا نم سيلف  ُهَمالَكابأ كيدل غلبأ الأ

 هماعلا عضو اذإ اريزنخو ادرق ناك ةماعلا سبل اذإ
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 همايكلا هقرافت ال رّونك اهيف ناك ةماعلا سبل نإو

 :دشنأو هسرف نانعب ذخأف « يرلا نم مداق وهو «ديزم نب ديزيل ةمالد وبأ ضرعو

 رفو وذ تنأو قارعلا ىرقب الاس كّنيأر ْنِيل تْرَدَن يَنإ
 !يرجح امهارَد َنْألّْمَتَلص . محم يبنلا ىلع َنيَِلَصْتَل

 نإ عجرأ نأ ىلإف مهاردلا امأو ءدمح ىلع هللا لصف دم ىلع ةالصلا امأ :هل لاقف

 اهضرتقاف !ةنجلا يف دم نيبو كنيب هللا قّرف ال ءاهنيب قّرفت ال :هل لاقف . هللا ءاش

 . هتلقثأ ىتح هرجح يف اهَّبصو هباحصأ نم

 :لاق !كتجاح لس :هل لاقو هبجعأف .ًاحيدم هعمسأف يدهملا ىلع ةمالد وبأ لخدو

 دوقي مالغو :لاق .هب داطصت بلكب كل انرمأ دق :لاق .هب داطصأ ديص بلك

 كل انرمأو :لاق . ديصلا انل خبطت مداخو :لاق .مالغب كل انرمأ دق :لاق . بلكلا

 :لاق . شاعملا نآلا يقب :لاق .رادب كل انرمأو :لاق . اهيلإ يوأن رادو :لاق . مداخب

 يتلا :لاق ؟ةرماغلا امو :لاق . ةرماغ بيرج فلأو ةرماع ''!بيرج فلأ كانعطقأ دق

 انإف :لاق !دسأ ينب يفايف نم ًافلأ نيس نينمؤملا ريمأ عطقأ انأف :لاق .رمعت ال

 ,اهعدف هذه امأ :لاق .هدي ليبقت يف نينمؤملا ريمأ نذأيف :لاق . اهلك ةرماع اهلعجن

 !هنم ًادقف يلايع ّمأ ىلع رسيأ ًائيش ينّتعنم ام :لاق

 تاكحضلملا

 :طيسو هيكزي بطاخ

 ينعد :اهمأ تلاقف «ًةأرما بالك ينب نم لجر بطخ :لاق ينئادملا نسحلا وبأ

 مهنم خيش ىلع لدف ؛اهيلع يحلا مركأ نع لأسف لجرلا فرصناف . كنع لأسأ ىتح

 ؛ هفرعف هل بستناو «ءانثلا هيلع نسحُي نأ هلأسي هاتأف ءرمألا يف طسوتلا ْسسحُي ناك

 )١( ةزفقا ةعبرا ردق لايكم :بيرجلا .



 :تلاق . هب سانلا فرعأ انأ :لاقف ,«لجرلا نع هتلأسفإ هيلع تدغ ٌروجعلا نإ مث

 راجلا عينم :لاق ؟ هتعاجش فيكف : :تلاق ! مهبيطخو موق ردم : :لاق ؟ هئاسل 8

 لاقف ىتفلا لبقأو ! مهعيبرو هموق ''!لاهث :لاق ؟ هّتحامس فيكف :تلاق !رامذلا يمان

 ام :لاقف .مّلسف ىتفلا اندو . ىنحنا الو ىنثنا ام !لبقأ ام هللاو نسحأ ام :خيشلا

 ام !سلج ام هللاو نسحأ ام :لاقف «ءسلج مث .راخ الو رأَج ام !مّلس ام هللاو نسحأ
 ! طرض ام هللاو نسحأ ام :خيشلا لاقف ,طرضف كّرحتيل ىتفلا بهذو . ىأن الو اند

 نسحأ ام :لاقف , ًالجخ ىتفلا ضمنو . اهّرَقْرَق الو اهرَّبْرَب الو ءاهّنغأ الو اهْنظأ ام
 ! [اطخ ام هللاو نسحأ ام :لاقف ,ىتفلا عرسأو .لزخنلا الو لتفنا ام ] ! ضب ام هللاو

 هللاوف .هّدري نم هيلإ هّجو !اذه اي كبسح :زوجعلا تلاقف "'ىطوطقا الو روزا ام
 !هانجوزل هبايث يف حلس ول

 :نوجملا لهأ نم بطاخ

 ! هم :لاقو هديب هركذ سأر برضف , ظعنيو اهبطخي لعجف ةأرما لجر بطخو

 :رامحو مالغ يف مامت يبأل

 ذخأ لزن اذإف ءْثَّنؤم مالغو ,ناصح ٌرامح سوأ نب بيبحل ناك :لاق ديوس وبأ

 |هيف تلق لهف ,ةحيضف تنأ امنإ :هل انلقف ؛همالك يف نّجّمَي مالغلاو قهني رامحلا

 :لاق ؟ ًائيش

 نانلتخم امهو ٌمالغو راح يل

 نانعلا وخر اذو كل 2هينلل ظعنُي اذ ريأ
0-0 

 نالقثلا حارتسال اذه فعا اذه ول

 . يماحملاو 2( مهنع ملكتملا مهبيطخو موقلا معرو « فيرشلا ديسلا :هردملا 000(

 ثايغلاو أجلملا :لاثلا (؟)
 . هوطخ يف براق :ىطوطقا (؟)



 وهو .موي تاذ راشب لاق :لاق  راشب ةيوار ناكو - زاّربلا جاجحلا نب دم
 تلقف .مونلا يف ةحرابلا يرامح تيأر :لاق «كلذ لبق رامح هل تام ناكو ,ثبعي

 باب ىلع انررمف ءاذكو اذك موي ينتبكر كنإ :لاق ؟تُم كلام !كليو :هل

 | :دشنأو !تمف اهتقشعف «هباب دنع "'اناتأ تيأرف « يناهبصألا

 يناهبصألا ناتأ نم اانامأ يل ذُخ يدّتس

 ناتأ رك تلفت ًاناتأ بابلاب َّنِإ

 ناسحلا اهايانتب اّخر َمْوي ينمي
 يناربو يمسج لس كلاللو جلنقبو

 نارقّيشلا د خ لقثم ليسأ ٌدخ لو

 !يناوَه لاط ًاذإ ت2 شع ولو تم

 هب ثّدحتي ءيش وه :لاق ؟نارقيشلا ام ىذاعم ابأ اي :موقلا نم لجر هل لاقف

 | . هلأساف ًارامح تيقل اذإف . ريمحلا

 ءيطخي :لاق ؟ءاملا اذه فيك :ةحلام !"اةّيكر ىلع فقاو وهو يلارعأل ليقو

 . تسالا بيصيو ءافبلقلا

 نيبث ال هتهكن نإ :اولاقف .هوهكنتسا :لاقف يلاولا هب ىتأف ءبرش ّلجر ذخأو

 ؟ يئاشع يل نمضي نمف ًابارش ءيقأ مل نإف : براشلا لاقف . هوكيقف :لاق . هنع

 هتوص اهب نمو ."اةّيكشَك يهتشأ هللاو انأ :لاقف رفس يف ًايبارعأ يبارعأ قفار

 !ّمع نب اي ِكَتَحَفَت ام :هبحاص هل لاقف «طرضف

 راصو هتبدح تبهذف رُثب يف طقسف بدحأ لجر اندنع ناك :لاق باطخلا وبأ

 . بهذ يذلا نم رش ءاج يذلا :لاقف ,هوئنهيل اولخدف ءرَدآ

 انيسمأ :لاقف «ةحيحصلا هنيع تباصأف «ةباشنب روعأ لجر يمر :لاق متاح وبأ

 . هلل كلملا ىبسمأو

 .رامحلا ىثنا :ناتألا )١(

 . كشكلا ىلا ةبسن :ةيكشكلا (؟) .وطت مل رثبلا : ةّيكرلا (؟)
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 . ايراض اهؤانإ ناك دقل :لاقف . رهشأ ةتسل يتأرما تدلو :زاجلل لجر لاقو

 رمأف ؛لفقم ,يرسك نئازخ ضعب يف بيصأ دق طّفسب جاجحلا يتأ :اولاق

 اذه ينم يرتشي نم :جاجحلا لاقف ؛لفقم رخآ 'اطفس هيف اذإف ءرسكف لفقلاب

 جاجحلا هذخأف «رانيد فالآ ةسخ غلب ىتح ,هباحصأ هيف ديازتف ؟هيف امب طفسلا

 عيبلا ذفنأ مث !مجَعلا تاقامح نم ةقامح الإ هيف نوكي نأ ئبسع ام :لاقف هيف رظنو

 بوتكم ةعقر هيف اذإف ,هيدي نيب هحتفف ؛هيف ام هيريو هحتفي نأ يرتشملا ىلع مزعو

 . لفسأ نم اهطشميلف هتيحل لوطت نأ دارأ نم : اهيف

 هنأ معزتو اهجوز ىلع يدعتست ريبزلا نبا ىلإ ةأرما تءاج :لاق راكب نب ريبزلا

 اهتيراجو ءادوس ىه :لاقف «.تعدا امع هلأسف ءرفحأف هب رمأف ؛ اهتيراج بيصي

 . ينم اند نَم ذخآ انأف , "اهقاورب ليللا برضيو ,فعض يرصب يفو «ءادوس

 هدجحأ ع هلل دمحلا :لاقف «رضاح يبارعأو حاكن ةبطخ لجر بطخو :لاق

 ادم نأو هل كيرش هل هدحو هللا الإ هلإ هل نأ دهشأو هيلع لكوتأو هنيعتسأو

 «ةالصلا مقث ال :يبارعألا لاقف . حالفلا ىلع ىح «ةالصلا ىلع ىح . هلوسرو هدبع

 . ءوضو ريغ ىلع ينإف

 دق ىمعأب اذإف مايحلا تلخد :لوقي يرمضلا ىسيع ىبسوم ابأ تعمس :لاقو

 . ضعب قوف اهضعب تاملظ :لاق ؟ اذه ام :هل لاقف ؛ ىمعأ بكر

 ام :تلق ؟ كتعضرأ نم :ىسوم نب ىسيع يل لاق :بشوح نب ماوعلا لاق

 . كمأ ىوس هيلع ربصي ال حيبقلا هجولا كلذ نأ تملع دق :لاق . يمأ الإ ينعضرأ

 ىلع فقوف «ةزانج دهشف «يرصبلا نسحلاب هبشتو كّسنت دق '"!تيقَم لجر ناكو

 . ءاسنلا تاودا نم .هوحنو بيطلا هيف عضوي ءاعو : : طفّسلا 0(

 . هبناجو همدقم :ليللا قاور (؟)

 . ضيغبلا :تيقملا (9)



 اي ةرفحلا هذهل تددعأ ام :كسانلا هل لاقف .كحضف .حيلم لجر هبناج ىلإو ربقلا

 . ةعاسلا اهيف كفذق :لاق ؟نالف

 هل لاقف . هللا ناحبص :مارحلا يف ناك ىطبن لاقف .طرضف مامحلا يبارعأ لخدو
 . كحيبست نم حصفأ يتطرض «ءانخللا نب اي : يبارعألا

 فيكف «ىبشارف ىلع توملا ضغبأ ينإ هللاو :لاق ؟ دهاجت ال كلام :يبارعأل ليقو
 . ًاضكر هيلإ ىعسأ

 : يبارعأ ةداهش

 دورملاك ًاجراخو ًالخاد هتيأرأ ءهل ليقف ءاينز ةأرماو لجر ىلع يبارعأ د ةّدساو

 . اذه تيأر ام اهتسا ةدلج تنك ول هللاو :لاقف ؟ ةلحكملا يف

 نبا انأ :اهيف بوتكم ةعقرو ءرانيد ةئام هسأر دنعو قارعلا ةفضب ذوبنم دجو

 هذه هلف ىنلفك نم .ةّيغبلاو ىغبلا نباو «ةّيلطرلاو حدقلا نباو «ةيقشلا نباو يقشلا

 .ةّملا

 :ماجحلاو كهاش نب يدنسلا

 لحارملا تيوطف ,ناسارخب انأو ًاديرب نومأملا لإ ثعب :لاق كهاش نب يدنسلا

 بجاحلا تملعأف .ًامئان هتدجوف .مدلا يب جاه دقو نينمؤملا ريمأ باب تيتأ ىتح
 :تلقف يلزنم ىلإ تفرصناو .مدلا نم يب جاه امو يرذع هيلإ تمّدقو يتصقب
 نوكي الو هريغ ًاماجح اوتاهف :تلق .مومم وه :اولاق .ماجحلا يلإ اورضحأ
 !كادف تلعج :لاق ىتح يهجو ىلع هدي تراد نأ الإ وه امف .هب ينوتأف .ايلوضف

 «تمدق نيأ نمو :لاق . كهاش نب يدنسلا :تلق ؟تنأ نمف «هفرعأ ال هجو اذه
 :تلق ؟كمدقأ ءيش يأو :لاق .ناسارخ نم :تلق ؟كيلع رفسلا رثأ ىرأ ينإف
 . اههجو ىلع ةصقلاب كريخأسف تغرف اذإ نكلو . .. ًاديرب نينمؤملا ريمأ ّلِإ هجو

 . معن :تلق ؟ اهيلع تئج يتلا ككسلاو لزانملاب ينفرعتو :لاق

١215 



 ,'"'يكرك هعمو نينمؤملا ريمأ هللا لوسر لخد ىتح غرف نأ الإ وه اف :لاق

 كرما دقو .مدلا نم كب جاه ايف كرذعي وهو مالسلا كئرقي نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف

 ريغ مويلا انيلإ يدهأ ام :لوقيو .هللا ءاش نإ هيلع ودغت نأ ىلإ كلزنم يف فلختلاب
 اذهب عضي ام :لاقف هئاسلج ىلإ يدنسلا تفتلاف :لاق .هب كنأشف . يكركلا اذه

 ىلع فلحو . لاق امك عنصُي : يدنسلا لاق . ا"!اجابكس خبطُي : ماجحلا لاقف ؟ يكركلا

 تراد الف ,«بارشلا مْدُق مث م ءرظني وهو انيدغتف ٌءاذغلا رضحف ؛ حربي آلا ماجحلا

 لزانملا نع ينلأس !كادف تلعُج :تلق مث ! "نيبقعلا نم ماجحلا قّلعي :تلق مادقألا

 [نآلا ] كيلع اهصقأ انأو ؛تقولا كلذ يف لوغشم انأو اهيلع تمدق ىتلا ”ككسلاو

  هبرضف !برضا «مالغ اي... اذك تلزنف ءاذك تقو ناسارخ نم تجرخ :عمتساف

 هبرضف !عجوأ «مالغ اي ...اذك ناكم ىلإ هنم تجرخو :تلق مث ؛ طاوسأ ةرشع

 طوس نيعبس ىلإ ىهتنا ىتح ؛ةرشع ةكس لكل هبرضي لزي مو ؛ىرخأ طاوسأ ةرشع

 ىلإ :تلق ؟ غلبت نأ ديرت نيأ ىلإ .هللاب كتلأس ,يديس اي :لاقو ماجحلا لإ تفتلاف

 ال هللاو :لاق ؟دوعت آلأ ىلع ككرتأف :تلق . ينلتقت ىتح غلبت تسل :لاق .

 هتربخأ نومأملا ىلع تلخد الف : ًاهرد نيعبسب هل ترمأو «هتكرتف :لاق . ًادبأ دوعأ

 . هسفن ىلع يتأت نأ ىلإ هب تغلب كنأ تددو :لاقف ؛ ربخلا

 :لوقي هللا َنإف ءهيلّبق لاقف .ينلّبق اذه نإ :تلاقف مغمض ابأ ٌةيراج تنأ
5-000 

 . "”#ٌصاصق حورُج او

 . يبا لتق اذه نإ هللا كاقبأ :|هدحأ لاقف ؛مظمس يبأ ىلإ نالجر عفتراو

 ءاملا ىلا يوأي ءمحللا ليلق «بئنذلا رتبا ,نيلجرئاو قنعلا ليرط .نوللا ربغا ءريبك رئاط :يكركلا )١(

 . ًانايحا

 .ةيواثأد لباوت عم ,انااو محللا نم لمعي ماعط : جابكسلا 6 (

 دادي واب لجرلا حبشي ناتبشخ :ناباقعلا (م)

 . يوذدسملا قيرطلا : ةكس عمج ,ككسلا (:)

 . 160 ةيآلا ةدئاملا ةروس (ه)

 ال



 «كدلو لثم ًادلو كل اهدلوي ىتح هيلإ اهعفدا :لاق . معن :لاق ؟مأ كنبال له :لاق
 . كيلإ هب ًاربيو .كدلو لثم غلبي ىتح هيبريو

 ؛ هبايثب لخدف ,نيع نم لستغي ًاموي ىتأ «هللا دبع ابأ ىنكي ىمعأ ةنيدملاب ناكو

 . يريغ ىلع فجت نأ نم ّيلإ ٌبحأ يلع لتبت :لاق . كبايث تللب :هل ليقف

 :كسانلا عبط

 ًاموي ركفف .هريرس ىلع ةقلعم ةّرج يف ْنِمس هل ناك ًاكسان نأ دنهلا باتك يفو
 اهب يرتشأف , مهارد ةرشعب ةرجلا عيبأ :لاقف ؛زاكع هديبو هريرس ىلع عجطضم وهو
 ةرشع لكب عاتبأف ,نهعيبأو نينامث غلبت ىتح ؛نيترم ةنس لك يف نهدأف ءزنعأ سمخ
 .بدألا يف هب ذخآف دلو يل دلويو .ءامإلاو ديبعلا عاتبأف , يديب لاملا ىمني مث «ةرقب
 ًبصناو ترسكناف «ةرجلا باصأف اصعلاب راشأو .اصعلا هذهب هتبرض يناصع نإف

 . هسأرو ههجو ىلع نمسلا

 :ريمحلا ةداهش

 ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجي لجر ةكمب ناك :لاق حابر نب راكب انثدح :لاق ريبزلا

 ًةلزنم اهب ىنبف «تافرع ىلإ هافنف .ةكم لماع ىلإ يكشف .بارشلا مهل لمحيو
 تنأو كب نيأو :اولاق ؟ هيف متثك ام اودواعت نأ مكعنم ام :لاقف هناوخإ ىلإ لسرأو
 اوناكف اولعفف . ةهزنلاو نمألا ىلع مترص دقو مهردب ٌرامح :لاق ؟تافرع يف
 هيلإ لسرأف . ةكم يلاو ىلإ هتياكش اوداعأف ؛ةكم ثادحأ تدسف ىتح هيلإ نوبكري
 نوبذكي :لاق مارحلا رعشملا يف دسفت ترصف كتدرط !هللا ودع اي :لاقف ءهب يتأف
 رمأت نأ لوقن ام ةحص ىلع ليلدلا هللا كحلصأ :اولاقف .ريمألا هللا حلصأ لع
 نود هلزنم ىلإ دتهت نإف ءاهولسريف تافرع ىلإ ءانمأ اهب لسرتف ةكم ريمح عمجب
 .ًالدع ًادهاشو ًاليلدل اذه يف نإ :يلاولا لاقف .نيلطبم ريغ نحنف اهتداعك لزانملا

١ 



 ريغب يه امك هلزنم ىلإ تراصف .«تلسرأف ءاركلل يتلا ةكم رَّمُح نم ريمحب رمأف

 طايسلا ىلإ رظن املف !هودّرج ؛ءىش اذه دعب ام :لاقف ءهؤانمأ كلذب هملعأف «ليلد

 كلذ يف ام هللاو :لاق . هللا ّودع اي معن :لاق ؟يبرض نم هللا كحلصأ دب ال :لاق

 ةكم لهأ :نولوقيو انم نوكحضيو قارعلا لهأ انب تمشي نأ نم ىلع ّدشأ وه ءيش
 . هليبس ىّلخو يلاولا كحضف :لاق ! ريمحلا ةداهش نوزيحي

 يف رفظلاو ,ةكرحلا ةدشو .ةكربلاو نميلاب :لاقف . ةيبارعأ يف ًالجر لجر أنه

 . ةكرعملا

 :رامح فصو

 فقو دق رصبلا فوفكم لجرب اذإ . ةفوكلا ةسانكب انأ انيب :لاق يدع نب مثيلا

 ريبكلاب الو ءرقتحملا ريغصلاب ال ارامح ىنغبأ :هل لاقف .باودلا قوسي ساخن ىلع

 ءربص هفلع تللقأ نإو «قفوت ماحزلا رثك اذإو «قفدت قيرطلا هل الخ اذإ ءرهتشملا

 هللادبع اي : ساخنلا هل لاق . مان يريغ هبكر نإو. ماه هتبكر اذإو ءركش هترثكأ نإو

 ! هللا ءاش نإ كتجاح تبصأ ًارامح يضاقلا هللا خسّم اذإف ءربصا

 :سرف فصو

 :لاقف . يل هفص :ساخنلا هل لاقف .سرف ءارش يف قوسلا لجر لخدو :لاق

 هينذأب ريشي ءبصقلا يقن ءبصعلا قيثو . '''صوصفلا دّيج ,صيمقلا ّنسح هُديرأ
 يف ليس وأ .ةجل يف جوم هنأك ,هيلجرب ا"اوُحديو هديب رطخيو .هسأرب فّوشتيو

 ! هيلع هللا تاولص ناك كلذك ءمعن : ساخنلا هل لاقف !لبج نم طحنم وأ ,رودَح
 . مويلا ذنم ين فصو يف الإ كثبسح ام :لاق . ًاسرف كل فصأ امنإ :لاق

 :نميلل ةليخن يىبأ ءاجه

 - ًاحيبق ناكو - هسفن ىأرو ًانسح ًادحأ اهب ري ماف «نميلا ةليخن نبا لخدو لاق

 . نيمظع لك ىقتلم :ضصفلا )١(

 . ًاريثك ضرألا نع هكبنس عفري ال . ايمر هيديب ىمر يا :سرفلا احد :لاقي (؟)
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 ش :لاقف اهب نم نسحأ

 اشيلا تلخد ْذْنُم ًاسسح يريغ رأمل

 !انأ اهيف ام نسحأ ةدلب مآ رح ىفف

 7 :ةفوكلا سانك

 نم ذاذر هيف موي يف ةفوكلا تلخد :ةنييع نب نايفس لاق :لأق قاحسإ نب دمج
 :لوقي وهو رُبلا سأر ىلع فقوو افينك حتف سانكب انأ اذإف ءرطم

 ريدّغ اذهو ةضور هذه ٌريطم ٌمويو ٌبّيط دلَب

 :لوقي وهو لزنف ؛ هيلع ىبأف . اهيف لزنا : هبحاصل لاق مث

 الوزتلا قاطأ نم برحلا وخأو 'انلزنو اولزنَي نأ اوقيطُي مل

 : "١لوقي ًاتوص تعمس ذإ «ءافيفلاب رئاس انأ انيب :لاق ىعمصألا

 ناوهلا راد لي ٍلثم سيل ىدعسو دنه َرايد ينوُبنج

 00 5 ةاراس :
 تفقو ىتح تلبقأف ؛شح نم جراخ توصلا اذإف «ًالاشو ةنْمَي تفتلاف :لاق

 :لوقتو ةرذع سنكت تنأ !هللا ناحبس اي :تلقف ؛ سأف هديبو سانكب اذإف .هيلع

 :لاقو لإ هسأر عفرف :لاق ؟هيف تنأ امم رثكأ ناوه يأو ؟كلذ ىّنأف

 ٌناندلا ىنثقس ام كلملا يف انأ ُناوشن يننإف ينملت ال

 :رخآلا لوقك الإ وه ام :تلقف

 ةعفن هشيعب انيع رق نم

 . ناتسبلا : شحلا (؟) . عضوم مسا :ءافيفلا 1(
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 : مهجلا نب ىلعلو

 يدلنع مكبنذ اذه تللف يدو كدنع يْنَد ملظع ذءأ

 دجَولا نم ىوكشلا فرعي ال نمب ادجو ُكلهأ اتّرح اي

 :نيدعجلا ربخ

 ةعيبر لأ نب رمع اهيف اهنم ةقلح يف تسلجف .«ةكم تيتأ :لاق ةيوارلا دامح

 ,ةعيبر بأ نب رمع لاقف ,مهتبابصو مهقشعو نييرذعلا نوركاذتي مه اذإو .يئرقلا

 . كلذ ضعب نع مكثدحأ

 ناكو رهسم ابأ ىنكي [و .عجهم نب دعجلا هل لاقي ] ؛ةرذُع نم ٌليلخ يل ناك

 الو ,ةولخلا رهاع ال ناك هنأ ىلع ,نهيف دشنيو نهب بّبْغُي ءءاسنلا ثيداحأب ًارهتشم

 ,رابخألا هل تمجرت أطبأ اذإف ءةنس لك يف مسوملا يفاوي ناكو ؛ةولسلا ثيدح

 . "راقّسسلا هل تفقوُّتساو

 « يبحاص ٌدشنأ موقلا تيتأف «ةرذع دفو مدق ىتح ,هربخ ةنس تاذ ىنع باغ هنإو

 تاهيه :لاق . معن :تلق ؟لأست رهسم يبأ نع :لاقف ؛ءادعصلا سفنتي لجر اذإف

 لاق امك هنكلو ,ىسني ًاتيم الو ءىجرُي ًاَبح ال رهسم وبأ هللاو حبصأ !تاهيه

 :رعاشلا

 تومأف هب يضقأ الو احيحص  يكراتب ٌمارغلا اذه ام كّرمعل

 اكّرجو ؛لالضلا يف امككامنأ نم كب يذلا لثم :لاق ؟هب يذلا امو :تلقف

 :لاق ؟ يخأ نب اي هنم تنأ ام :تلق !ران الو ةنجب اعمست مل اكنأك ,نارسخلا لايذأ

 كاخأو كنأ [الإ كلس يذلا هكلسم كلست نأ كعنمي ام هللاو :تلق .هوخأ

 :لوقأ انأو تقلطنا مث !هعقرت الو كعقري ال , "اداجبلاو يثولاك

 عجهم نب ٌدعج موقلا يف حري ال» ةَحْوَر َةرْذَع جاَجَح ة حئارأ

 )١( ةسانكلا :ةرافّسلا .

 ططخم ءاسك :داجيلا (؟) .



 عّمسي تلق نإو ْعَمسأ لقي اهمو 2ىوهلا نم يقالث ام وكشت ناليلخ
 عّلضأ نيب ام َنِحُه تارفز يلف ةباصأ بْطَخ يأ يرعش تيل الأ

 يعرصم ّبحلا يف تيقال اك ىقلأس يننإف الخ هللا كندي الف
 تءاسو هنول ريغت دقو .لبقأ دق هب اذإ ,تافرعب تفقوو تججح الف :لاق

 , اهقانعأ نيب فلاخ ىتح [ يتقان نم هتقان ىندأف ] لبقأف ؛ هتقانب الإ هتفرع امو «هتئيه

 ءاطغلا فشكو ءافخلا حِرَب :لاق ؟كاهد يذلا ام :هل تلقف , يكبي لعجو ينقنتعا مم
 ا :لوقي دشنأ مث

 ()4غاو ّبحلا ّنأب تملع دقل لطَم تاذ ٌةليدُع تناك نشل
 [ءاكُبلا ينقرافي ال ينأو 2يبسمج ريبغت ىلإ رفضت مأ]
 ءاطغلا فشكناو ٌرَثَّسلا َلارل يب يذلا تفلكت ول كنإو

 ءاقللاو ةبابصلا مهفوتح يموفق لاجرو يرشاعم نإو
 ءاشّرلا هيكحت ٌدِعلا كاذف فنأ فتحب تام ٌيِرْدَعلا اذإ

 قرش نم لبإلا ٌدابكأ اهيف برضت .ةميظع ةعاس اهنإ ءرهسم ابأ اي :تلقف
 كّردع ىلع ٌرصنتو «كتجاحب ٌرْفظت نأ انمق تنك هللا توعد ولف ءاهبرغو ضرألا
 منيهُي هّثعمس اوضيفُي نأ سائلا مهو «بورغلل سمشلا تلام اذإ ىتح ءوعدي لعجف
 :لوقي لعجف .ًاعمسم تيغصأف «ءيشب

 ا""هَحونو ابّصلا وكشي مرحُم نم ةحورو ةودغ لك براي
 .ةحودلا موي قلخلا ٌبيسح تنأ

 وحن انمميف . ينَلست مل ولو هللا ءاش نإ كربخأس :لاق ؟ةحودلا موي امو هل تلقف
 ىلع تيشخ يفإو .ءاشو معّن نم .ريثك لام وذ لجر ينإ :لاقو لع لبقأف «ةفلدزملا
 ٍنوَقسو سلجملا ردص نع يل اوعسوأف ءابلك يلاوخأ تيتأف ,فلتلا لّوأ ماع يلام

 . ىرخا دعب ةرم ءافولا دعوم ليجأت : لطملا 010(

 . سمشلا عولطو رجفلا نيب ام :ةادغلا : ةودغلا 0(
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 لاقي مهل ءامب ٍلبإ ةعقاوم ىلع تمزع يفإ مث ؛لاوخأ ريخ يف مهنم تنكو « 'لرثبلا ةج
 «نييبلكلا ضعب يلإ هادهأ ًابارش ىعم تقلعو ,ىسرف ًاموي تبكرف ؛ثداوحلا هل

 ول :تلقف «ةميظع ٌةحود يل تعفر «معنلا ىعرمو يحلا نيب تنك اذإ ىتح ؛تقلطناف

 , اهناصغأ ضعبب ىسرف تددشف «تلعفف ! ًادربم تحّورت مث ةرجشلا هذه تحن تلزن

 يل تدبف .تنيبت مث ,يحلا ةيحان نم عطس [ دق ] رابغب اذإف ءاهتحت تسلج مث

 عرد هيلع اذإ ينم بّرق (ملف ءاناتأو ""الحسم درطي سراف اذإف «ةثالث صوخش

 ةنعط ىنث مث ,هعرصف هنعطف لحسملا قحل نأ ثيل امف ؛ءادوس زخ ةمابعو رفصأ

 :لوقي وهو لبقأو «ناتألل

 قفز .٠ 6-5 5 2 ل م 2 ٠

 هسرف ّدشو لزنو هلجر ىنثف «تلزن ولف «تّبعتأو تبعت دق كنإ :هل تلقف

 لوق هب تركذ ًاثيدح ينثدحي لعجف . سلج ىتح لبقأ مث ؛ةرجشلا ناصغأ ضعيبيب

 :رعاشلا

 '""لفاطم ٍذوع نابلأ يف لحنلا ىنج هتيلذبت ول كنم انيدح ّنِإو
 ىلع تضبق نأ يسفن تكلم مف .هيتينث ىلع قوسلاب تكن ذإ ءكلذك وه انيبف

 . ناتبذع ناتقيقر امهنإ ؛ اهرسكت نأ ْفئاخ ينإ :تلق ؟ملو :لاقف !هم :تلقو طوسلا

 :لوقي لعجو هتريقع عفرف :لاق

 ٌرجأ هل ناكو منأي ملٌةايانثث يهتشي ّرخآ ُناسنإلا لّبق اذإ

 . كلهأ ضعب لإ هادهأ ٌبارش :تلق ؟كجرس يف تلعج يذلا اذه ام :لاقو

 برش املف ,هنيبو ينيب هتعضوف هب هئيتأف .هرُك اذإ ههركن ام :لاق ؟هيف كل لهف

 : ىنغتي هتريقع عفر مث ؛ اهدلو تلضأ دق ةاهم انيع |بهنأك هينبع ىلإ ترظن ًائيش هنم

 . عفتراو اهنم مج ام :رثبلا ةج 010(

 )١( يشحولا رامحلا :لحسملا .
 . اهشير اهيلع نيمهس :نيمأل ,ةميقتسم : ىكلس (؟)
 . لفطب تءاج يتلا :لفاطملاو ,جاتنلاب دهعلا ةثيدحلا ةقانلا يهو ةذئاع عمج :ذوع ( ؛)
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 انالتق نييحي مل ٌماتْلتق ضرم اِهِفْرَط يف يتلا َنويعلا َّنِإ
 اناسنإ هللا قلخ ْفعضأ نمو هب كارَح ال ىتح ّبلْلا اذ َنْعَرْصَي
 ٌمالغ اذإو ؛هسأر نع ةماعلا رسح دقو تعجرف «يسرف رمأ نم َحلصأل تمق مث

 ؟فيكف :لاق !كتردق مظعأ ام !مهللا كناحبس :تلقف .يلقره رانيد ههجو ْنأك

 قرز نم كعوري يذلا امو :لاق !كلامج نم ينرهبو «كرون نم ينعار امم كلذ :تلق
 كب هللا عنصي ال :تلق ؟ْسْأَبَي مأ كدعب ُمَعَنَيأ يردت ال مث ,بارتلا سيبحو نويعلا

 .ًاريخ الإ

 ("'َقح هنأك ّيدث اذإف ,عردلا تحت نم ةقراب يل تقرب لبقأ الف هسرف ىلإ ماق مم
 !لّرْغلا بحتو ءرْهُعلا ٌةركتو «هللاو يإ :تلاق ؟تنأ ةأرمآ ؛هللا كتدشن :تلق ,جاع

 تلام ىتح .ًائيش اهرمأ نم ٌركْنأ ام ينئدحت هللاو تسلجف !كلذك هللاو انأو :تلق

 نإ مث ؛ينيع يف نّيزو .ردغلا ةعيبر يب نبا اي هّللاو تنسحتساف ؛ ىركس ةحودلا ىلع

 .حمرلا تذخأو ءاهسأرب اهتماع تثالف «ةروعذم تهبتنا نأ تثبل |مف ؛ ينمصع هللا

 اهئانب ينتطعأف !ًاداز كنم ينيدّوزت ملو تيضم :تلقف ءاهسرف نتم يف تلاجو
 نإ :تلاق ؟ دعوملا نيأ :تلق مث ؛جلثلا (") هر روطمملا تابئلاك اهنم هللاو تممشف

 تضم مث !كّرضأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ كَّرسأ نأل هللاو «ًارويغ ابأو ""اسرش ةوخإ يل

 اذه ينتّلحأو غلبملا اذه ينتغلب يتلا يهو ءاذه يموي ىلإ اهب دهعلا ّرخآ هللاو ناكف
 ) ! لحملا

 «هتقان ىلع ّدشو يتقان ىلع تددش مسوملا ىفقنا الف ؛ةّقر هل ينتلخدف :لاق
 ,ةعيبر يبأل تناك مَدأ نم ءارمح ةبق هيلع تلمحو ءريعب ىلع يل ًامالغ تلمحو

 )١( اهريغ وا جاجز وا جاع نم ذختي ءاطغ وذ ريغص ءاعو :قحلا .

 ضيبألا وهو ءرهزأ عمج :رهزلا (؟) .
 )( فالخلا ديدشلا قلخلا رسعلا وهو :سرشأ عمج :ًاسرش .

١6: 



 خيشلا اذإف « بلك دالب انيتأ ىتح انجرخ مث زخ أ  فّرطمو , رانيد فلأ يعم تذخأو

 يبأ نب ٌرمع : تلقف ؟تنأ نم ؛مالسلا كيلعو :لاقف هيلع تملسف « يحلا يدان يف

 :تلق ؟كب ءاج يذلا (ف ,روكنملا ريغ فورعملا :لاق . يموزخملا ةريغملا نب ةعيبر

 نع َدرُي ال يذلا لجرلاو .هلصو نع ِبْعرُي ال ةفكلا تنأ :لاق «ًابطاخ كتئج

 مكتيتأ يننكلو ,ةبغرلا عضوم يف تنك نإو يسفنل كتآ مل يفإ :تلق :لاق . هتجاح

 مل يتانب نأ ريغ ؛بسنلا مرك ءبسحلا ةفكل هنإ هللاو :لاق . يرذُعلا مكتخأ نبال

 . شيرق نم يحلا اذه نفرعي

 هعنصأ مل ام كلذ يف عنصأ ينإ امأ :لاقف ؛ يهجو يف كلذ نم عزبلا فرعف : :لاق

 : اهيلإ لسرأف . اهريخ :تلقف . تراتخا امو يهف .اهسفن يف اهُرّيخَأ ؛كريغل طق

 . كّيأر يأرلاف ءاذكو اذك رمألا نم نإ

 دق :لاق .راتخا ام يدايخ , يشرقلا يأر نود يأرب دبتسأل تنك ام :تلاقف

 اهتجوز دق :تلقو . يي يَ يبلا ىلع تيلصو هللا تدمحف . كيلإ ّرمألا تدر

 دبعلا اهتمركت تلعجو ,رانيد فلألا هنع اهتقدصأو . عجهم [ نب دعجلا ] يرذعلا

 .هتليل نم اهب ينبي نأ هتلأسو ءهب ٌرّسف ءفّرطملا خيشلا توسكو «ةّبقلاو َريعبلاو

 خيشلا دنع تبو «ًاليل هيلإ تيدهأو «ّيحلا طسو يف ةبقلا تبرضف ؛ كلذ ىلإ ينباجأف

 لذجلا نيبت دقو لإ جرخف «ةبقلا بابب تمقف تودغ تحبصأ (ملف «تيبم ريخ يف

 موي هيفخت تناك امم اريثك يل تدبأ :لاق ؟رهّسُم ابأ يدعب تنك فيك :تلقف ءهبف

 :لوقأ انأو يلهأ ىلإ تقلطنا مث !كل هللا كراب كلهأ دنع ٌمقأ :تلقف . اهّتيأر

 ""لِمحَي بئاوُثلا لاقثأل يلثمو ُهَّبان ناك ام َيِرْدُعلا ىتفلا تيفك

 لعفأو لوقأ ىَنأ تحّبص اذإ الملا ٌمراكملا ينم تنّسحتسا اَمأ

 )١( مالعا وذ عبرم زخ نم بوث وا ءادر :فرطملا .

 ) )2بئاصملا :بئاونلا .



 ناروبب نومأملا جاوز

 لوألا رسجلا باب دنع ناسارخ باب دنع ناكو - قاّرولا يبعشلا دمج وبأ ثدح
 :لاق , يلصوملا نوميم نب ميهاربإ نب قاحسإ هيبأ نع قاحسإ نب دامح نع -

 يل لاق ذإ ,هسفن تباطو ههجو الخ دقو نومأملا دنع موي تاذ انأ انيب

 مادو «نينمؤملا ريمأ شيع هللا ٍبّيط :تلقف . بيطو ةولخ موي اذه ,قاحسإ
 يديب ذخأ مث م :لاق . بارشلا اورضحأو بايلا انيلع اوذخ .ناملغ اي :لاقف !هحرفو

 ام حلصأو ىدئاوملا تبصُن دق اذإو ءاهيف انك يتلا سلاجملا ريغ سلجم يف ينلخدأو
 يف انذخأو انلكأف :لاق ؛هيف مّدقت ناك دق ءيش هنأك ىتح ,لاحلا هيلإ جاتحي ناك

 ءوهللا نم فونصو ءانغلا نم بورضب ةيحان لك نم '''تاريتّسسلا تلبقأف ,بارشلا
 . راهنلا رخآ ىلإ كلذ ىلع لزن ماف

 وه :تلق !برطلا مايأ ىتفلا مايأ ريخ .قحسإ اي :يل لاق سمشلا تبرغ املف
 رخأتأ ال :تلق ؟هيف كل لهف ءيش يف ترّكف ينإف :لاق .نينمؤملا ريمأ اي كاذ هللاو
 ىذه انتودغ يف جوبصلا ركابن انلعل :لاق !هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا ريمأ يأر نع
 . بيرق نع كيفاوأ ينإف رت الو كناكمب نكف ؛مرحلا ىلإ ةلخد ىلع تمزع دقو
 نم بهذ نأ ىلإ ربخ هل فرع ايف ,مالسلا راد ىلإ ضمن م . ةعاطلاو عمسلا :تلق

 . هّتّماع ليللا

 نهيلإ اليم مهّدشأو .ءاسنلاب هللا قلخ فغشأ نم نومأملا ناكو :قاحسإ لاق
 ناك امو يرمأ هّئيَسنأ دق نهنأو هيلع بلغ دق ذيبنلا نأ تملعو «نبب ًاراتهتساو

 اي:

 هرورس

 ,ءيش ريغ يف انهه انأو هتذل يف وه :يسفن يف تلقف ,هعوجر نم يندعوو لإ مدقت

 تمقف . اهضاضتفا ىلإ ةعلطتم يسفنو ؛ اهتيرتشا دق تنك ةيبص يدنعو ؛ةيقب يفو

 :تلق ؟ ديرت نيأ ىلإو تمزع يأ ىلع : مدخلا لاقف ءاهركذ دنع ًاعرسم

 هولا هلفش دق هرورس يف وه تلق ؟نينمؤملا ريمأ كبلط نإف :اولاق . فارصنالا

. 
 ءيشب مهت ال يأ : مرت الو (؟) .تاروتسملا :تاريتسلا

)١( 
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 هجو الو .هتقو زاج دق ٌدعوم هنيبو ينيب ناك دقو «يبلط نع هيف وه ام ٌةذلو

 . يسولجل

 2. ءيش يف ُضراعأ ال هيف لوقلا لوبقم ,نومأملا راد يف رمألا َمّدقم تنكو :لاق

 باحصأو رادلا ناملغ ينيقلف ءرادلا باب ىلإ ًاردابم تجرخف ؛هيلإ تأموأ اذإ
 اوملع الف «ةبادب كوءاج دق اوناكو ءاوفرصنا دق كناملغ نإ :اولاقف «')ةبونلا

 ةباد كّرضُحن : اولاق . يدحو تيبلا ىلإ ىشثمتأ انأ ريض ال :تلقف . اوفرصنا كتيب

 ؟ لعشمب كيدي نيب يضمنف :اولاق .كلذ يف يل ةجاح ال :تلق ؟ةبونلا باود نم
 . ًاضيأ ديرأ الو ءال :تلق

 تلدعف «لوبلا ةقرحب تسسحأ قيرطلا ضعبب ترص اذإ ىتح «تيبلا وحن تلبقأو

 ىتح .«تلّبف ؛قيرطلا ىلع لوبأ يناريف ماوعلا نم ٌّدحأ زوحي الئثل ,ةقزألا ضعب ىلإ

 اف «قاقزلا ىلإ رادلا كلت نم قلعم ءيشب اذإ ,ناطيحلا ضعبب حسملا ىلإ تمق اذإ

 ريبك '"'ليبنزب اذإف ءوه ام فرعأل ءيشلا كلذ ىلإ توند مث ,تحّسمت نأ تكلام

 هيلإ ترظن الف «مسيربا لّبحأ ةعبرأ هيفو , "![جابيد سبلُم .ضباقم ةعبرأب قلعم

 يرمأ يف ىّورتأ ةعاس تمقأف .ارمأل هل نإو .ًاببسل اذهل نإ هللاو :تلق هتنيبتو

 ام ًانئاك هيف نسلجألو َنرساحتأل هللاو :تلق يب كلذ لاط اذإ ىتح .هيف ركفأو

 .. . ناك

 رهظ ىلع ناك نم سحأ ملف «ليبنزلا فوج يف تسلجو يئادرب يسأر تففل مم
 ءراوج عبرأب اذإف طئاحلا سأر ىلإ اوهتنا ىتح مهيلإ ليبنزلا اوبذج «هلقثي طئاخلا

 اي :نلقف !ديدج لب ءال :تلقف ؟ديدج مأ قيدصأ «ةعسلاو بحرلاب لنا :نلقف

 «يدي نيب تلبقأو «ةعمش هيف تسط ىلإ نهادحإ تردتباف . ةعمشلا يتاه ,ةيراج

 ىلإ ينتلخدأ مث ءهل ترح ام فرظلاو نسحلا نم اهف «ةفيظن راد ىلإ تلزن ىتح

 . سانلا نم ةعامج وا ؛ ةبوانملا نم مسا : ةبونلا 10(

 . بارجلا :ليبنزلا (؟)

 .ريرح نم هتمحلو هادس . بايثلا نم برض :جابيدلا (؟)
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 الإ هلثم رأ مل ام شرفلا فونُص [نم اهيف ] ,ةصوصرم ("؟صانمو ,ةشورفم سلاجم
 .. ةفيلخلا راد يف

 ةجضب الإ كلذ دعب ترعش اف ءسلاجملا كلت نم سلجم ىندأ يف تسلجف
 يف نقباستي فئاصوب اذإو ءرادلا يحاون نم ةيحان يف تعفر دق روتسو «ةبلجو

 اهنأك ةيراج نهنيبو ؛ّدنلاو دوعلا اهيف نرخبي رماجملا ٌنهضعبو ,عمشلا نهضعب يديأ
 دنع تكلامت مف ؛نوصغلا ىلع يرزي ّدقب , علاطلا ردبلاك نهنيب ىداهتت .جاع لاثمت
 «تسلجو . هتداع كلت تسيلو ىتأ رئاز نم كب ًابحرم :تلاقف ءتضبم: نأ اهتيؤر
 «كلو يل هللاو اذ ناك فيك :تلاقف .هيف تنك يذلا عضوملا نع نع يبسلجم تعفرو

 «يناوخإ ضعب دنع نم تفرصنا :تلق :لاق ؟ببسلا مف ؛ّلِإ عقو ناك مع.الو

 اذه ىلإ تذخأف لوبلا ينذخأو .«قيض تقو يف تجرخف .تقو ىلع ينأ تنئظو

 تسلجف ذيبنلا ينلمحف .ًاقلعم ًاليبنز تدجوف .قاقزلا اذه ىلإ تلدعف .قيرطلا
 نإ ريض ال :تلاق هينّمهلأ هللاف ًاباوص ناك نإو .هيئبسكأ ذيبنلاف أطخ ناك نإف هيف
 نيأو :تلاق . "'ازاّرب :تلق ؟ كتعانص اف ؛كرمأ بقاوع دمحت نأ وجرأو هللا ءاش

 . مهطاسوأو مهلثامأ نم :تلق ؟تنأ سانلا يأ نمو :تلاق . دادغب :تلق ؟كدلوم
 :تلق ؟ ًائيش راعشألا نم تيور لهف :تلاق ...!كراد بّرقو هللا كاّيح :تلاق

 لخادلل نإ .كادف تلعج :تلق تظفح امم ءيشب انركاذف :تلاق . ًاريسي ًائيش
 :تلاق . ةركاذملاب يتأي ءيشلاف «كلذ نم ءيشب نيثدتبت نكلو ؛ضابقنا يفو ,ةشهد

 ؟...اذكو اذك اهيف لوقي يتلا هتديصق نالفل ظفحت لهف ,تقدص دقل يرمعلا

 دوجأو .مهراعشأ نسحأ نم ,نيثدحملاو ءامدقلا ..ءارعشلا نم ةعامجل يتدشنأ من

 نسح نم مأ .اهطبض نم .بجعأ اهاوحأ يأ نم رظنأ عمتسم انأو ,مهليواقأ

 نم مأ ءتيرغلل اهطبض ةدوج [و اهتياور ] نسح نم مأ «اهبدأ نسح نم مأ .اهظفل

 )١( سورعلل وا بيطخلل دعي ريرس وأ عفترم يمرك يهو ءةصنم عمج : صانم .

 بايثلا نم عون وهو .زبلا عئاب :زازبلا (؟) . 1



 كنع بهذ نوكي نأ وجرأ :تلاق مث ؟رعشلا نازوأ ةفرعمو وحنلا ىلع اهرادتقا

 . كلذ ناك دقل هللا ءاش نإ :تلقف . '''ةمشحلاو ضابقنالاو رصحلا نم ناك ام ضعب

 . لعفاف ظفحت ام ضعب نم اندشنت نأ تيأر نإف :تلاق

 نع ينلأست تلبقأو يديشن تنسحتساف ؛ءارعشلا نم ةعارجل دشنأ تعفدناف :لاق

 (يلإ ةيغصم يهو .كلذ يف فرعأ امب اهبيجأ انأو .يل ةربتخلاك يرعش يف ءايشأ

 الو ترصق ام هللاو :تلاق ؛عنقَم هيف ام ىلع تيتأ ىتح ؛هب ىتآ امل ةنسحتسمو

 مايأو رابخألاب كتفرعم فيكف ؛كعم ام لثم ةقوسلا ءانبأو راجتلا ماوع يف تمهوت

 ام انيرضحأ ةيراج اي :تلاقف . كلذ نم ءيش يف ًاضيأ ترظن دق :تلق ؟سانلا

 بئارغ اهيلع عمج دق «ةفيطل ةدئام انيلإ تمّدق ىتح ًائيح انع تباغ ايف . كدنع

 ضعب رّذعأ تلبقأف ,تمدقتف ءعاضرلا لوأ ةجلاملا نإ :تلاقف ؛يرسلا ماعطلا

 نسحو اهفرظ نم ىرأ ام منتغأ انأو ءيدي نيب عضتو عطقت يعم يهو ءريذعتلا

 . ةدئاملا تعفَر ىتح ءاببدأ

 لثم اهيدي نيبو ,لسغمو حدقو ةينيص يدي نيب تعضوف ءذيبنلا ةينآ ترضحأو

 عمتجا هرأ مل ام هكاوفلا بئارغو نيحايرلا فونص نم سلجملا طسو يفو ؛كلذ

 لاق . ةئيبت نسحأ ءيبهو (ةئبعت نسحأ ءيبع دقو .«ناطلس وأ دهع ّيلول الإ دحأل

 نع ًافقوتم كارأ يلام :تلاقف «ةئدتبملا ىه نوكتل بارغلا نع تلقاثتف :قاحسإ

 . تبرشف رخآ ًاحدق تبكسف !كادف تلعُج «كل ًاراظتنا :تلق ؟ بارشلا

 امم سانلا مايأ ركذو رابخألاب ةركاذملا نإف .ةركاذملا ناوأ اذه :تلاق م

 هنا ينغلب :تلقف .,تعفدناف .هتاقوأ نمل اذه نإ يرمعل :تلق . برطي
 اذك

 اذك هتصق نم ناكو ...نالف نب نالف هل لاقي كولملا نم لجر ناكو ...اذكو

 الإ هب ثدحتُي ال امو ,كولملا رابخأ نم ناسح رابخأ ةدعب تررم ىتح ....اذكو

 ينتثدح دقل هللاو :تلاق م «ًاديدش ًارورس كلذب تّسف ؛ةفيلخ وأ كلم دنع

 )١( دومحملا طسولا كلسملاو ,ءايحلا:ةمشحلا .



 ءاذه لثم ظفحي راجتلا نم دحأ نوكي نأ نم يبجعت رثك دقلو ,ناسح ثيداحأب
 :تلقف . ةفيلخ وأ كلم دنع الإ هب ثّدحتُي ال امو .كولملا ثيداحأ نم اذه امنإو
 ؛ ظفحلا زيثك ةفرعملا نسح ناكو .كولملا ضعب مداني راج يل ناك ,كادف تلعج

 نم هعنمي لغشل ؛هبحاص راد ىلإ اهيف بهذي ناك يتلا هتبون نع لطعت امبر ناكف .
 ينربخأ امبرف ؛يلزنم ىلإ هرّيصأو هيلع مزعأو .هيلإ ىضمأف .عطقي رمأل وأ «كلذ
 (مف ؛هقرافي ال ناك نممو هنادخأ ةصاخ نم ترص نأ ىلإ .ًائيش ثيداحألا هذه نم
 يرمعلو . اذك اذه نوكي نأ بحي :تلاقف . هتدفتسا هنعو .هتذخأ هنمف ينم تعمس

 :قاحسإ لاق . مرك عبطو ةديج ةحيرقل الإ اذه امو .ظفحلا تنسحأف تظفح .دقل
 ءرَخآ يف يه تأدتبا تغرف اذإف ,ثيدحلا ءيدتبأ :ةركاذملاو بارشلا يف انذخأو
 اهمهوت ول ةلاح يف انأو ,دّدجُي روخبلا قئافو ''ادنلاو «ليللا ةماع كلذب انعطق ىتح
 . ًاحرفو ًارورس راطتسال اهلمأت وأ نومأملا

 كارأل يفإ هللاو  يتينكو يمسا اهيلع تريغ دق تنكو - نالف اي :يل تلاق من

 ؛بدألا عراب ,لكشلا حيلم ,هجولا يضول كنإو ,لضافل لاجرلا يف كنإو : الماك
 ايوه امو :تلقف .تْعَرَبو تْرَرَب دق نوكت ىتح دحاو ءيش الإ كيلع ىقب امو
 مرتت وأ .يهالملا ضعب كّرحت .تنك ول :تلاق ؟كنع ءاوسألا هللا عفد ,يتديس

 تّطّرحو هب تفلك املاطو .هيهتشأ ًايدق [تنك ينإ ] هللاو :تلقف .راعشألا ضعبب

 هبلط يف تمدقت |ملكو .هب يئانع لاط امل ؛هنم ءيش يب قلعي الو هقّررَأ ملف «هبلع
 ,ةقرحل كلذ نم يبلق يف نإو ,هنع تضرعأو هتكرت .بهذأ هنعو دعبأ هنم تنك

 ؛ًائيش هدّيج نم اذه يسلجم يف عمسأ نأ هركأ امو .هيلإ لئام هب رتهتسمل ينإو
 وه ام هللاو ال :تلق .انب تضّرع دق كنأك :تلاق ! يشيع بيطيو يتليل لمكتل

 ..هب أدب ام تأ نَم ىلوأ تنأو ,لضفلاب تأدب تنأو ؛حيرصت الإ وه امو « ضيرعت

 تننظ ىتح هتّنسمَج نأ الإ وه امف ,هتذخأف . ًادوع ترضحأف .دوع :ةيراج اي :تلاقف

 . توص ةدوجو ءادأ ةحص عم ( ينغت تعفدناو .اهيف نمو يف تراس دق رادلا نأ

 . هدوعب رخبتي تابنلا نم برض :ّدنلا )10(



 لقعلاو «عئارلا لاكلاب كابحو .لضفلا "لالخ كل هللا عمج دقل هللاو :تلقف

 توصلا اذه نمل فرعت امأ :تلاقف . ةينسلا لاعفألاو ,ةيضرملا قالخألاو «دئازلا

 اذك هببس ناكو ,نالفل رعشلاو .قاحسإل ءانغلا : تلاق . هللاو ال :تلق ؟هب ىّنَغ نمو

 . ءانغلا نم نسحأ هللاو اذه : تلقف . . . اذكو

 ناك اذإ ىتح ؛برشأو برشت كلذ عمو ,هينغت توص لك يف اهاح كلت لزت ماف

 دق تقولا نإ «ةينُب يأ :تلاقف ءاحل "7ةياد امنأك زوجع تءاج ,رجفلا قاقشنا دنع

 يإ :تلق ؟تمزع :تلاقف ؛تضبن اهلاقم تعمس الف . يضهناف تكش اذإف ءرضح
 سلاجملا نإف .هيف انك ام نرتستل كيلع [تّمْرع ] ,ةمالسلل ابحاصُم :تلاقف . هللاو

 ؟كلذ يف ةيصو ىلإ جاتحأفأ ءكادف تلعج تلقف . ةنامألاب

 رادلا ةيحان يف باب يب يتأف .هيدي نيب ,ةيراج اي :تلاقو «ينتعدوو اهتعدوف
 «يسأر تعضوو تيلصف «تيبلا تردابو ,ةرصتخم قيرط ىلإ هنم تجرخأو يل حتفف
 نيب تلثم |لف .هيلإ ترسف تبكرف تمقف ؛بابلا ىلع ةفيلخلا لّسْرو الإ تهبتنا (ف
 اي :تلقف . كنع انلغاشتو «كل هاّنمض انك امب كانوفج ,قاحسإ اي :يل لاق هيدي

 اذإف نينمؤملا ريمأ ىلع لخدي رورس نم يبلق ىلإ ّرسأو يدنع رثآ ءيش سيل «يديس
 تناك ام :لاق مث .هرورسب لصتي انرورسو بيطي انشيعف هشيع باطو هرورس لمك

 ءاهب بلقلا قلعتم تنكو .ةيبص قوسلا نم تيرتشا تنك يديس اي :تلق ؟ كتلاح

 ًاعرسم تيضمف .اهب يسفن ينتبلاط ةيقب يف تناك دقو , نع نينمؤملا ريمأ لغاشت الف

 امع تعطقف ركسلا لع بلغو ءاهعم تبرشو اهتيقسف ًاذيبن ترضحأو ءاهترضحأو

 - نم سانلا ىلع أيهتي ام رثكأ ام :يل لاقف . تحبصأ نأ ىلإ مونلا يب بهذو ؛تدرأ

 نم عنتمي ٌدحأ لهو نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ؟ سمأ هيف انك ام لثم يف كل لهف . اذه

 انك يذلا سلجملا ىلإ انرصف ء,تضمنو ضهنف [انب ضبماف ] تكش اذإف :لاق ؟كلذ

 )١( تافصلاو تامسلا :لالخلا .

 ةلباقلا وا ةنضاحلا وأ ةيبنجالا عضرملا :ةياّدلا (؟) .
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 اي لاق مث ,ًامئاق بثو تقولا كلذ ناك اذإ ىتح .لضفأو انلاح لثم ىلع . سمألاب هيف

 ينقراف نأ الإ وه اف .ةحبصلا ىلع تمزع دقو ؛كئيجأ ينإف «''مِرَت ال .قاحسإ
 يل لاقف . تضهنف لهاج الإ هنع ربصي ال ءيش وه اذإف ,هيف تنك ام يل روصت ىتح

 الو ؟هومتكرت مل ءلاقو .كب انبلاطو كتيلخت انيلع ركنأ هنإو . هللا هللا :ناملغلا
 نكلو . ًادبأ ةوركم يببسب مكدحأ لان ال هللاو :تلقف . انب عاقيإلا بحت الإ كبسحن

 اذإ هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا ريمأو ,ثّيرت الو سبح يل ناك ال هللاو . يتجاحب ردابأ

 . هللا ءاش نإ هجورخ لبق مكيفاوُم انأو .أطبأ لخد

 هيلع ناك .ام ىلع ليبنزلا تيفاوف «قاقزلا يف انأو الإ ترعش امف .تيضمف :لاق

 ثبلأ ماف «[ ةحرابلا هيف تنك يذلا ] عضوملا ىلإ ترصو «تذعصأو هيف تدعقأف

 دق وأ :تلاق . هللاو يإ :تلق ؟انفيض :تلاقف .تعلط دق اهب اذإو ةهينه الإ

 :تلقف مالسلا كئرقي هسفن ٌحدام :تلاقف . تلقثأ دق يفأ ْنظأو ,معن :تلق ؟تذدواع
 . هللا ءاش نإ :تلق دعت الف انلعف دق :تلاق ,حفصلاب ينمف .ةوفه

 كلت ىلع لزن ملو .برشلاو داشنإلاو ةركاذملا نم هيف انك اهق انذخأو .تسلج مث

 :لوقت لازت ال كلذ عم يهو . طاسبنالا ضعب تطسبناو تسنأ دقو «لضفأو لاخلا

 . تعربو تيهانت دقل «ًائيش ةعنصلا كلت نم تمكحأ هيلع تنأ ام ىلع تنك ول

 مم .هيلع تردق الو هتقزر اف هيف تدهجو كلذ ىلع تصرح دقل هللاو :لوقأف

 «يناغألا يف تذخأف . ةحرابلا كلضف نم ناك امم انيلخت ال .كادف تلعج :تلق

 !قاحسال :لوقتف !ال :لوقأف ؟اذه نمل يردتأ :تلاق بيط توص رم املكو

 ,توصلا عيدب تيبلا اذه يف قاحسإ خب .لوقتف !قذحلا يف اذكه قاحسإو :لوقأف

 :لوقتف !دحأ هطعي مل ام اذه قاحسإ يطعأ دقل ! هللا ناحبس :لوقأف . ءانغلا قيمعو

 . هب افلكو هل ائاسحتسا َّدْسَأ تنكل هنم اذه تعمس ول

 ةيراج تردابو .اهتعدوو تضبن .زوجعلا تءاجو تقولا كلذ ناك اذإ ىتح

 . هنم تجرخف بابلا تحتفف

 . ءيشب مهت ال :مرت ال 00(



 اف ءتمنف يسأر تعضوو .حبصلا تيلصو ةالصلل تأضوتف لزنملا تردابو

 نيب تلثم نأ الإ وه ايف رادلا ىلإ تبكرف ؛يننوبلطي نينمؤملا ريمأ لسُرو الإ تهبتنا

 ال :تلق . كانلماع ام لثمب ةلماعمو انل ةأفاكم الإ تيِبأ ,قاحسإ اي : يل لاقف هيدي

 ريمأ نأ تننظ يننكلو ,.تّدصق هيلإ الو ,تبهذ كلذ ىلإ ام ,نينمؤملا ريمأ اي هللاو

 . ,ةيراجلا رمأ ينركذأف ناطيشلا ءاجو .يرمأ لفغأو هتذلب ينع لغاشت نينمؤملا

 .رمألا [نم ] تغرفو ةجاحلا تيضق :تلق ؟ اذام كرمأ نم ناكو :لاقف «تردابف

 اي انأ :تلقف . مظأ يدابلاو ةدحاوب ةدحاوو اهنم كبلقب ناك ام ىضقنا دق :لاقف

 لثم يف كل له .كيلع بيرثت ال :لاقف كيلإ ةرذعملاو .ماظأو مول نينمؤملا ريمأ

 يذلا عضوملا ىلإ انرص ىتح انمقف . انب ضبماف :لاق ! هللاو يإ :تلق ؟لوألا انلاح

 تلق ؟تمزع ام قحسإ اي :يل لاق تقولا ناك اذإ ىتح ؛ائتذل يف انذخأف ,هيف انك

 ؛ حبطصتل كيلإ جرخأ ىتح نسلجتل كيلع تمزع :لاق !نينمؤملا ريمأ اي يل مزع ال

 ! هللا ءاش نإ :تلق !نيموي ذنم لع تْصْعن دقو حوبصلا ىلع مزاع ينإف

 تلعجو ,يبسواسو تلاجو ,تدعقو تمق ىتح «ىراوت نأ الإ وه (ف ,ماقو

 نم ينجرخي امو نومأملا ةعاط نع جورخلا يفو .اهيف ركفأو اهعم يسلجم يف ركفأ
 ًاردابم تمقف ؛ اهرمأ ف تركف ذإ بعص لك [ يلع ] لهسف ؛هتدجومو هطخس

 قّلعم انأو .ةصق يل نإ !هللا هللا تلقف ؟ديرت نيأ :اولاقف رادلا ٌدنج يلع عمتجاف

 ىلإ سيل :اولاقف .رمألا ضعب يف مهتعلاطم ىلإ جاتحأو «يلزنم يف نَم ضعبب بلقلا

 رخآلو ,يمتاخ دحاول تبهوو ءاذه سأر لّبقأو ءاذهب قفرأ لزأ ماف !ليبس ككرت

 تيفاو ىتح ًارساج اهنع دترأ مل مهتلمج نع تجرخ ملف ؛ينوكرت ىتح «يئادر
 . معن :تلق ؟ انفيض :تلاق ينتأر |ملف ؛ عضوملا ىلإ ترصو حطسلا تدعصو ليبنزلا

 تدع نإف .مايأ ةثالث ةفايضلا قح ,.كادف تلعج :تلق !ماقُم راد اهتلعج :تلاق

 . ةجحب تيتأ دقل هللاو :تلاق ! يمد نم لح يف تنأف اهدعب

 اذإ ىتح ,ةركاذملاو «داشنإلاو برشلا نم لوألا انلاح لثم يف انذخأو ءانسلج مث

 اذه ىلع ينقرافي ال نومأملا نأو ,يتصق يف تركف .براق دق تقولا نأ تملع
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 هل تلق نإ ينأ تملعو «يلاح نع هل فشكأو يتصق حرشب الإ هنم صلختأ ال يننأو
 ؛ ءاسنلا ىلإ ليملا نم هيلع بلغ ناك ام عم .هيلإ ريسملاو عضوملا ةفرعمب ينبلاط كلذ

 تلعج :تلق . كل ادب ام لق :تلاق ؟ يلابب رطخ ءيش ركذ يف نينذأتأ :اهل تلقف

 ينم نسحأ وه مع نبا يلو بدألابو هب بجعيو «ءانغلاب لوقي نمم كارأ ينإ .كادف

 ةئسَحو ,هذيمالت نم ذيملت انأو ,ةفرعم زعأو .ًابدأ رثكأو .ًاردق فرشأو .ًاهجو

 نأ ضرت مل !حرتقمو ٍليفط :تلاق !قحسإ ءانغب سانلا فرعأ وهو ؛هنانسح نم
 «كادف تلعج :اهل تلقف ؟رخآب كعم يتأت نأ تبلط ىتح «مايأ ةثالث كل انحمس

 نإ :تلاقف .هركذأ الف الإو كلذ تدرأو تنذأ نإف ,ةّمكحملا تنأ ينوكتل هتركذ

 امم ُرثكأ هللاو وه :تلقف .هفرعت نأ ةركن الف تركذ ام ىلع اذه كمع نبا ناك

 2 هب تأ ةينآلا ةليللاف تئش نإ :تلاقف !تفصو

 . ىلع اومجه دق ةفيلخلا لسرب اذإو « يلزنم تيفاو ىتح تضهنف تقولا رضح مث

 اوهتنا ىتح .كلت يتلاحب يب ام ىلع تبحّس يب اورصب املف ؛ةطرشلا باحصأو يلزنم
 :لاقف ؟ 'ادرح ظاتغم ءرادلا طسو يبمرك ىلع سلاج نومأملا اذإف ؛رادلا ىلإ يب
 اهيف جاتحأ ةصق يل تناك هنإ :نينمؤملا ريمأ اي هللاو ال :تلق ؟ ةعاطلا نع ًاجورخأ

 اذك يربخ نم ناك :تلق انولخ [لف .اوّحنتف ًافقاو ناك نم ىلإ أموأف . ةولخلا ىلإ

 ...تعلصو تلعفو ءاذكو

 يإ :تلقف ؟لوقت ام يردتأ ,قحسإ اي :لاق ىتح اهثيدح نم تغرف ام هللاوف

 كلذ ىلإ ام :تلق ؟تدهاش ام ةدهاشم يل فيك !كحيو :لاقف !يردأل ينإ !هللاو

 هللاو :تلق ! هنع ربص يل يقب ام اذهف ؛ اهيلإ ينلصوتو فطلتت نأ دب ال :لاق !ليبس
 الإ ينيجني ال هنأ تملعو ,كنايصع نم هيلع تمدق اهفو اهتصق يف تركفت دق ينإ

 ,كركذ اهل تْمَّدقف ةبلاطم ّدشأ هب ينبلاطت كنأ تملعو «لاحلا فشكو قدصلا

 لك ينم كلانل كلذ الول هللاو تنسحأ :لاق .اذكو اذكب كرمأ يف ينتدعوو
 .مّلَس يذلا هلل دمحلاف :تلق !هوركم

 .نابضغلا :درحلا )١(
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 «قحسإ اي :لوقي كلذ عم وهو ءانتذل يف انذخأو ءانسلج ىلإ تضهنو ضمن مث
 !اهرمأ يل حرشاو ءاهلاح يل فص

 (!ةأّده ليللا نم ىضم نأ املف ءراهنلا ىضم نأ ىلإ اهتركاذم يف انموي انْعطقف
 ءاج ىتح .هيلع بلاغ قلقلاو ؛ليلق يقب لوقأ انأو !تقولا ءاج ام :لوقي لعج

 انأو رامح ىلع وهو .مالغ انعم ؛رصقلا باوبأ ضعب نم انجرخو انضهنف .تقولا
 :هل انلقو .مالغلل نيرامحلا انملس مث ءانلزن اهيزنم نم برقلاب انرص |لف .رامح ىلع
 :لوقأ انأو نيركنتم يثمن انلبقأو نيرامحلاب انهه نكف رجفلا ناك اذإف .فرصنا

 نك لب .كلملا َرّيحتو ةفالخلا ا"ايوخغ حرطتو . يماركإو اهترضحب يّرب رهظُت نأ بجي

 نإف !قحسإ اي كحيو :لاق مث ؟ ينيصوت نأ جاتحي وأ معن :لوقي وهو !يل عبت كنأك
 . قفرب كنع اهعفدأو كيفكأ انأ :تلق ؟ عنصأ فيك نغ يل تلق

 دحاو يف انم لك دعقف «لابح نامثب نيقلعم '"''نيليبنزب اذإ قاقزلا ىلإ انرص اللف
 «سلجملا ىلإ انيهتنا ىتح انيديأ نيب نردابو ؛حطسلا يف نحن اذإو ,يراوجلا ائبذجو
 يف تدعق مث ؛ًاديدش ًابجع بجعتيو ءيّرلاو رادلاو شرفلا لمأتي نومأملا لبقأف

 اف «تملسف تلبقأ مث «ةبترملا يف ينود نومأملا دعقو هيف دعقأ تنك يذلا يعضوم
 الأ ءكمع نبا تفصنأ ام هللاوف ! انفيض ُهَللا اًيح تلاقف ءاهنسح نم تهب نأ كلامت

 تنأف كئيدف عفترا :[هل ] تلاقف !كءادف تلعج .كيلإ كلذ تلقف ؟هسلجم تعفر

 !ةذل ديدج لكلو ؛تيبلا لهأ نم راص دق اذهو ,ديدج

 هدشانتو هركاذت هيلع تلبقأ مث .سلجملا ردص يف راص ىتح نومأملا ضهنف

 تيفو :تلاقو يلإ تتفتلا مث لاق اهمخفيو ءنف لك يف اهعم ذخأي وهو .هحزامتو
 ذيبن رضحأ مث :لاق !كعينص ىلع كّركش بجوو كلوق يف تقدصو كدعوب

 هب ةرورسمو ءاهيلع لبقم وهو هيلع ةلبقم كلذ عم يهو .بارشلا يف انذخأو

 . هثلث ىلا هلوأ نم وهو ليللا نم عيزملا :أدهلا :ةأدهلا )١(

 .راختفالاو مظعتلا : ةوخنلا 0(

 . بارجلا :ليبنزلا (م)



 ال نحن كتيدف معن :تلق ؟راجتلا ءانبأ نم اذه كمع نبا :يل تلاقف ؛ اهب رورسمو

 يرمعل :تلقف !كدعوم :تلاق مث !نابيرغل اهيف امكنإو تلاق !ةراجتلا الإ فرعن

 , اتوص تنغف دوعلا تذخأف . كاذ كل :تلاق . ًائيش عمسن ىتح نكلو «بيجم هنإ

 . الطر هيلع انبرشف « يلع هحرتقي نومأملا ناك توصب تنغ مث ؛ الطر هيلع انبرشف

  هللاوف ؛قحسإ اي :لاقو حايترالاو حرفلا هلخاد «لاطرأ ةثالث نومأملا برش الف

 !نينمؤملا ريمأ اي كيبل :تلقو تضهنف ؛هتسيرف ىلإ دسألا رظن لإ رظني هتيأر دقل
 !توصلا اذهب يننغ :لاق

 هنأ تملع , هينغأ هيدي نيب تفقوو دوعلا تذخأو هيدي نيب تمق ينتأر الف

 ؛ اهتلخدف « ةبورضم '")ةلك ىلإ تأموأو !انهه ؛تلاقف تضهنف ؛ قحسإ ينأو ةفيلخلا

 بر نَّم رظنا !قحسإ اي كحيو :يل لاقو .ًالطر برشو توصلا كلذ نم تغرف 2

 نب نسحلا :تلاقف رادلا بحاص نع اهتلأسف زوجعلا كلت ىلإ تجرخف !رادلا هذه

 . هتملعأو تعجرف هتنبا ناروب :تلاق ؟هذه نمو :تلق . لهس

 ىلإ انيضمو .هب هّوفتت الو رمألا اذه متكا «قحسإ اي :يل لاقف « ءانفرصنا مث ؛لاق

 :نومأملا هل لاق ءهتداع ىلع لهس نب نسحلا رضحو حابصلا ناك [ملف ؛ةفالخلا راد

 ينإف :لاق .ناروب :لاق ؟اهمسا ام لاق .نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق ؟تنب كلأ

 اهتجوزت دق ينإف لاق كيلإ اهرمأو «نينمؤملا ريمأ اي كتَّمأ يه لاق كيلإ اهبطخأ

 . انيلإ اهلمحاف لاملا تضبق اذإف :رانيد فلأ نيثالث دقن ىلع

 ثيدحلا اذه رتسأ تنكو ؛هيدل نهرثآو «هدنع هئاسن ىظحأ تناكو ءاهجوزت مث

 . نومأملا تام نأ ىلإ

 تنك ذإ «مايألا ةعبرألا كلت يف يل عمتجا ام دحأل عمتجا اف :[ قحسإ لاق ]

 مهكولمو لاجرلا نم تيأر ام هللاوو ءاهسلجم ىلإ نينمؤملا ريمأ سلجم نم فرصنأ

 )١( هريغو ضوعبلا نم هب ىقوتي بقثم قيقر رتس :ةلكلا .
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 امأو ؛اهلقع يف ناروُبك ةأرما ءاسنلا نم تدهاش الو ,نومأملاب يفي ًادحأ مهئافلخو

 تلأس دقلو هيلع تفقو ام ىلع مولعلا نم فقي نأ هل أّيهتي نم نظأ اف اهبدأو اهتفرعم

 كلذ لعفت اهنإ :تلاقف ؟ ىرأ ام ىلع اهلَمَح ام :زئاجعلا نم اهتمدخ ىلوتي نم ضعب
 هيلع عقي نأ نم رثكأ ءابدألاو حالملاو ءافرظلا ترشاع دقلو ءةنس اذكو اذك ذنم

 نكي ملو ؛ ةحيبق ةملك الو ''اَنَح الو هوركم دحأ نيبو اهنيب ىرج نكي مو « ءاصحإ

 رادقألاو ةءورملا لهأو ءافرظلا ةرشاعمو «ةركاذملاو بدألا بح الإ كلذ يف اهبهذم

 اهُردق فعاضت دقل هللاوف :لاق .رّكنُت ةلاحل الو ءرهظت ةبيرل ال ءراطخألاو لبّتلاو

 . اهلضفو اهتمه فرش تملعو ,يسفن يف اهرطخ مظعو ,يدنع

 . اهب نومأملا جّوزت ببسو «ةقيقحلا ىلع ًاحيحص ناروب ربخ اذهف

 ةيراجو ةفينح ينب نم ىتف

 ىلإ نوهزنتي اوجرخ ةفينح ينب نم ًاسان نإ :يدع نب ٌثيهاو يبلكلا نب ماشه لاق
 هللاو فرصنأ ال :هباحصأل لاقو اهقمرف «ةيراج هقيرط يف مهنم ىتف ىأرف مه لبج
 لساري لبقأو «ىبأف فكي نأ هيلإ اوبلطف !امل يبحب اهربخأو اهيلإ لسرأ ىتح

 ىضمف «لبجلا كلذ يف ىتفلا ماقأو هباحصأ فرصناف «هبلق نم اهبح نكمتو ؛ةيراجلا
 هبتني الثل فرصنا :تلاقف ؛ اهظقيأف .ةمئان ا نيوخأ نيب يهو ًافيس ًادلقتم ةليل اهيلإ
 اهعضأ كدي ينيطعأ نكلو ءهيف انأ امم هللاو ٌنوهأ توملا :لاقف !كالتقيف ياوخأ
 ةليللا تناك املف ؛فرصناو هبلق ىلع اهعضوف ءاهدي هتطعأف !فرصنأو يبلق ىلع

 :لاقف «لّوألا اهاقم لثم هل تلاقف . اهظقيأف «لاحلا كلت لثم ىلع يهو اهاتأ « ةيناثلا

 ؛فرصنا مث امهفشرف هتنكمأف !فرصنأ نأ اهفشرأ كيتفش نم ينينكمأ نإ هللا كل
 . . . هب ناك ام لثم هبح نم اهبلق يف عقوف

 ؟ لبجلا اذه يف قسافلا اذه ماقُم ام :ةيراجلا لهأ لاقف .ّىحلا يف (ههربخ اشفو

 . مالكلا يف شحفلا :انخلا 010(



 ىلع رذحاف «ةليللا كنوتأيس موقلا نإ :ةيراجلا هيلإ تثعبف !ةليللا هيلإ انب اوضما
 ءرطم ليللا يف يحلاب عقوو ,همهسو هسوق هعمو ةاقرم ىلع دعق ىسمأ (لف !كسفن

 ةيراجلا هتقاتشا ءرمقلا علطو باحسلا عشقناو ليللا رخآ ناك الف ؛هنع اولغتشاف

 (منأ نظف اهيلإ ىتفلا رظنف ؛ اهب قثت تناك يحلا نم اهل ةبحاص اهعمو هديرت تجرخف

 ؛تعجرو ىرخألا تحاصو .ةتيم تعقوف «ةيراجلا بلق أطخأ (ف ىمرف .هنابلطي

 :لاقف ءةتيم ةيراجلا اذإف لبجلا نم ىتفلا ردحن اف

 ردقلل ةلازإ الو تل امرك امب ْباَرُعلا بعت

 رحتناف الإو ربصاف اهتلتق تسلأو ىكبت

 نيتيم (هودجوف ةأرملا لهأ ءاجف ؛تام ىتح هجادوأ يف "صقاشمب اجو مث

 !دحاو ربق يف (هونفدف

 زغللا باب

 دامح هيف ةفوكلاب سلجم يف ًاموي عمتجاف ,ةحيبق ةغثل يدنسلا ءاطع يبأ يف تناك

 ضعب ىلإ مهضعب رظنف ؛بعصم نب ركبو «ناقربزلا نب دامحو .درجع دامحو «ةيوارلا
 ! يدنسلا ءاطع يبأ ىلإ انثعب ولف ءاذه انسلجم يف أيت دقو الإ ءىش ىقب ام :اولاقو

 نم .مهدحأ لاق ناك دقو !هللا مكايم !ًابهرم ًابهزم :لوقي لبقأف ٠ هيلإ اولسرأف

 !انأ :ةيوارلا دامح لاقف !ناطيشو ؟ ")جرو ,ةدارج :لوقي ىتح ءاطع يبأل لاتحي

 :هل لاقف « نسح :ديري ءنَّسَه :لاق ؟زغللاب كملع فيك ؛ءاطع ابأ اي :لاقف

 ا"نالّجنم اهيتقيوس َنأك فوع َّمأ ىنكُت ءارفَص اف

 :لاق مم «تبصأ :لاقف . ةرارّر :لاق

 )١( هقنع يف لصنلا ضيرع امهس هفك عمجب عفد :صقشملاب أجو .
 . حمرلا لفسا يف ةديدحلا :جزلا (؟)

 . ديقلا وأ ءطابرلا :قابّسلا (")
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 ؟ نابأ ينب نود ليملا قيوَق يمت ينبل ًاد جسم فرعتأ

 :لاق مث ,تبصأ :لاقف .ناتّيس يبب يف :لاق
 ىمرت حمرلا يف ةديدح مسا اف

 تبصأ :لاقف . رز :لاقف

 : ًاتاخ فصي نومأملا لاقو

 ٌروَدَمَف مسح اَمأ ضيبأو

 هّطْسو نكسيل الإ ْبّسّتكي لو

 اهلثم نه عبرأ تاوخأ ال

 :بنرأ يف رخآ لاقو
 ثابتلاو سأر تاذب ته

 نخلا عم تعفترأ ٌةَباَتَسلا اذإ

 حاحا الب ربطت اهب توه

 :لاقو

 لمت رخُج يف تيأر روث بر

 سوعر ريغب يشمت روسو
 بلك نطب يف تيأر زوجعو
 ًابلك راص هنأ مالغو

 املا َةَدراو تبأر

 ؟ نانسلاب تسيل رّدصلا نيوُد

 راعمف هس اَمأو يقن

 راح طق سكت مل ةفنؤم

 رابك نّمو ىرغّصلا اهنكلو

 ا"ثدلتلا ىلع نيئتتصإلا عقرك
 ثاكتنا الب ثالغلا َمَمَتِجا رص

 ثانالا يفو روكّذلا يف ُبَسسَّنو

 الاقثألا لّمحت ةاطق

 الاطبألا لمحت شير الو ال

 الامج ريمألل ُيبلكلا لمعُج

 ًالازغ راص َكاذ دعب نم مم

 الالب قوذت امو انامز ء

 الوحخأ ةقميقم باقُعو

 فدرلا عضوم :ةاطقلاو . هيفب ميظعلا رحجلا نم بارتلا جرخي يذلا لمنلا :روثلا

 يذلا دلجلا :بلكلا نطبو . فيسلا :زوجعلاو .رفاوحلا نوطب :روسنلاو . سرفلا نم

 )١( نمسلاو ةوقلاو تافتلالا :ثايتلالا .



 : هللا لوق نم ءروصي راص نم هذخأ ءابلك مض :ًابلك راصو . فيسلا دمغ هنم لمعي

 نُهرصف#
 . ءاوللا : ًالاوحأ ةميقملاو

 : ةضيبلا يف رخآ لاقو

 بدألاو رماعلاو يأرلا لهأل لق الأ

 متيأر ءيش يأ ينوربيخ الأ

 ٌرضاح وهو ادّب دق ثيدح يدق

 ةراتو ًاخيبط ًانايحأ لكؤيو

 مد هل سيلو محله ل سيلو

 دي هل سيلو لبجر هل سيلو
 تِّيموُه الو ال بح وه الو

 :هريغ لاقو

 اهبجاخ نيب ًازوجع تيأر يفإ
 هقفرم نيب انيع َنوثالث هل
 ةيناق ارح ٌةِّيح هرهظ يف

 . ةركبلا :شير ريغ نم ريطت يتلا باقعلاو . ةرخصلا :ناتألاو "74َكْيِلإ

 برأ يخأ رومألاب ريصب لكو ()ط -؟

 برعلاو مجاعألا ٍضرأ يف ريطلا نم

 َبَنَطلا يف دج نإو ديص الب ٌداصُي

 بههللا يف و يف سد اذإ ًايوشمو ّاَيلق

 بصع هلل سيلو ٌمظع هل سيلو

 بند هل سيلو ّسأر هل سيلو

 بجعلاوه اذه ْنِإ ينوربخ الأ

 لُجر اق ٌّيِشَبَح اهبانو فيلو
 لزق هلجر يف هقتاع نيبو

 لُجر هرهظ يف لجر هرهظ يف

(0) 

 . ماطخلاب سباحلا دوسألا :اهبانو اهبجاح نيب يذلا يثبحلاو . ةقانلا :زوجعلا

 :هلوقو .هدضع يف ةروصم تناك ليقاثم :هقفرمو هقتاع نيب ًانيع نوثالث هل :هلوقو

 . ضعب يف لخاد اهضعب ريواصت هيف سنرب هيلع ناك : ةيناق ءارمح ةيح هرهظ يف

 دذعقم وهاالوال يشي وه الف

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس 55٠ .

 . ةياغلاو دصقلا :برألا (؟)

 . لجّرلا ظع وه ءلجرا عج :َلْجَُر (س)
 .هدشأو جرعلا أوسا :لزقلا (ع)



 سلاجملا يف ىرُي ٌصخش هّنكلو تّيمومه الو ال يح وه الو
 سدانحلاو ىجّدلا يف ًابيبد بدي هباعل يعافألا مس ىلع ديزي

 سنالقلا تحت ٌجادوألا هبيرفثو ٌُهَنْبِجُي تمصل الاصوأ َقَرفي
 (7رسداركلا دنع ُسَقْنلا ودبي تاهيهو هنأش ٌرفحت نيعلا هتأر ام اذإ

 :هيف رخآ لاقو

 رضخألا بصنملا يف رحبلا نم هاشهلا ريبك ِءاوُرللا ليعض

 ارقعأ ةينع صفو يف ع اجشلا ّرَم ةكيهك هيلع
 رصبي ملو ليبسلا دحو ثعبني ل حص ٌهُسَأ اذإ

 رصقي ل بئاص يَرج ىرج هَنَأر تعدص ٌةيَدَم نإو

 7 بزملا ةئيه همسحيو ٌالبقُم هتتالل ىصقي ش

 رتعتقملا ىلإ ةارثلا قوست هك ىف فَكب ءي يرج

 ثدحملا رعشلا نم تايبأ

 ("ايئاّرلل فطعمك هنم ُعدّصلاو ٌرِّيحتُم ههجوب يعنلا كام

 ءافغإلاب بيش دقوأ حارلاب هنافجأ ىوق تكمن امنأكو
 عيب همانأ ترجل هفكب حارقلا ةاملا رشاب ول

 :لمؤملا لاقو

 "ا تومص يلاخلخو يساوسوو بيجو اهل ءاسنلا ليخالخ

 )١( لصفم يف ايقتلا نيتمظع لك :سودرك عمج :سداركلا .

 .ملقلا :ربزملا (8) 2 .ةيحلا :عاجشلا (؟)
 . ربكتملا : يئارلا (4)

 . بارطضالاو قوفخلا :بيجولا 6(

 /ا١



 تينغ اك يكذلا كسملا نع ًاموي َنينغ ءاسنلا نأ ولو
3 : 3 )0 

 تيبتسي ام هلام ًاليلق ًاريقف رقع لك َحبصأل

 راج راج راج

 باتكلا مت هبو ديرفلا دقعلا نم نماثلا ءزجلا مت

 )١( توقلا :رسكلاب :تيبلا .

 و1١



 عوضوملا ةحفصلا

 .هبر دبع نبال بارشلاو ماعطلا يف

 .برعلا ةمعطأ :؟

 . ماعطلا ءامسأ ه

 نسحلل . هن يبنلل .هلضفو ماعطلا ةفص 7
 . يعمصألل « يرصبلا

 ينأ نب ةعيبرل ,.ةراوص يبأل ' متاح يأ

 يف لجرل .دقرفو نسحلا ,نمحرلا دبع
 . ةلقصم نبا . حيرشل « فنحألا سلجم

 . ىلعالا دبع ماعط 7

 .نيصحلا نياو قدزرفلا 8

 . رواسمل ,صوحألا

 ٠ هنَِع يبنلل . ماعطلاو لكألا بادآ باب .

 .ةريبه نبال . دقرفل

 ١ .ةملسمل ءمهضعبل ءاهيف مهوقو ةنطبلا

 لجرو دوسألا وبأ .ركب وبأو ةيواعم

 .نيمسو يلارعأ .هرش

 ١ «ريبزلا نب هللا دبع ,يعمصألل «يلارعأل
 .ةرسيل

  3٠.ةنيق يف يقارعل

 نب ناهلس مهن .قئاولا ءرعسألا نب لاله
 كلملا دبع .

١ 7/5 

 عوضوملا ةحفصلا

 .درزم مهن ١

 .طقرألا ديمحل 6

 . كلملا دبع نب ناولس توم

 ءاهيف مطوقو ةيمحلا ,ةيمحلا بيع 5
 . ءايطألل ؛ طارقبل

 نبال .مهضعبل ؛ةدلك نبال . هَ يبلا

 . بادنج

 .هئاذغ ىلإ وعدمو كلملا دبع 7

 «ينيدمو يماش . ءاكحلا ضعبل «فنحألل

 . هنبإ يف يروثلا

 . هبيبطو جاجحلا ,نادبألا ةسايس 14

 .رييخ دوهيل 8

 ءرهمج رزيل «ةعزيعزلا وبأو كلملا دبع

 . ءابطألاو نوراه « ماظنلا ميهاربإل

 .ةيذغألا نم ةعيبط لكل حلصي ام ١

 مدقي امو ماعطلا ريدقت .ماعطلا ريدقت 59

 .رخؤي امو هلم

 . ماعطلا عم مونلاو ةكرحلا باب

 يف ةفيطللا ةمعطالا .ةفيطللا ةمعطالا

 .اهريغل ةفطلملا اهسفن

51 

51 



 عوضظوم ا ةحفصلا

 ةفطلملا اهسفن يف ةظيلغلا ةمعطألا

 . اهريغل

 . ةظيلغلا ةمعطألا 4

 . ةظيلغلاو ةفيطللا نيب ةطسوتملا ةمعطألا 9

 .ةراحلا ةمعطألا ٠

 .ةسيايلا ةمعطألا ,ةدراملا ةمعطألا ١"

 ةريثكلا ةمعطألا ,ةطرلا ةمعطألا 59
 .ريثك اهؤاذغ ىتلا ةمعطألا ,لوضفلا

 .ليلق اهؤاذغ ىتلا ةمعطألا مع

 . ًاديج ًاسوميك دلوت ىتلا ةمعطألا م5
 . ًائيدر ًاسوميك دلوت ىتلا ةمعطألا 5
 ةمعطألا «سوميكلا ةطسوتملا ةمعطألا ©

 . ماضيه الا ةعيرسلا

 . ماضهن الا ةئيطبلا ةمعطألا مو
 .ةدعملل ةراضلا ةمعطألا ٠

 .ةدعملا يف دسفت ىتلا ةمعطألا ١

 . نطبلل ةلهسملا ةنيلملا ةمعطألا 1.

 . نطبلا سبحت يتلا ةمعطألا
 ىتلا ةمعطألا ,دودسلا دلوت ىتلا ةمعطألا 5+

 . ددسلا حتفتو ةدعملا ولجت

 .خفنت يتلا ةمعطألا 5

 باتك .ةمعطالا نم خفنلا بهذي ام 06

 .هناوخإ ضعب ىلإ نارمع نب قاحسا

 .باتكلا يف ةمرحملا رمخلا غا/

 . سيق نب فنحألل 1:4

 . ةمربش نبال

 «بارشلا عاونأ ءقدزرفلا ,عاقعقلا نبال 9

 - عوضوملا ةحفصلا

 . ةعارش نباو ديلولا
 . ىعمصألاو ديشرلا

 ,ساون يبأل ءاهثئابخو رمثلا تافآ ٠
 . قحلاب قطانلل

 .دوسألا يبأل , ميدنلا

 .بالك نب يمقل ,بارشلا باحصأ 01١

 نب ناثعل «ديلولا نب ديزل .يدعل 07
 .نافع

 ف ريرجل ,.بيصنو ناورم نب زيزعلا دبع
 . لطخألا

 هللا دبع نب ةيمأ يف .دامح يف مضعبل 0+

 .ناسحل «كلملا دبعو

 . يلصوملا نبال

 دايز .ةمره نب ميهاربإو ديز نب نسحلا 45

 .ردب نب ةثراحو

 ,ةقرازألا برح يف ردب نب ةثراح 0

 . ءارعشلا ضعبل
 .يدنملا وبأ 71

 . مكحلا مأ نبال 0

 .ةدعسم نباو نومأملا

 . رهاط نباو مثكأ نباو نومأملا 04

 دايزو ردب نب ةثراح .ىراكسلا دوعو 9

 . مصاع نب سيق

 . نوماملا

 . ءارعشلا ضعبل ٠

 رهشو رمخلا يف فارشألا نم دح نم 1١

 ءروسمو ديزي .ةيواعم نب ديزي ءابب



 ةحفصلا

1 

53 

51060 

531 

+ 

34 

38 

 الا

 ا/؟

 ئئت

,7 

 ا/ا/

074 

 ١م

 عوضوم ا

 .ةبقع نب ديلولا

 «ٍيلع نب سابعلا .رمع نب هللا دبع
 نب نمحرلا دبع ؛نوعظم نب ةمادق
 نب مصاع ؛ةورع نب هللا دبع .ءرمع

 دبع «ناورم نب زيزعلا دبع .رمع

 نب كلملا دبع ءيفقثلا نجح وبأ

 .ناورم

 .ةمره نب مهاربإ :ةأرملا ركست نيح
 . ذيبنلاو رمخلا نيب قرفلا
 «نونحسل «ىشعألل .2يروثلا نايفسل

 .ةبيتق نبال

 . ةبرشألا يف هلوق يف ةبيتق نبا ةضقانم
 .رمخلا عنصت مم دالبلا روح

 ذيبنلا نم ليلقلا نيمرحملا جاجتحا

 .هرثكو
 .برعلا ليياكم

 لهأ ىلإ زيزعلا دبع نب رمع ةلاسر
 .ةذبنألا يف راصمألا

 .هلك ذيبنلل نيلحملا جاجتحا

 .ةبيتق نبال

 .ءىلاه نبال . ماسمل .ةفرطل .ناسحل

 . رشيقألل . يبارعأل نييثدحملا ضعبل
 . كسنلا ءايعدأ

 . ذيبنلل نيلحملا جاجتحا نمو

 ءديز نب ديعس «ءذيبنلاو رانيد نب كلام

 لافت

 عوضوم ا ةحفصلا

 نب ديعس نومأملا ءعساو نب دمع
 . ماسأ

 .عيكو لوق يروثلا نايفس 8

 كرابملا نبا .ءيتوكلا سيردإ نبا 8

 . يرصملا

 .يضاقلا راوس . دواد نب هللا دبع
 .تولاط ربن ىلع نب ديز
 برعلا بيبط ةدلك نب ثراحلا ثيدح

 .يسرافلا ناورش وبأ ىرسك عم
 . يسابعلا حلاصو يراوحلا يأ نبا

 نم ناولأ ءذيبن براشو صاق نيب
 . دهرتلا

 ةيناثلا ةؤلؤللا باتك 4.

 نب يلعل « هُم ينلل ,حلملاو تاهاكفلا يف
 . كلملا دبعل . بلاط يبا

 دبع نب ماشه .كحضلا يف رابخأ ١

 . كلملا

 .كلملا دبع نب ةملسم «صاعلا نب ورمع

 .نييراوحلا ضعب ربخ

 ناوعن ءايركز نب ىبحيو حسملا 9؟
 لاوقأ نم ةديبع وبأو يعمصألا

 .هدلول دلاخ نب ىبحي نم . برعلا

 .ةورع نب ماشه حلم 7

 : تاهكافملا باب وع



 عوضوملا ةحفصلا

 .درجملا ثيدح 6

 ١٠٠١١ لجلج ةراد موي .

 +٠١ .يناوغلا عيرصو .لبعد ربخ
 . كاحضلا نب نيسحلا .نايقلاو مدخلا 6

 . لكوتملا مداخ عيفشو
 . مهجلا نب ىلعو لكوتملا 4

 . ديشرلاو يعمصألا

 . لصوملا قاحسإو ديشرلا 6

 .ةيراجو لكوتملا .نيتيراج نيب ديشرلا ٠

 . .هتيراج رماقي ديشرلا

 . هئاسلجو نيمألا نيب ١

 يدههملا .ةيراجو مهجلا نب يلع ١١1

 .ةيراجو

 .ينزاملا ةيراج «مادم

 .بهو نب نسحلل
 .نومأملا ىلع ةيراج بتع 0٠

 . ةيراج ىلع نومأملا بتع
 .زيزعلا دبع نب رمع ةأرما 5

 . ةيراجو ةديبزو ديشرلا

 .ةيراج دعوو نيمألا 6

 ديشرلا نيب .ةلبقلا يف صاصقلا 3

 .ةدرامو

 .ةمرلا يذربخلا ١

 + 1١مثكأ نب ىبحيو نومأملا .
 يف ساون وبأ ساون وبأو .ىبسيع وبأ 4

 .بارش سلجم
 . طايخلا ةنوشيع وبأ 6

 .فاوطلا يف ةيراج ١؟7

 ةحفصلا

١ / 

١4 

١١ 

1١7 

١5 

١0 

١5 

١78 

١569 

١١ 

١5 

١ 

 غ١

١5 

 انه

 عوضوم ا

 نب هللا دبع .نابزو هللا دبع نب ماسم

 مولا يذ ةيماس ي

 . اهريغو بئاصعلا ىلع بتكي ام
 .يناوغلا عيرصل

 دبعو ءاطع نيب ,نومأملاو ينامركلا

 . جنرطش بعالو نوراه كلملا

 لهأ حضفأ .دايزو ةيبارلا نب دعس
 ةدابعو لكوتملا .مهلمجأو ةرصبلا

 . ثنخملا

 . بعشا رداون

 . شمغألا دم يبأ رداون

 .جرعألا حورطم نب دم رداون

 .ىتش رداون
 .ةمالد يأ رداون

 .طيسو هيكزي بطاخ ,.تاكحضملا

 يف مامت يلأل نوجملا لهأ نم بطاخ
 .رامحو مالغ

 «يلارعأل .هرامح ناسل ىلع راشبل

 «نييبارعأ نيب «ءبراش ةردان

 . يمع روعأ ردآلا بدحألا

 .ىثعأ ةهبش «ىرسك طفس ءزاجلل
 ىسيعل « مامحلا يف نايمعأ ؛ينارعألل
 - .ضغبم كسان « ىسوم نب

 ىلع ؛ينارعأ ةداهش .حيصف طارض

 كهاش نباويدنسلا «طيقل سأر

 .ماجحلاو



 عوضوم ا ةحفصلا

 . مغمض يبأ ىوتف 7

 ةداهش كسانلا عمط .ىمعأ ةطيح 4

 .ريمحلا

 .رامجح فصو 89

 .نميلل ةليخن يلأ ءاجه . سرف فصو

 . رخآ سانك ,ةفوكلا سانك ٠

 . مهجلا نب ىلعل

 .نيدعجلا ربخ ١

 .ناروبب نومأملا جاوز 57

 .ةيراجو ةفيلح ينب نم ىتق 07

 .زرغللا باب 8

 . ءاطع يبأ ةغنل

 . متاخ يف نومأملا زغل 5

 .ىتش رومأ يف زغل «بنرأ يف زغل

 . ةضيبلا يف زغل

 .رخآ زغل , ماقلايف زغل ١

 .ثدحملا رعشلا نم تايبأ

 ١1و ا/



 دادعا

 رشانلا فارشاب ةذتاسألا نم ةعامج

 : س راهفلا هذه لمشت

 )١( مالعالا سرهف |
 تاعامجلاو لئابقلاو تادتلبلاو ةنكمالاا سرهف (؟)

 يفاوقلا سرهف (؟)

 ةيماجإ] بتك/[ راد
 تسال بتتلرزيجم



 ةظوفحم قرقحلا عيمج
 ةيملعلا بتكلا رادل

 نانبل - توريب

 لوألا ةعبطلا
 م5885 م5

 نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد :نم بلطي
 م.6504 ب م١٠»9 فتاه ١١. 91474 ديرب قودنص

 رتنس تراكلم ةيانب ءاضيبلا ةلمرلا



 مالعالا س رهف

 ةزمهلا فرح

 .1904 256. :١ج رشبلا وبأ مدآ

 ءلال 1156 ءالا قال ب :؟جو

 2555 #55 تكل كوالا لالا

 ءىا انه :"جو موج س»ع نوم

 ءكالال هكلكظ لكمال لمع نعم

 ءكم# نمسك ساو نسل نسب

 ء١٠أ :5:جو مال سون سوم

 ؟ما/ :60جو ضررا ل لا يالا

 ءكق5 2505 ىلا مك[ ءالجو

 ضلت

 :١801١1 ج درم دازآ

 :7ج (مالسلا هيلع مهاربإ وبأ) رزآ
 لد

 ورمع نب ثراحلا - رارملا لكآ

 يدنكلا

 ةأرما) صاعلا نب ديعس تنب ةنمآ

 ٠١8:14 ج (ديزي نب دلاخ

 ٠١١:5 ج ثراحلا نب ةبيتع تنب ةنمآ

 :5جو 599” :١ج بهو تنب ةنمآ

 «:60جاو ؟ا/ع

 11١« : ؛ ج -صاعلا نب ديعس نب نابأ

100 

 ١54:7 ج ةملسم نب نابأ

 :؛ ج يقحاللا ديمحلا دبع نب نابأ

4 1417 

 01:06جو 5٠١ :؟ج ناثع نب نابأ

 ١070 6# :ا/جاو

 557 :ا/ج رمع نب نابأ



 ١79:7 ج ىسيع نب نابأ
 ٠١0 :0 ج دم نب ناورم نب نابأ
 ١: ٠٠١١ ج ديلولا نب نابا

 م60 : ؛ ج دجبأ

 م١١ :"ج كيرش نب رباج نب رجبأ
 58:45:55 216:31 جو

 298:7 ج («بوسنم ريغ» ميهاربا

 :"جو 5 كل 5١5

 51١56 :0جو مب لنوع 2لككاأ 2١017

 50١:7 جو

 2,15 :؟ج «مالسلا هيلعو» مهاربإ

 كمل ءىك :"جو "#5 ىاالط ءالا

 :0 جو ١5" 281 :5جو "نا 2.601

 نللعو كلو :الجو #لل١ كحل كك

 "وأ لكم كلغ 104

 ضي : ؛ ج «مامإلا » مهاربإ

 ١1١:١ ج دمحأ نب ميهاربإ
 :مجو 5١١ :١ج مهدأ نب مهاربإ
334 

 :1جو ٠7١ :"ج قاحسإ نب ميهاربإ

 ١08

 718:٠ ج دوسألا نب مهاربإ
 :0 جو 547 :؟ ج رتشألا نب ميهاربإ
 ضل 010 كنت ك

 م07 ١: ج بلغألا نب ميهاربإ
 ٠١59 : 4 ج هيوب نب ميهاربإ

 2107 21١15 :؛ج ةلبج نب مهاربإ
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 598:1 ج رفعج نب مهاربإ

 08:14 ج بطيوح نب ميهاربإ

 م8١ :0 ج ىبحي نب دلاخ نب مهاربإ

 5117 :؛ ج ينارحلا ناوكذ نب ميهاربإ
 ٠4١:60 ج قئار نب مهاربإ

 و :7ج يرهزلا دعس نب ميهاربإ

 :٠.5 ج مس نب مهاربإ

 ١: 156 ١95 ج يدنسلا نب ميهاربإ
 ملوي. لو 215:5جو

 ما/0ه : 0 ج لهس نب مهاربإ

 +١٠ 250:7 ج يقيوسلا ميهاربإ

 ١74 : ؛ ج ماظنلا رايس نب مهاربإ

 "1:8 جو

 يدهم لا نب ميهاربإ - ةلكش نب مهاربإ
 دمج نب ميهاربإ - ينابيشلا ميهاربإ

 ينابيشلا
 ١40 : 4 ج حيبص نب مهاربإ

 يلوصلا - سابعلا نب ميهاربإ
 :" ج نسسحلا نب هللادبع نب مهاربإ
 مل لل 5:0 جو



 :1ج عييطم نب هللادبع نب مهاربإ
 اكو :ملجو "552111

 551 2550:0 جو 0

 57595:7 ج ةفرع نب مهاربإ

 ١١14 :6 ج يلع نب ميهاربإ

 ١: ج « مشاه ينب ىلوم » يلع نب ميهاربإ

 ع٠

 17 :/ ج رمع نب مهاربإ

 :؟ج ممكح نب عاقمعقلا نب ميهاربإ

 ١16

 :؟"ج («مالسلا اهيلع» دم نب ميهاربإ

 :7جو م8 ال :0جو 50م9 ١6٠

 ١6

 258 :١ج ةحلط نب دم نب ميهاربإ

 ١951١05 :0 جور “5821848

 نب هللا دبع نب ىلع نب دم نب مهاربإ
 57١ :0 ج سابعلا

 ١: ج ىبحي نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ
60 

 210ا ١: ج ينابيشلا دمم نب ميهاربإ

 1 لامك 250 سلع :1جو اح

 ١١١٠١ 15 :97جو 55١:1 جو

 نب مهاربإ - بتاكلا دم نب مهاربإ
 ينابيشلا دمحم

 يدراطعلا حون نب دم نب ميهاربإ
 وال: 5ج

 595 2598 :0 ج قوزرم نب ميهاربإ

 577:5 ج ينزملا مهاربإ

 2٠١ :الج يماذجلا رذنملا نب ميهاربإ

.4 

 مهاربإ - يعازخلا رذنملا نب مهاربإ

 يماذجلا رذنملا نبا

 514 ءالو :١ج يدهملا نب ميهاربإ

 م17 كام اكتك ءكك نؤذ :؟جو

 لكلا اللال ثلرو كوك :4جو

 ك5 لو :0جو "86 :0جو "54

 ماو نللو ل

 :؟جو ٠١١07 :١ج يلصوملا ميهاربإ

 لو سو لك :7جو 51١ :5جو 4

 مسن م. سو

 24 280 :؟ ج يسعخنلا مهاربإ

 :8"جو 555 #٠١) ىلءلا ل

 الع :0جو 18:51١١جو ١44.16

 "18:17 ج ءىناه نب مهاربإ

 51١ :” ج ةريبه نب مهاربإ

 ؟0؟ 2.50١ :١ج ةمره نب مهاربإ



 همة

 "غ6 :0جو 05 :8جو ١551 :؟جو

 31.01:8جو 7؟؟:جو

 00 :ا/ ج ماشه نب مهاربإ

 :0 ج ليعامسا نب ماشه نب مهاربإ
 ١١:7 جو 0

 :0 ج كلملا دبع نب ماشه نب ميهاربإ

 ١4

 قاحسإ وبأ - قئاولا نب مهاربإ

 قئاولا نب ميهاربا

 :0 ج كلملا دبع نب ديلولا نب مهاربإ
 شلل كل لل ل

 دبع نب ىلع نب دم نب ىبحي نب مهاربإ
 "71:0 ج سابع نب هللا

 "140 :؟ ج ديزي نب مهاربإ

 :١1١" ج ةّرق نب دربألا

 4١:7 جو 7١7:١ ج يبلكلا شربألا

 :0جو ١١6 55 :1جو ؟81 :9جو

 ١00 :7ج و +١9

 ١5١ :7ج مرشألا ةهربأ

 8١١ :7 ج حابصلا نب ةهربا

 ٠١5 :؟جو ١ال ,.515 :١ج زيوربأ

 ”م/:4جو

 51٠:9 ج بركي دعم نب ةعصبأ

 طارقب - سيطارقبأ

 لال .١ ل9” قك قأ :3 ج سيلبا

 :؟حجو "مخ اال علال: اا

 نال ءل5؟ :[جو #59 لكبه ل١

 كمال :0جو 758٠١ كلا بكا ىلإ

 ١ءو:8جو ١18:7 ج و 8660 304

 نب ناسح نب عيكو - دوسألا يبأ نبا

 سيق
 ٠١6:1 ج متاح يبا نبا

 قيقحلا يبأ نب مالس - قيقحلا يبأ نبا

 يبأ نب دمحأ - يرارحلا يبأ نبا

 يراوح ا
 5١0 ١81 :١ج مزاح يىبأ نبا

 نطل لد[ ءككف ءلوك :؟جو

 1914133108: جو 0 381١©

 ١/١ :؟ ج ايندلا ىبا نبا

 و١ :؟جو 04 :١ج ِبيؤذ يب نبا

 ١١8 :7ج و ؟ال؟:*جو

 نب ءاقرو نب ىموم - ءاقرولا يبأ نبا
 ةيقر ىبا

 ١5:0 ج ةيقر ىبأ نبا |

 0+١ :7 ج ىقشمدلا ةعرز ىبأ نبا

 م1 8 جاو ٠١" :١ج دانزلا يبأ نبا

 "07مم :7جو 7١١:6 جو

 ١78 : 5 ج ريهزلا يبأ نبا



 77١:8 جو 558:7 ج حرس ىبأ نبا
 ا :6 جو 516 2551٠ 235م :5جو

 5و! :7جوو 8

 :0 ج بتاكلا دعس نب تايلس يبأ نبا

 5951 . ؟ملإ/

 يىبأ نب كلام - ىئاطلا حمسلا ىأ نبا

 حمسلا

 ناسح نب عيكو - دوس ىبأ نبا

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ - ةبيش يبأ نبا
 ضنا دف : ؛ ج صيشلا ىبأ نبا

 رهاط ىبأ نب دمحأ - رهاط ىبأ نبا

 ْ ١41:0 ج ةدبع ىبأ نبا

 نب دمج نب هللا دبع - قيتع يبأ نبا
 ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 ةبورع يبأ نب ديعس - ةبورع يبأ نبا
 ١8١:1 ج رورمملا ةمقلع ىبأ نبا

 ٠.8 :6 ج ليضف ىبأ نبا

 م72 :7 ج ننف ىبأ نبا

 0+ :0 ج ةبيتق ىلأ نبا

 ١48:0 ج يكسكسلا ةشيبك يبأ نبا

 صحح :3 ج ةميرك يبأ نبا

 ٠م : ؛ ج بهل يبأ نبا

 يبا نب نمحرلا دبع - ىليل يبأ نبا

 م١ :5 ج يفريصلا نرقم يبأ نبا

 414 : 4 ج ةكيلم ىبأ نبا

 ١5 : 1 ج ريثألا نبا

 ١7 :7 ج ىلهابلا رمحأ نبا
 نب رماع - يدعسلا رميحأ نبا

 يدعسلا رميحأ

 ١7١:١ ج عردألا نبا

 ةاطرا نب يدع - ةاطرا نبا

 نافع نب نامثع - ىورأ نبا

 روزألا نب رارض - روزألا نبا

 :7 ج  يزاغملا بحاص  قاحسإ نبا
 :ملجو ١؟8:5جو 51١ :4جو 51١

 ل

 0. .10 ١9., :"ج ثصعشألا نبا

 :1 جو #”851 #06 50١ :”جو

 مام 111:0 ج و 804

 :8١١9 ج ةيانطإلا نبا

 ١85, ١٠1١ :؟ج ىبارعألا نبا

 :١48 جو :581١ جو

 م :0 جو :707١ ج موتكم مأ نبا

 ١67:١ ج سينا نبا

 مامت وبأ - سوأ نبا

 ٠١١ : 1 ج يلهابلا نبا

 ١117 :7 ج ريجب وبأ



 ٠١ ا/ : 8 ج ةليبجب نبا

 :5جو ١٠ال ١: ج ىلادمحلا ةقارب نبا

6 

 758:0 ج سويلب نبا

 0١:5 ج يحايرلا زارمت نبا

 5814 : ؛ ج ةياوث نبا

 ٠١. :7 ج يننغملا يمهسلا عماج نبا

 تل

 5560 :* ج لبج نبا

 ١9:7 ج ةلبج نبا

 زومرج نب ورمع - زوم رج نبا
 ١١5:17 ج و 700 :" ج جيرج نبا

 7516 :5 ج يثراحلا نبا

 ؟5106-:7 ج « رعاشلا » ةبابحلا نبا

 رادح نب دجحأ - رادح نبا

 نب ةيواعم - يدنكلا جيدح نبا

 يدنكلا جيدح

 787 : 5 ج يرورحلا نبا

 58:4 ج نورحلا نبا

 ١86 : 1١ج ناسح نبا

 ١7١ : ؛ ج يركبلا ناسح نبا

 57:6 ج نيصح نبا

 47 : 1 ج ىمرضحلا نبا

 ناطح ني رمع - ناطح نبا

 نوصفح نب ورمع - نوصفح نبا
 517:1١ ج ديمح نبا

 53١ :؟ ج ممرخ نبا

 575 :6 ج ينذوذشلا دواد نبا

 :!جو 5٠١8 .١5ا :١ج بأد نبا

 <١ ٠ع  555:5جو 1/١ :60جو 5 «

  ,. 6ةا/ 2 “١١ :07جو ١11.65

 ١15 :5ج و ١: 57١ ج ةراد نبا

 579:1١ ج لمعد نبا

 هللا ديمع نب هللا دبع - ةنيمدلا نبا

 5414 :7 ج نيدجلا يذ نبا

 ٠١5:1١ ج ناعنك يذ نبا

 ء”١5 .,؟ا١:9ج نزي يذ نبا

5” 

 50:7 ج «بتاكلا » ءاجر نبا

 عاقرلا نب يدع - عاقرلا نبا

 ني : ؟.ج «بتاكلا » ةنامر نبا

 "47 2.١9 :6 ج يرعبزلا نبا

 ء55 .5 :الج (ينغملا» جيرس نبا

 49:8جو نا/ء 052

 591: ج يرسلا نبا

 598:17 ج يدسألا دعس نبا

ج « دئاقلا » ملسلا نبا
 موس لحل : 6 

 .غ١٠ :؟جو »0 ١: ج كامسلا نبا



 5118 ل ملم ل5: هك كأالا كا

 5” 2ك 2,5١8 ق“عظ ىلا :”جو

 50١ :07ج و 906006

 ١10/7 :7ج نانس نبا

 ٠70 . 7/1 : ؟ ج يدنسلا نبا

 :!جو 7٠١.١59 :١ج نيريس نبا

 ؤال تكا" لم“ افق قلك الم

 55 كامل لال :؟جو نضرب تبحر

 2511 2.١1 :0جو 5١/8 00 :5جو

 :ا١جو 51م5 2505 200 2١05

 231٠ :7 جو 18 8

 41١.16 :84جو 5916.415

 :؟ج و 09:١ ج (« يضاقلا» ةمربش نبا

 2١55 .ة' :؟جو 59591 5٠١07.

 5١١ 1 :5جو 5591 2١0506 غ١ *'

 152:8:84جو 50:1١جو

 45:8ج و ٠١١:6 ج ةعارش نبا
 ١1 :7ج يفرشلا نبا

 ةرفش نبا - ةوعش نبا
 ١: ٠ ج ةرفش نبا

 يدهملا نب مهاربإ < ةلكش نبا
 ١0١ :7ج يلكعلا خاش نبا

 ١: 81. ١11 ج يرهزلا باهش نبا

 51١5١ ءؤال 4.5360 (هلذح 2.5١59 :”؟حجو

 ءل5ل ك5 :04جو ١١8 .١٠ا :"جو

 لعق مل ع لقمع سو نسل ملال

 ءكالال ءلل6 ال :الجو مالك ء58)١

 :٠0 مجو 6

 ٠١9 :5ج رخص نبا

 نب ةمرص - يراصنألا ةمرص نبا
 ةمرص نب سنأ

 رافصلا نب هللا دمع - رافصلا نبا

 ءلال 2.5٠١ :/ج «ينغملا» دايص نبا

 م6

 :٠.0١ 1 ج ةرابض نبا

 ب 5 نب هللا دبع - ىناسارخلا رهاط نبا

 9:8١١ج و 057:١ ج سواط نبا

 45:17 ج و ١” :؟ ج ةيرثطلا نبا

 77:7 ج ةروبنط نبا

 قوط نب كلام - قوط نبا
 ١45:5 ج نولوط نبا

 ١6١ :ج رماع نبا

 ةشئاع نب دم - « ىنغملا » ةشئاع نبا

 صفح نب دمح نب هللا ديبعو ةشئاع نبا

 ١85:1 ج و 58:17 ج ىميتلا

 :0 جو ١١4 :"ج ىلعألا دبع نبا

 ١



 ١11 :؟ ج مكحلا دبع نبا

 ءلآك 23820152 ١: ج هبر دبع نبا

 #25١5 2" الك 36 الل الأ

 كم8 ١65 010:5 لل مل

 5051 74106 5 كلا ل

 ءلااأال .ءلل5 ءالك له :؟جو

 2501 2/76 لو ل6 ما

 ءك”كرال ء'ال4 القال م6 ل

 55 لا لكل لو ام

 25609 "ه6 “سمك “عال سعد

 ىلا '؟ :5جرو "#1" 9315 الل

 257” اقل ءلض#” ءلخو لعأ

 2١1060 محك ا“ :5جو 106 51١06

 ءك8 238 :5جو 555 25” :06جو ؟1ا/

 275506 كا ملا خخ للام

 2755” ء”؟ه6 (ءا”لهع ل”: سعد

 «4ق/ ءمع ا“ :7جو ضل ترسل

 25215 35 ا امال لا

 10١ 0 5:48جو "14

 579:1١ ج لدبع نبا

 ١77 :17 ج كلملا دبع نبا

 ١١:6 ج باهولا دبع نبا

 ٠١5:1 ج نالجع نبا

 791 :؟ ج ضابرع نبا

 ١07 : 4 ج يلهابلا ةيطع نبا

 و :؟ ج ةيش نب لاقع نبا

 311:1١ ج ةرامع نبا

 01 : 5 ج يموزخملا نارمع نبا

 يبضلا ةمنع وبأ - يبضلا ةمنع نبا
 ك6 :4جو ٠.5 :؟ج فوع نبا

1 

 نوع نب هللا دبع نوع وبأ - نوع نبا
 نب هللا دبع - فوتنملا شايع نبا

 شايع
 7171 : 7 ج ىلادمملا شايع نبا

 75:1 ج ةنيبع نبا
 راغلا نب دمحم - راغلا نبا

 وبأ - «رعاشلا» ىبيجتلا ةلازغ نبا

 0 يجراخلا كيدف
 7١:7 ج يئنرف نبا

 751 : 4 ج ريقفلا نبا

 ريجح نب ةيواعم - براق نبا
 ١8٠١ : ؟ ج مساقلا نبا

 511١ ال8: جو 1١-731 ج ةبيتق نبا

 منو ىلوال 2505 7561 “جو

 :5جو ؟١اله :ةجو ١١5 ء15* :4جو

 تك :4جو ١5 :لجو ١٠١4 كمال

 شت 047 0



 ةبطحق نب نسحلا - ةبطحق نبا
 ديزي نب بويأ - «غيلبلا» ةبرقلا نبا
 ”170 ١: ج يماطقلا نبا

 سيق نب هللا ديبع - تايقرلا سيق نبا
 تايقرلا

 نبا رفعج وبأ - ةيدركلا نبا
 ةيدركلا

 ١15:7 ج سورك نبا

 بئاسلا نب دم نب ماشه - يلكلا نبا
 ىلكلا

 ءمد*» :6جو ؟8* :؟ ج ءاوكلا نبا

 :7جو ٠٠١. ٠١٠59ء ١١5 ءىفك 5
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 ١58:6 جو 588: ج ةعيشل نبا

 ناورم نب زيزعلا دبع - ىيل نبا
 مصتعملا - ةدرام نبا

 51/١ . ١107 :ا/ ج هيوسام نبا

 8١6 :؟ ج يليقعلا كلام نبا

 كرابملا نب هللا دبع - كرابملا نبا
 ٠١86 : 0 ج ةعاجم نبا

 ١121١ :ا/ ج « ينغملا» ز رحم نبا

 ١17:7 ج زيريحم نبا

 :0 ج «رصتنملا ريزو» نابزرملا نبا
0 

 ١7٠ :4 ج ناورم نبا

 4 :  ج يراصنألا دوعسم نبا

 ١87 :* ج «بيبطلا » ماسم نبا
 ٠70 :7 ج رهسم نبا

 ١١١:١ ج يزنعلا عاطم نبا
 01 : ؛ ج ريطم نبا

 دايص نبا - (؟ ) «ينغملا» ذاعم نبا

 « ينغملا»

 ؟ا/ :[جو ١0١ :١ج زتعملا نبا
 ْ 08:7 جو

 :؟جو ١١0 .ا١* :١ج عفقملا نبا

 :”جو موو كا "لالا 05086

 :7 جو "ا 250605 :5جو "0/8 05١

 ١١5:8 جو ؟.ال/

 يدنكلا عنقملا - يونغلا عفقملا نبا

 8180711 2١1:1 ج مركم نبا

 ٠١8:6 ج مجلم نبا

 م11 :* ج هبنم نبا

 ١: ١806 ج يسودسلا بجنملا نبا

 رجاهملا نب هللا دبع - رجاهملا نبا
 510 :17 ج لخبملا ىسوم نبا
 ٠٠١16 :* ج « رعاشلا » ةدايم نبا

 :8ج و ١: ١١5 ج يناسغلا ةليفن نبا

1١١١ 



 نب هللا دبع نب دمج - يفقثلا ريمن نبا

 58١:86 ج ةيهن نبا

 9١ : 4 ج رابه نبا

 701 :” ج يىناسغلا ةلوبه نبا

 ةريبه نب رمع - ةريبه نبا
 ةمره نب مهاربا - ةمره نبا

 :7ج «ةريسلا بحاصو ماشه نبا

 21518 :1جو ؟555:4جور ١١1١ لل

0 

 حاضو نب دمحم - حاضو نبا
 51:0 ج بهو نبا

 بهو نب هللادبع - يسارلا بهو نبا
 ْ .ىسارلا

 ١ : ١6 ج نيماي نبا

 يبرثيلا نب ةريمع - يبرثيلا نبا
 7١0 : 7 ج يبلهملا ديزي نبا

 راسي نب ءاطع - راسي نبا

 رمعي نب ىحي - رمعي نبا

 « رعاشلا » نيطبلا - نيطقي نبا

 ١١7:65 ج مهاربإ وبأ

 «دممتعملا برح بحاصو دمحأ وبأ

 "0: ج

 : 08 ج يزاريشلا هللا دبع نب لضفلا وبأ

 ل
 7178 :60 ج هللا نيدل رصانلا دمحأ وبأ

 ء0:١١١ج ينالوخلا سيردإ وبأ

 يق

 ٠١:0 ج سيردإ وبأ
 ١79 : 7 ج نامسلا سيردإ وبأ

 5١١:١ ج قاحسإ وبأ

 - ردتقملا نب مهاربإ قاحسإ وبأ
 هللاب ىقتملا

 :0ج قئثاولا نب مهاربإ قاحسإ وبا

0 
 قاحسإ وبأ دمم - دم قاحسإ وبأ

 يطيرارقلا دمحأ نب دمج قاحسإ وبا
 581:0 جو 149:4 ج

 "/0 :0 ج قئاولا نب دمج قاحسإ وبأ

 - ديشرلا نب مصتعملا قاحسإ وبأ
 مصتعم ا

 رايس نب ميهاربإ - ماظنلا قاحسإ وبا
 ماظنلا

 ٠١:١ ج يمشاهلا قاحسإ وبأ

 00 :*ج تلسألا وبأ

 :!جو ١99:١ ج يلؤدلا دوسألا وبأ

 :"جو مال“ سوك سلال سرع ىلع



 :7جو ”٠١ فةا/ :60جو 05 ١1١٠

 ملل كلو ىككال كك ع

 8:١١جو
 5١:6 ج يونغلا دوسألا وبأ

 ةعيبر نب كلام - ديسأ وبأ
 ١18:8 ج ثعشألا وبأ

 ١1 :8ج و 7١:0 ج بهشألا وبأ

 :"جو ١49:١ ج يملسلا روعألا وبأ

 ؟1:31١جو 551:15 جو 26

 ١51:١ ج َرغألا وبأ

 :7ج يفيص نب سيق نب سيقيرفإ وبأ
 ضخ

 ةرارز نب دعسأ - ةمامأ وبأ

 قاايبذلا ةغبانلا - ةمامأ وبأ

 :7 ج « هللا لوسر بحاص » ةمامأ وبأ

0 

 ١007 :* ج « رعش يف » ةيمأ وبأ

 5/7 .9ا/ :4 ج ىلعي نب ةيمأ وبأ

 م : 6 ج « يبنلا لوم » ةسنأ وبأ

 سيق نب كاحضلا - سينأ وبأ

 يردبلا ديز نب دلاخ- بويأ وبأ
 ١١1:0 ج يراصنألا بويأ وبأ

 : 4 ج ريزولا يبأ تخأ نبا بويأ وبأ
  50:7جو ١1/06

 ١١4, :؟ج «؟ » ينايتخسلا بويأ وبأ

 ١85:7 جو ”اا/

 بهو نب ناملس - ناملس بويأ وبأ

 "77:0 ج يزوخلا نايلس بويأ وبأ

 ينابزرملا - ينابزرملا بويأ وبأ
 بويأ وبأ - «؟ » ينابرولا بويأ وبأ

 يزوخلا نايلس
 :7جو 5406 :ج «رعاشلا » ريب وبأ

 7 ١

 ١89 :7ج « رعاشلا » يرتحبلا وبأ

 ماشه نب صاعلا - يرتخملا وبأ

 نب رماع - كلام نب رماع ءارب وبأ
 كلام

 ممم :"ج ىسوم ىبأ نب ةدرب وبأ

 ْ 8:35١جو

 ١8١ : 0 ج يناسارخلا رشب وبأ

 ١58:0 ج يرسلا نب رشي وبأ
 ريسيلا وبأ - ريشب وبأ
 ”/:7ج «رعش يف ١ ركب وبأ

 208 1١:١ ج ةبيش ىبأ نب ركب وبأ

 نحل ككل كتل :؟جو 5

 منج ور (ثلؤعا .ماالع 0

 لالإ ءءء تك 207:6 جو 86 :9جو

 قل ىحك ىلع ءال4 ءالال للك ءالك



 ء*لا/ل لكمال كوم

 :7جو

66 

 :5جو

 لحل ل ل

 هبر دبع نب دمج نب دمحأ نب ركب وبأ
 "جا

 يرجمه لا ركب وبأ - يرتحبلا ركب وبأ
 77 : 17ج عماج نب ركب وبأ

 - «رعاشلا» ركب وبأ
 سمش

 ءال4 ١6١5ج قيدصلا ركب وبأ

 :5جو 40٠" “لو كال 0135 1

 3ك

206 ١ "١17 

 دبع نب تباث

 ال ل1 290 95 ل95 قع

 557”2/ ء”55 15506 75550

 255 295 ء؟ىلك الالم 0

 كالا قع لاك ال :؟جو سدر

 25١ لقال كمال فللذك كالك

 كالا ككأال ور ف," ,5؟"م

 5105 م 0 ىلا كا

 2ك ١55 2/5 ل ؟ :5جو

 كاآأو ءك١٠ لك قكتك ءامذلك اا

 22”ققأآ 56٠6 55 5 ل

 ل9 ل5 أك قف مل :6جو 25

 2كم ال أقتل مامل لال لكك كه كك

 266 #26 ق6 أ 255 نك عع

 2ككأ لا" ىلع تالا كحل 06011

 كلت اخ" اما ل10

 2905 #6 "69 "مق. ىلع

 :7 جو ١1060 2ك" لاا :1جو 6

 2و١ فكك ككلمي لأزوإل قف فال

 16:8جو ا

 :"جو 45 :؟ ج هللادبع نب ركب وبأ

 ضف

1١ 

 :0 ج ناورم نب كلملادبع نب ركب وبأ
4 

 ١: ٠١ ج راطعلا ركب وبأ

 :0 ج بلاط يبأ نب يلع نب ركب وبأ
 ٠ ل

 :"ج و 11:١" ج شايع نب ركب وبأ

 11:8ج و 5950 :7ج و 5١5:80 جو 9

 71:17 ج «بتاك » ركب وبأ

 588:7 ج دمحم نب ركب وبأ

 مزح نب ورمع نب دمج نب ركب وبأ
 مدم م14: ج

 ١8:7" ج روكنملا ركب وبأ

 ١98 :7ج سوسوملا ركب وبأ

 :؟جو ١1١0 :١ج يرجحلا ركب وبأ

 1/1: 7ج و 4

 6.9 250١ :١ج يلذغلا ركب وبأ



 ”ت 07ج و ١54 :1جو 199:*”جو

 ١107 .1719 :؟ج قارولا ركب وبأ

 3:8١١ج و :7جو

 018 555 :5 ج ىفقثلا ةركب وبأ
 8١١١جو ١10:07 جو ققد ضف

 يفقثلا ةركب وبا - ةيمس نب ةركبوبأ
 ةيدأ نب سادرم - يجراخلا لالي وبأ

 588:١ ج يسرافلا ناتسروبلا وبأ

 "1 :؟ ج يرجبلا ديبلا وبأ

 07 : ؛ ج ءاديبلا وبأ

 يعبضلا رباج نب مصيه - لهيب وبأ
 لالا .ل9 ,2045 .15 :١ج مامت وبأ

 الحك فقال كاكن بلعو كال فل

 ا ا ل ا

 لو :5؟جو 51٠6 ١1415 ل05 4

 نلهك ل56 اقع اىك لك ل

 لمع كر ل55 كمال 0١1067

 لكلا سلو كما  ءكالط .كالال

 ىسو نىسسإ ىلإ كر ل7

 ء45 2.55 :"جو مم .500 .»غ١

 موج لهو 551 كملف 0

 01 كم ء515 518 210 :5جو

 كوالا ىوع»س ملالال دالك :5حجو

 علو لوا” ءل١0 :لجو 735 07

 ٠0:8 جو

 ١0 :5 ج ىموزخملا نامت وبأ

 م71 :* ج ينشخلا ةبلعت وبأ

 ١م :"ج «روهشلا ءىشنم » ةمامث وبأ

 ١1١:0 ج ىملسلا دوراجلا وبأ

 + :1 ج يوهطلا ءاعدجلا وبأ

 زجارلا ةبور - فاحجلا وبأ

 ١١9:7 ج ىمشجلا لورج وبأ

 ١554 :0 ج يئاطلا دعج وبأ

 ١١ :0 ج ةدعج وبا

 0٠١؟:5ج (رعش ١ يب رفعج وبا

 ؟ :0 ج يراصنألا رفعج وبأ
 :» جو 74 :” ج يدادغبلا رفعج وبأ

 :7جو "14 :6جو 5900 :1جو 57

 ١811005 :4ج و 47 5١8

 7+ :7ج ىبكنرطشلا رفعج وبأ

 ١18 :7 ج ىنابيشلا رفعج وبأ

 +10 :0 ج يرميصلا رفعج وبأ

 "107:0 ج ةيدرك نب رفعج وبأ

 +١١ :8ج ينامركلا رفعج وبأ

 ناك دبع نب هللادبع نب دم رفعج وبأ
 38:1 ج

 - تايزلا كلملادبع نب دمم رفعج وبأ



 تايزلا كبملادبع نب دمخ

 - لكوتملا نب رصتنملا دمم رفعج وبأ
 رصتنملا

 .ء”5 .55 :١ج روصنملا رفعج وبأ

 ءالك تك ,40 ءم“»“ ىمك لقمع سف

 شلل ضقت ةشسلملا 1

 ءللءلا لكك ءال :؟جاو اال ءالال)

 كل مع سس نلعب ىو كت لح

 رك كت كالك كتلك لمع حح

 لل وع :مجو "سلو نكوس نول

 كتم لاله ءلهع ملحق علت

 ءككا7ل 180 :1جو ى.طاعلو ؟١5

 ثكلال :0جو اال[ 500 كلو ,1

 سس نسسعل لل كغ رف

 ىعو سو سب نسج معو

 ضف نانا يقرب يق

 :ا١5جو اللغات ىى560 كغ

 29558 5ك :7جو ١35١. ١595 غ١

 نسل تع

 مصتعملا نب قئاولا نوراه رفعج وبأ
 قئاولا -

 "م١ :5ج (ةزع ريثك دج» ةعمج وبأ

 2,0 :0 ج «ءاكبلا» ةليمج وبأ

 98 :5ج يدنكلا بانجلا وبأ

 ةصفح يبأ نب ناورم - بونجلا وبأ
 :5"جو ١1 :؟ ج ماشه نب لهج وبأ

 ١١١ :4جو ؟ ا

 "80 :خ .بيبح نب مهجلا وبأ

 507١ :"ج ةفيذح نب مهج وبأ

 مو :0جو

 57١ :*ج دلاخ نب مهج وبأ

 ١: 60٠١ ج يودعلا مهجلا وبأ

 ٠١ :؟ ج ةبؤجلا وبأ

 ١0١ :ه ج ةيريؤجلا وبأ

 298 .11 :١ج يناتسجسلا متاح وبأ

 ءللال تك سو :؟جو )مو ما“

 شف لملل كح 1 لش

 5”: :5جو م5 .ىياك# 5١1

 كالا ىلع تلف كلل مك ىلا

 250 255 :5جو "1 :6 جو 565

 ءلثال ءكالال ءكك9 :الجوا 381

 كالا كك5ك ككل لك ع

 ١15 ءكك0 ت :مجو 95

 ١١ :7ج ثراحلا وبأ

 ءكا 219 :١ج جرعألا مزاح وبأ

 ءللك كمل ىكءال :#جوا 764

 1١م١

 زيمج - نيصح ثراحلا وبأ



 ظ وبأ مغمض - يرملا نيصحلا وبأ زيج - زيمج ثراحلا وبأ
 نيصحلا ؟؟/:5 ج ديز نب بيبح وبأ

 ةبلعث نب ورمع - مكح وبأ حابر نب بيصن - ءانجحلا وبأ
 548 : 4 ج ةميكح وبأ 77 :4 ج ةبتع نب ةفيذح وبأ
 ٠١ : ؛ ج ىبارعالا ةزمح وبأ ١١ :7ج ثنخملا رحلا وبأ
 78. 75م : 4 ج يراشلا ةزمح وبأ 574 2707١ :7 ج ةيمأ نب برح وبأ
 فض يفطخلا نب ريرج - ةرزح وبأ

 8١ , ١لاء ٠78 : ؛ ج طايخلا دامح وبأ 47 :5ج يدبعلا ناسح وبأ
 08:7 ج يربنعلا ءانمحلا وبأ ١1١ :7ج كلملا ناسح وبأ
 234 :7ج نامعنلا نب مصاع شنح وبأ 579:14 ج ةعيه نب نسحلا وبأ

 53 814 : ؛ ج راتلا نسحلا وبأ
 74 216+ :؟ج نإامعنلا ةفينح وبأ يرصبلا رفعج نب ىلع - نسحلا وبأ

 ١051 :5جو ١٠١ :5غجو ١١80 :”جو ىلع - زيزعلادبع نب ىلع نسحلا وبأ

 ١١١17 جو زيزعلادبع نبا
 م١8 ١ ج عطفال ةرثوح وبا نب يلع - ىسيع نب يلع نسحلا وبأ : ةألا ةرث أ . . . /

 ١8٠ :7ج يريمنلا ةيح وبا

 0 يلع - ةلقم نب دمحم نب يلع نسحلا وبا سيق نب ورمع - ةجراخ وبأ اق :

 < :8ج دلاخ وبا 55
 ةلقم نب دمحم نبا

 روصنم نب ديزي - دلاخ وبأ

 بلهملا نب ديزي - دلاخ وبأ
 :"جو +١١ :١ج يلذها شارخ وبأ

 روصنم نب دمحم - نسحلا وبأ

 ٠١:7 ج يرصملا دمحم نسحلا وبأ

 ١11 :3جو 17 ينئادملا - ينئادملا نسحلا وبأ

 :0 ج «روصنملا بجاح» بيصخلا وبأ ةلقم نب .يلع نب نيسحلا وبأ

 انتو 81١:0" ج

 7و١



 ١514 :8ج باطخلا وبأ

 هللادبع نب نمحرلادبع - باطخملا وبأ
 :5١ ج راطخلا وبأ

 58١:1١ ج لالخلا وبأ

 سيق نب كلام - ةمثيخ وبأ
 591 :17ج ٍليفطلا ريخلا وبأ

 :0ج يدنكلا ورمع نسب ريخلا وبأ

 هك

 43:14١ج و ١١:1١ ج دواد وبأ

 8.107 28.7 :0 ج يفحصملا دواد وبأ
 سوأ نب كامس - ةناجد وبأ

 ١7١ :ج «صاقلا » ةيحد وبأ

 :1جو 707.603 :١ج ءادردلا وبأ

 ميك ل50 لول كمه ككل

 لت ءكآ1 افك لكك عكا :#"جو

 امج جرو ال

 نب هللادبع - ةمصلا نب ةفافد وبأ

 ةمصلا

 لالا 50 519 :١ج ةمالد وبأ

 :4جو 181١ ءال :5؟جو "8»" لالالا

 ١1١

 ,غ54 219:١ ج يلجعلا فلد وبأ

 ؟هو لعبلإ ملل مك

 :سجو م55 سل ىع# ىلا :؟جاو

 :7جو 9٠" :ا١جو 171 :5جو ١١"

 15:8١ج و 1١

 ءا55:5؟جو 78-:١ج ناهد وبأ

0 

 ١6" :8جو ١١8 :؟ج دواد وبأ

 14:*١١ جو

 ناورم نب كلملادبع - بابذلا وبأ
 :!1جو ١: ١5١ ج يرافغلا رذ وبأ

 ؟1مو :1جو 198 2ك :"جو 6

 :لجو 89.05.10 و 0 :0جو

0 

 ٠١١:8 ج ينادمهلا رذ وبأ

 :١58 ج ناوكذ وبأ

 يدسألا ةعيبر - باؤذ وبأ
 :015٠ 25٠0١5 ج يلذحملا بيؤذ وبأ

 1115ج

 :7ج «هللا لوسر ىلوم » عفار وبأ

 كلن ملا

 ؟.* :© ج كلام نب عفار وبأ

 11:7 ج يلشهنلا سيئرلا وبأ

 - يموزخملا ةريغملا نب ةعيبر وبأ
 ةريغملا نب مشاه

 7٠ه : 5 ج ءاجر وبأ

 ةعزيعزلا وبأ - ةيزيعزلا وبأ



 :"ج «رعاشلا» معطم نب مهر وبأ

 مع

 :51١521145 ج ديبز وبأ

 "1:/4 ج « رعاشلا » ىئانملا ديبز وبأ

 «كلم ادبع نب ماشه ىلوم  ريبزلا وبأ

 ١91١١0 ج

 «تاورم نب كلملادبع ىلوم » ةعرز وبأ

 ةعرز وبأ حور -

 ١5:8 ج ةزيعزلا وبأ

 ةريعزلا وبأ - ةيريعزلا وبأ
 ١0١:0 ج ةعزيعز وبأ

 7:7 ج ثراح نب ةبغز وبأ

 ىلثملا نب ىلعملا - ءارهزلا وبأ

 ١١7 : ؛ ج ىفنحلا درزلا وبأ

 5017 :7جو 06 :7ج دانزلا وبأ

 ١١؟::8جو

 7 ال١ : 7 ج يدسألا ديز وبأ

 85 : : ج يبارعألا ديز وبأ

 :؟ ج «يوحنلا» يراصنألا ديز وبأ

 نعلم سلخ نسز# الكشك كمال

 :5جو 588 ءالآ 405 :”جو 0

 ء4 :4جو 55١ :لجو ؤ١ ءالاط تو

 امو ورملع نمل

 ١١١ :*ج يربحلا ديز وبأ

 ١:+7” ج يزارلا ديز وبأ

 3١:78 ج ىئاطلا ديز وبأ

 راجنلا نب يدع نب ناحلم نب ديز وبأ
 نو

 يئاقرلا

 75:7 ج بئاسلا وبأ

 رذنملا نب نيضح

 / :0 ج مهر يىبأ نب ةربس وبأ

 نب ديزي - كلام نب ديزي ةربس وبأ
 كلام

 :/ج «رعاشلا» ىموزخملا ديعس وبأ

 ْ ١

 يعمصألا - ديعس وبأ

 نسحلا يبأ نب نسحلا - ديعس وبأ
 يرهمبلا

 :ج «رسجاتلا» يرصبلا ديعس وبأ

1 

 "89 237078 :"ج يردخلا ديعس وبأ

 مما 77ج ١88 245:0 ج كمه 54ج

 78 :8ج

 :1ج «يأرلا بحاصو ديعس وبأ

 ١م

 :7ج «نيريس نبا بحاصو ديعس وبأ
6 



 هللادبع - بيبش نب هللادبع ديعس وبأ
 بيبش نبا

 : ؛ ج بلاط يبأ نب ليقع نب ديعس وبأ
44 

 ؟ :17 ج ماسم نب ديعس وبأ
 44:0 ج يربقملا ديعس وبأ
 64:0 ج «ةفيذح يبأ لوم » ديعس وبأ

 ٠١8:5 ج ةيمأ نب نايفس وبأ

 م8107 :* ج يردبلا ثراحلا نايفس وبأ

 بلطم ادبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ

 م: جا

 2١18 ١:54١2ج برح نب نايفس وبأ

 :5كجو "04 تمح كال ق5 عكا

 ك 24 :”"جو ١457 2ك16 ءالا يكل

 لندأ الدحة :5جو ضخ ترصد

 كك9ك كك كا ىدقجو 584

 لع :5جو ؟الك ءكالط كتل كحال

 فك فع الجو ١) لوم لكك

 ١15145 ا

 :0 ج كلملادبع نب ديزي نب نايفس وبأ

 ١84

 :0 ج ةيواعم نب ديزي نب نايفس وبأ
 ١

 ليعامسإ نب ىسوم - ةملس وبأ

 :0جو 5١١ :5 ج .لالخلا ةملس وبأ
 مل 0

 ٠:5 ج دسألادبع نب ةملس وبأ

 5١١:4 ج لهشألادبع نب ةملس وبأ

 ١4١ :8ج نمحر لادبع نب ةملس وبأ

 و4 :؟ ج نايلس وبأ

 :0 جو ١98 :؟ ج يفنحلا لامس وبأ

 ل

 ١98:5 ج يدزألا لامس وبأ

 ٠4 :7 ج و 7717 :؟ ج ءارهسلا وبأ

 نب ناورم بجاح» دوسألا -لهس وبأ
 ١17:0 ج «مكحلا

 :"جو 554 :؟00 :١ج ديوس وبأ

 ١“

 م« .» :"ج يناودعلا ةرايس وبأ

 6+6 :8ج ةنجح نب ةرجُس وبأ

 نب رمع نب نمحرلادبع - ةمحش وبأ
 باطخلا

 ١١:7 ج ينارحلا بيعش وبأ
 5١4:7 ج بغشلا وبأ

 8١" :ج ةهربأ نب رمش وبأ

 ممو.: 5 ج «مكتملا» رمش وبا

 موال 28098 :؟"ج قمقمشلا وبا

 599:7 جو



 ١05 :5؟ج و ١04 :١ج صيشلا وبأ

 571٠0 .1954:5جو ؟69: جو

 ٠١:6 ج و ١56 :؟ ج حلاص وبأ

 - هدادزي نب دمج نب هللادبع حلاص وبأ

 دادزي نب دم نب هللادبع

 ١5١:8 ج يرازفلا حلاص وبأ

 قارس نب ملاظ - ةرفص وبأ
 ناوفص نب دلاخ - ناوفص وبأ

 لبلب نب ليعاسإ رقصلا وبأ

 لبلب نب ليعامسإ
 ٠١9:17 ج لخبملا تلصلا وبأ

 ةعسر يبأ نب هللادبع تلصلا وبأ

 ةعببر يبأ نب هللادبع
 ماطسب - سيق نب ماطسب ءابهصلا وبأ

 سيق نبا
 5١7:١ ج ةرمض وبأ

 ١17:8 ج و ١07:5 ج مفمض وبأ
 :7ج «ةطنحلا بحاصو بلاط وبأ
1 

 ء؟ا/١ :#ج بلطملادبع نب بلاط وبأ

 69:5١جو 5:8 جو "ال4

 نب ريثك نب دمحأ - رهاطلا وبأ

 باهولادبع
 ةلئاو نب رماع - ليفطلا وبأ

 دوسألا نب لهس نب ديز - ةحلط وبأ

 ”9 258:60 ج يراصنألا ةحلط وبأ
 نب هللادبع - تاحلطلا ةحلط وبأ

 يعازخلا فلخ

 5٠١ :5ج ينيقلا ناحمطلا وبأ

 4١١7 جو

 ١01 :7ج يذبرلا بيطلا وبأ
 ٠١١ : 8ج «بتاكلا » بيطلا وبأ

 ١70 : 7 ج جاعلا وبأ

 50714 .؟١٠07 :"ج ةيمأ نب صاعلا وبأ

 8:4"5جو

 5174 :* ج عيبرلا نب صاعلا وبأ

 ١77 : ؟ ج ليبنلا مصاع وبأ

 5+0 ١: ج ةيلاعلا وبأ

 57١14 :1ج لخبملا رماع وبأ

 يرتحبلا - يرتحبلا ةابع وبا
 مم. :ج نامثع نب دعس ةدابع وبأ

 :1جو 54 .١٠؟ :؟ج دابع وبأ

 ١35:7 جو 7

 07:1 ج ركب نب دمحأ سابعلا وبأ

 ىضارلا - ردتقملا نب دمحأ سابعلا وبأ

 ْ سابعلا وبأ
 "0:0 ج قثاولا نب دمحأ سابعلا وبأ

 1١:0" ج ديشرلا نب سابعلا وبأ



 ٠18:١ ج يريبزلا سابعلا وبأ

 يلوصلا - يلوصلا سابعلا وبأ
 حافسلا - حافسلا سابعلا وبأ

 نومأملا - هللادبع سابعلا وبأ

 وبأ - ىشاقرلا لضفلا سابعلا وبأ

 ْ ىشاقرلا لضفلا

 2006 :١ج هدئاقلا» سابعلا وبأ

 11010 :0ج و 11

 ب 5 يضارلا - رفعج نب دمحم سابعلا وبا

 قفوملا ةحلط نب دضتعملا سابعلا وبأ
 دضتعملا -

 517 21179 :0 ج ياللا سابعلا وبأ

 ١١ :5 ج نمحرلادبع وبأ

 ١18:17 ج رشب نمحرلادبع وبأ
 ٠١0 :7ج يروثلا نمح رلادبع وبأ

 نبا - ةشئاع نبا نمحرلادبع وبأ
 ةشئاع

 77١:7 ج يربقملا نمح رلادبع وبأ

 574: ج مالسلادبع وبأ

 :١6٠١ 1 ج هللادبع وبا

 ةفرع نب مهاربا - هللادبع وبأ

 يروثلا نايفس - هللادبع وبأ
 شايع - هللادبع وبأ

 ١14 :8ج ىمعألا هللادبع وبأ
 5114 278:6 ج يديربلا هللادبع وبأ
 ١1 :7 ج يرصبلا هللادبع وبأ
 :8جو ١1 :؛ج زامجلا هللا دبع وبأ

 ١

 :! ج ىندملا ربلادبع نب هللادبع وبأ

 0 ناب ىم
 /10 : ؛ ج يبارعألا ةنابل نب هللادبع وبأ

 ردنغ - رفعج نب دم هللادبع وبأ
 - مالسلادبع نب دمحخ هللادبع وبأ

 ىشخلا
 - روصنملا هللادبع نب دم هللادبع وبأ

 يدهملا
 - لكوتملا نب زتعملا دمحم هللادبع وبأ

 زتعملا

 يدتهملا - قئاولا نب دمج هللادبع وبأ
 ١19 :*ج يزورملا هللادبع وبأ

 ١1:7 جو

 يرعشألا هللادبع نب ةيواعم هللادبع وبأ

 يرعشألا هللادبع نب ةيواعم -
 عفقملا نبا - عفقملا نب هللادبع وبأ

 559:17 ج يطساولا هللادبع وبأ

 ١1/7 :7 ج قانع كلملادبع وبأ

 ١٠١:14 ج كلملادبع وبأ

 في



 ىحضلا ةمون - ميعنلادبع وبأ

 815 :5؟جو ١6" :١ج ديبع وبأ

 :60جو 81 2/5 ءكك 2506 ء1 :؟”جو

 0000 ١060611115١

 مالس نب مساقلا - ديبع وبأ

 51١:7 ج يرجبلا ديبع وبأ

 ١: 1٠١ ج «يدهملا بتاك » هللادبع .وبأ

 ارا ير :؟جو

 نب رمع ىلوم» دوسألا ديبع وبأ
 ١79:5 ج «زيزعلادبع

 ١410 :0 ج يبارعألا ديبع وبأ

 نب رماع - حارجلا نب ةديبع وبأ
 حارجلا نب هللادبع

 ١: ج ىلثملا نب رمعم ةديبع وبأ

 عكا :5؟جو مالم ءله) ءلالال ىلا

 لكحف ءلكو ءلكال لحال للعأا# كك

 م :م"جو مالا ءالا دال لالا

 كرف ءالا لع ىكح لم لسع أ

 م١٠ :1جو 855 ثار كرح لمت

 :1جو 518 256 2155 ءمذال :4جو

 سس نسز نو ملال ن١ ف عال اك

 كح اقم ءكال لكل »لو لل ءالأ

 تل تع مؤ قال 2045 2606 67

 لللو ءالم تحك تمل كال تك كمه

 ىلا ىك فنك ىلع ىك فل فمع

 فك افق فك فل فل فح فخ

 الرع كلا ءكلح كحك اكل كال

 ءلالاخ ملل ك5 دالجوا 5#

 ١١ 295 4: مجرور 4 15١

 :0 ج كلملادبع نب ديلولا نب ةديبع وبأ
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 ءو5 9 ١275ج ةيهاتعلا وبأ

 لما كوك كالم :؟جو ١

 ءل؟؟ :"“جو مالا ك5 01١

 ككلكك لكحل  ءملعو ىلع الك

 :1جو 015 0 5١0. 5١5 ١9"”1

 ١72 0+ :ا١جو _”١و9 4م

 ملل لن الجو 05١

 ١79 01717 :7 ج باتع وبأ

 ١١0 :8ج طايخلا ةريتع وبأ

 ينزام لا دم نب ركب - ناهثع وبأ
 ديبع نب ورمع - نامثع وبأ
 19 :8ج يراصنألا نامثع وبأ

 ١7 :8ج يروثلا نامثع وبأ

 ظحاجلا - ظحاجلا نامع وبأ

 87 :1 ج يمرحلا نامثع وبأ

 :0ج دمج نب ناورم نب نامثع وبأ
 ضحي



 7١ :/ ج ةمصع وبأ

 :"جو 51١ :"ج يدنسلا ءاطع وبأ

 18:8١ج و 9
 :0ج ١95 :١ج يقرزلا ريقع وبا

 لي

 50 217211 :ا/ج ةمركع وبأ

 ٠١8 :/ج ءالعلا وبأ

 5١0 : ؛ ج يرقنملا ءالعلا وبأ

 :0 ج نانس نب ديزي نب ءالعلا وبأ
4 

 51170515: ج ةمقلع وبأ

 ١71 :7 ج يراوسألا يلع وبأ

 ١١9:8 ج يسارشألا يلع وبأ
 ٠١1 : ؛ ج ريصبلا يلع وبأ

 774:5 ج يضاقلا رمع وبا

 7:/70 ج ديزي نب رمع وبأ

 77١ :” ج ةيمأ نب ورمع وبأ

 ينابيشلا - ينابيشلا ورمع وبأ
 رارض - ةرمع نب رارض ورمع وبأ

 رمع نبا

 :؟ج و 4 :١ج ءالعلا نب رمع وبأ

 لاك كرا كك كحال اوك الف

 :١جو ١6 :6جو ١5 :"حجو نضل

 ل٠ ال5١ فقم فقال لل ع1

3" 

 ءلالك كوالا
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 يباتعلا - رمع نب موثلك ورمع وبأ
 3114 :؟ ج يرملا ورمع وبأ

 597:١ ج يعخنلا ورمع وبأ

 ١8014 : ؟ ج ليقنلا نارمع وبا

 «راتخملا سرح بحاص» ورمع وبأ
 ١65:6 ج

 781 : 1 ج سيمعلا وبأ

 5١ 019:7 ج يبضلا ةمتع وبأ

 ١18 :»جو 15 :؟ج ناوع وبأ

 588:14 :6جو

 ٠و :8ج يفقثلا نوع وبأ

 2.18: ج نوع نب هللادبع نوع وبا

 111 :7جو ١١ :"جو ٠6 5١5

 :7جو 5ك ضصضب

 / :8جو

 :60ج ديزي نب كللادبع نوع وبا
+ 

 يبأ نب ليربج - ليربجلا ىسيع وبأ
 ْ ىسيع

 7٠١:1 ج لخبملا ىسيع وبأ

 غ1؟ :لج لكوتملا نب ىسيع وبأ

 ا

 70 :17 ج «ينغملا» ىسيع وبأ



 5598 :4ج نوراه نب ىسيع وبأ

 م”و:0جو

 5174 71٠١ :" ج ةيمأ نب صيعلا وبأ

 25٠.١ :"ج ١9 :؟ج ءانيعلا وبأ

 ١1١ :1جو 87

 مم. :"ج ةيواعم نب سابعلا وبأ

 ٠م :8 ج ةنيبع وبأ

 18:7ج «رعش يف » ناسغ وبأ

 نب حلاص - ميلا نب حلاص ناسغ وبأ
 ٌميهلا

 رانيد نب دعس نب فوع نب نافطغ وبأ

 518:14 ج

 ١89:17 ج «نونجملا» ةمحف وبأ

 0 ١: ج «يجراخلا» كيدف وبأ

 6:5١١جو ١١

 قدزرفلا - سارف وبأ

 نب هللادبع - ةمصلا نب ناغرف وبأ
 ةمصلا

 ١55 :0ج ىناهفصألا جرفلا وبأ
 ه:5جو

 دمم - يرماسلا يلع نب دم جرفلا وبأ

 يرماسلا يلع نبا

 لكوتملا - لكوتملا رفعج لضفلا وبأ

>30 

 - دضتعملا نب رفعج لضفلا وبأ

 ردنقملا

 يئايرلا جرفلا نب سابعلا لضفلا وبأ

 وا :"جو ؟59 2580 ١: 6١ ج

 لكك” ك5 لأ نر ا

 6 :”جو _”ن56 ياخ كال

 لكلا لك, كت كا لامك

 املا تمل ا ا :5جو 6

 2” 2506 21065 2151١ 258:86 جو

4# 520 520 551 /1” 

 2ك" 21١06١ عةقاك 6٠ ال :7جو

 26 :8جو 5955 25506 #55 2ك

 ١51

 نب يلع نب دم نب سابعلا لضفلا وبأ
 2١55 2١58 :١ج سابع نب هللادبع

 815 25351:060ج ور "59:5١؟ج و ١1

 نب يلع - فنحألا نب يلع لضفلا وبأ

 فنحألا

 نومأملا هللادبع نب ليعامسإ مساقلا وبأ
 067 : 72ج

 دمحم نب دمحأ نب رفعج - مماقلا وبأ

 دمم نب رفعج - مماقلا وبأ

 م07: ج ديمح نب مماقلا وبأ



 هللادبع - مالس نب هللادبع مساقلا وبأ

 مالس نبا
 - يفنكملا نب هللادبع مماقلا وبأ

 يفكتسملا

 عيطملا - ردتقملا نب لضفلا مساقلا وبأ
 ىعبر نامعنلا - ةداتق وبأ

 ورمع نب رماع نب نامثع ةفاحق وبأ
 ١82031١ .5:86 جا

 57/8 : 7 ج يليفطلا نيقرعلا وبأ

 ١١6 :8ج عاقعقلا وبا

 2898 :؟ج و ١: ٠١ ج هيقفلا ةبالق وبأ

 :0جو 555 2.180 105 :"جو 06

4 

 ؟؟/:ج تلسألا نب سيق وبأ

 «ديزي نب ديلولا ريمس» لماك وبأ
 م15 59 :7جو 50١9 2150615:60 جا

 لماك وبأ - «ينغملا» لماك وبأ

 « ديزي نب ديلولا ريمس »
 05:1 ج يلذهلا ريبك وبأ

 رغصألا عبت - برك وبأ
 ديلولا ريمس » لماك وبأ - ليمك وبأ

 « ديزي نبا
 فتك وبأ

 كك :1ج

 «دوعسم نب بحاصو دونكلا وبأ

 ٠١5:08 جاو ”م1 :8ج

 :؟ج ىزسعلا دبع نب دونكلا وبأ

 ا لا

 ءالا6 :"ج بلطملادبع نب بهل وبأ

 :0جو ١١8 ءملال ء١١٠ :1جو مالا
8 

 ةؤلؤل وبأ زوريف - ةؤلؤل وبأ

 يدعجلا ةغبانلا - ىليل وبأ
 ١ :*ج بعك يبأ نب كلام وبأ

 519:9 حج يرعشالا كلام وبا

 هللادبع نب دسأ - « دئاقلا ١ كلام وبأ

 58:75 ج و 7٠١:١ ج زلج وبأ

 حابر نب بيصن - نجح وبأ
 :8ج و 141 :١ج يفقثلا نجحم وبأ

7 

 07١” 9 ج «نذؤملا» ةروذحم وبأ

 515:17 ج ماج وبا

 9 ١: ج يدعسلا محم وبأ

 ٠١6 218:6 (؟ر»ج دم وبأ

 ١7 :*ج يبارعألا دم وبأ

 نارهم نب نابلس - شمعألا دم وبأ
 نسحلا - ىلهملا دمحم نب نسحلا دمحم وبأ

 ١ يبلهملا دم نبا
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 دلخم نب نسحلا - دمج وبأ

 ١١5 :8ج يقشمدلا دمخ وبأ

 ١51 :0 ج يشرقلا نايفس نب دمخ وبأ

 ١51 :8ج قارولا يبعشلا دم وبأ

 يمازجلا بساج نب هللادبع دم وبأ
 5١59 «. 0 :غ7 ج

 يمازحلا بساك نب هللادبع دم وبأ

 بساح نب هللادبع دم وبأ

 ةبيتق نب ماسم نب هللادبع دم وبأ
 ةبيتق نبا

 ١١4 :0 ج ةرسسيم نب هللادبع دم وبأ

 ةيواعم نب ديزي نب هللادبع نب دم وبأ
 :6 ج

 ؟؟١ :0ج «رعاشلا» يدبعلا دمت وبا

 ىفتكملا - دضتعملا نب ىلع دم وبأ

 ْ 515:8 جا ينبللا دم وبأ

 .ةبعش نب ةريغملا - دمج وبأ

 يداحلا - ىسوم دم وبأ

 ١59 :1 ج يديزيلا دم وبأ

 . ١٠0 :7ج موزخم وبأ
 39 : 4 ج يبارعألا نشخملا وبأ
 زلجم وبأ - دلخم وبأ

 :0 جو 88:14 جو 8١:١ ج فنخم وبأ

 ل

5١159 251١ 

"7/ 

 06 :3ج بحرم وبأ

 هللا دبع نب ةفيذح - ميرم وبأ
 ٠١8. ١١١ :1ج يفنحلا درزملا وبأ

 سيق نب ءاعلب - قحاسم وبأ
 580 :0 ج يفقثلا دوعسم وبأ

 ,ء١٠٠1 .ا/5 ١: ج يناسارخلا ماسم وبأ

 امك مو كو كد 5 جو "1+ 4

 مما ك9 كوك :1 جو مس# :#جاو

 ممر كلو 51 لكك ن5 0 جاو
 141754 :7ج و 08١:ةجو

 219١ :١ج ينالوخلا مام وبأ

 5مل :0جو :١١8 جو

 يناسارخلا ماسم وبأ - جارسلا ماسم وبأ

 مسم نب نمحرلا دبع - مام وبأ
 « هيقفلا»

 10 :١ج عمسم وبأ

 م.5:0جو ١:58ج رهسم وبأ

 ١544 :7جو

 دوسألا يبأ نبا - فرطم وبأ

 414 :8ج قارولا رهظملا وبأ
 درب نب راشب - ذاعم وبأ

 ج رشعم وبأ 60: 21١6 2١10 2١17

١11 213575 0 



 نب سوأ - «رعاشلا» ءارغملا وبأ

 ءارغم

 م٠ 2١5 :اج «ينغملا» سلغملا وبأ

 5707 .55 :ج راوغملا وبأ

 ةريعزلا وبأ - راوغملا وبأ
 ركب ىثعأ - ةريغملا وبأ

 هيبأ نب دايز - ةريغملا وبأ
 نب ورمع - مصألا ورمع قورفم وبأ

 دوعسم نب سيق
 ١59 :8ج يعازخلا مادقملا وبا

 8١5:؟ج «يوحنلا» نونكملا وبأ

 10 :5جو

 نب ثراحلا نب هللا دبع - كيلم وبأ
 ديمح نب مصاع

 ١١4 :3ج ةكيلم وبأ

 رذنملا نب مالس - مالس رذنملا وبأ

 بئاسلا نب دمخ نب ماشه رذنملا وبأ
 دمحم نب ماسه - يلكلا

 ه :8ج يدسألا روصنم وبأ

 545 :؟ ج فسكلا روصنم وبأ

 رهاقلا - دضتعملا نب دم روصنم ربأ

 هللاب

 يلجعلا مجنلا وبأ - ةيدهم وبأ
 «زجارلا»
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 ١١8 :8ج يعازخلا لهلهملا وبأ

 ١71 :5ج و ١:١" ج ىسوم وبأ

 ١١١ ءك51 :7جو 508: جو
 244 ١6. :١ج يرعشألا ىسوم وبأ

 ل6 فتن” جو لة وع الف حم

 مئ4 ءفك :"جو 785 كما فالك

 ف5 :0جو .519 ءك"9 ءك"١ جو
 ء1 :7جو ؟الع لل وال فك اوك

 18:8ج و "06

 ١88 :؟ج «رعاشلا» سايم وبأ

 ١19 0158 :0 ج حابر نب لئان وبأ

 ١: ج «زجارلا» يلجعلا مجنلا وبا

 :1جو ؟ا١٠ 559 4119.144 111

 لا تك: 1جو خ١٠ ءالك 1 جرو

0 

 5١١ :3ج «زجارلا» ةليخن وبأ

 594 :7ج رصنلا وبأ

 دبع نب رمع ىلوم» ملاس رضنلا وبأ
 رضنلا وبأ ملاس - «هللا

 ,20151:6ج و 560١ .ال :؟ ج ةرضن وبا

 ل
 7١8 :0 ج معن وبأ

 ةرارز نب طيقل - لشمن وبأ

 ءىناه نب نسحلا - ساون وبأ



 ١95 :7ج «ريبزلا ىلوم» ةرجو وبأ ٠١9 :7ج «هرعش يف ١ حون وبأ

 5٠١ :0ج ليذهلا نب درولا وبأ ٠١5 :7ج يدايإلا مشاه وبأ

 نب هللا دبع - ةمصلا نب ءافو وبأ نب ريكب - ناهام نب ريكب مشاه وبأ
 ةمصلا ناهام

 ةدئاز نب نعم - ديلولا وبأ ١47:0 ج ةعيبر نب ةبتع نب مشاه وبأ
 ه1 :4ج ينانكلا ديلولا وبأ 598 :”ج ةرارز نب ةلاه وبأ

 ١88 : 7 ج «بساحلا و نيساي وبأ وم :1ج ةبده وبأ

 ١17 :ج ترقايلا وبأ ١87 :؟ ج فالعلا ليذه وبأ

 دبع نب رمع ىلوم » محازم - ىحي وبأ ءال5 687 .44 ١: 21١ ج ةريره وبأ

 «زيزعلا | ءاه8 ء٠16 م١ :5جو ١97 ءكم

 نب روصنم - دمج نب روصنم ىبحي وبأ لف ل15 لل "جو 141 ١94

 دمحم | ء018:82١٠15461ج و 58:14 جو 361

 ٠١8 :7ج ديزي وبأ ءلدال كام :لجو ١88 :5جو “١

 ١7 :*ج راسي وبأ لا :مخجو 0٠١# ل

 7١ :١ج ريسيلا وبأ ١09 :7ج يلهابلا ماشه وبأ

 ١١9 :8ج يميرخلا بوقعي وبأ 78ج و ؟09 :؛ج نافه وبأ

 7.07 ١: ج يرقنملا ىلعي وبأ دبع نب رهزأ - « رعاشلا» يدنملا وبأ

 :0 جو +١١ : ؛ ج يسيقلا ناظقيلا وبأ زيزعلا

 ١١ :م4جو 5١١ لال نلت تع ناهيتلا نب كلام - مثيلا وبأ

 77١ :* جموسكي وبأ يمعلا دسأ نب ىلعملا - تيما وبأ

 5. :7ج فسوي وبأ 577 :؟ ج لئاو وبا

 نسب كلملا دبع بجاح» فسوي وبأ ةيواعم نب سايإ - ةلثاو وبأ
 ١58 :0 ج «ناورم ١860 :7ج عساولا وبأ

 250860 .١ج «يضاقلا» فسوي وبأ ١84 :7ج قمحألا لئاو وبأ

1 



 ايضا ا فر :6 ج والا :؟جو 88

 ١؟ 6 :7جو ١4١ :8جو

 534 :1ج يميتلا ةمصع نب ريبأ

 7707 :+ج رذعملا نب دريبألا

 7و :5ج يدعسلا ورمع نب نيبأ

 ؟07؟ :؟ج فلخ نب يبا

 7140 :*ج حبص نب ةعيبر نب يبأ

 510 :" ج سيق نب يبأ

 5182580 :"ج بعك نب يبأ

 6:١١جورو ؟05:4١1412جو

 "الا .ما/5:0ج و 7٠١ : ؛ ج شماتأ

 0/١" :0 ج «قئاولا بجاح» حابتأ

 :؛ ج مهاربإ نب ليعامسإ نب نبايتأ
51 

 ".7 ١: ج رهزأ نب بوثأ

 ٠١8 :0 ج حلجألا

 يجرعلا لطخلا نب ىملس - بدحألا
 580 :“ج ىبلغتلا دهاجم نب زرحألا

 ١7 :* ج نابأ نب دمج

 ١6١ :ا/ ج زارخلا ثراحلا ىأ نب دمحأ

 ٠٠١ ١قفكن؟ جا يراوحلا ىبأ نب دمحأ

 ما/ :8ج ١5 :؟جو

 4 ١: ج لوحألا دلاخ يبأ نب دمحا

 ارفف :0 ج 6 :15 جا

 558 195:1 ج دواد يىبأ نب دجأ

 4١م :#جو 510 ء“6 ك٠ :؟جو
 ه:7جو "الك :0ج ١904-110 جو

 :4جو ٠١5١ :؟ ج رهاط يبأ نب دمحأ

 ؟11 :17جو 550 :5جو "ل8 لم
 ١١١ :؛ج ميعن يىبأ نب دمحأ

 :هجو ١48 :؛ ج ليئارسإ نب دمحأ

 في

 "م0 :ه ج هيوب نب دمحأ
 ها/ :7ج رفعج نب دمحأ

 ١: ج يلع نب نابلس نب رفعج نب دمحأ
1144 

 ١١ :5 ج ثراحلا نب دمحأ

 ٠6 .514 :5ج رادج نب دمحأ

 "م :ه ج ناقاخ نب دمحأ

 7067 .548 :14ج بيصخلا نب دمحأ

 مالا سال :0 ج 14

 دضتعملا - قفوملا ةحلط نب دمحأ

 705 :14ج زيزعلا دبع نب دمحأ

 ١407 :7جو

 ١١١ :8ج هللا دبع نب دمحأ

 7814 : 6 ج يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ

 "5 :؟ ج يككملا هللا دبع نب دمحأ



 - يريونللا باهولا دبع نب دمحأ

 يريونلا
 ١94 :0 ج ديبع نب دمحأ

 58١:0 ج يبيضحلا هللا دبع نب دمحأ

 .317107 :7/ج بساحلا ىلع نب دجحأ

 مع :ه ج رابع نب دجحأ

 م١ :؟ ج شفخألا نارمع نب دمحأ

 :؟ج باهولا دبع نب ريثك نب دمحأ
 ل

 555 :14ج سطفألا نب دمج نب دمحأ

 ٠" :١ج يدادغبلا دمج نب دحأ

 5814 :6 ج نوميملا دمج نب دحأ

 57 :7ج ىبحي نب دمج نب دمحأ

 ءلا» ل07 :4ج ربدملا نب دمحأ

 فدي

 544 :0 ج ةملسم نب دمحأ

 +٠3 :١ج ريطم نب دمحأ

 يضارلا - ردتقملا نب دمحأ
 م1 :6 ج رصتنملا نب دمحأ

 5907 :؟ج رصن نب دمحأ

 5١١ :7ج يملسلا يعن نب دمحأ

 518 :"ج يكاطنألا ديزي ني دمحأ
 ١78:١ ج «بتاكلا » فسوي نب دمحأ

 هلا :1جو ١16 :؟جو ١7 5جو

 ضن

 لال لو كالو لضك كك 11
 :لجو ؟اله :0جو 55٠١ لذ ١
 ١
 الحا :3 جا لدنج نب رجأ

 ٠١١ :1ج نزام نب رمحألا

 ,.16 ,51 5*2 ١: ج سيق نب فنحألا
 لل و41154 1 عال كالا
 فايما ت١ 14:5 جو اال كل
 وعملا كلكم ىنكالال للك كعمل

 ىكع مضكمق لما كالا لككأ كلكا١

 ى :"جو مسمع كوو لال" 2515

 مجبر مثل 6١" لوك ا

 مو ىلثعك كك1ك ءلكا9# جو

 الم للال كنك لالا كمل :8جو

 .ع/ :8جو ؟وباب نىل55 2” :7جو

 م1١85

 51 :1ج كلام نب فنحألا
 مسمع .١ج «رعاشلا» صوخألا
 :؟جود 55 :؟جو ممر للك ع6

 للا :ةجو 596 :5جو 504

 نال 17جرام: جو 510 3
 ما:مجو م7

 :1ج بالك نب رفعج نب صوحألا
 ول ءلاآ و



 : ؛ ج يراصنألا هللا دبع نب صوحألا

 لفي

 "17 :؟ ج حالجلا نب ةحبحأ

 ٠١0:١ ج يدعسلا ةلدبب نب رميحألا

 5314 :جو 5317 2.545“ جو

 200 .014 :5ج هللا دبع نب رميحألا

01 

 :7ج ينزاملا ةرم نب ديزي نب رميحألا

7 
 58 :"جو 50 :؟ ج مزخأ

 ؟8"5 78:١ 214٠119 ج لطخألا

 لآ مؤ ك1 :”جو 714 74:7 ج

 ءككم ءالق :5جو مل“# ءسل) سلو

 :ملجو 186 5١5. ,كءو د1 كلل

 "*ع تك م؟

 510 :7ج ريغصلا لطخألا
 .؟710 :5جو ؟0“ :“”ج ضشفخألا

 نال
 ٠١5 :*" ج ناشفخألا
 نصلح :" ج يلعتلا باهش نب سنخألا

 ا :ا١جو

 1١9" :ج «مالسلا هيلع » سيردإ

 51١١" :5جو

 ١١" :"ج لقعم نب سيردإ

 اضن

 4١ :5 ج يبضلا رارض نب مهدأ

 593 :"ج ورمع نب مهدأ

 اسن فن - اشن فنذأ

 ١61 :* ج ةنيذأ

 :"ج ثوغلا نب ورمع نب شمارأ
8 

 508 :" ج يفقثلا ةكارأ
 :5جو 1٠ 255 2.5" :١ج ريشدرا

 :7جو مك :5جو ل 6 5 كل

 فل

 ١5١:7 ج ١١5:١ ج كباب نب ريشدرأ

 01١١ ١9 :؟ج درجدزي نب ريشدرأ

 :«٠58:؟ جو ١91:١ ج سيلاطاطسرأ

 ءكالا كالا ::جو ١١9 :8جو 00

 مك ل5 :7جو م4

 ١74 :7ج :٠" ج ةيمس نب ةأطرأ

 256401١98 :7ج («رعش يف ١ ىورأ

 اج

 11:6 ج «نافع نب نامثع مأ» ىورا

 + :0ج :بلطملا دبع تنب ىورأ
 "1 :0 ج زيرك تنب ىورأ
 "7:0 ج ةيريمحلا روصنم تنب ىورأ

 1١6" :"ج تينبلا نب دزألا

 ٠١54 :86 ج يركشيلا قرزألا



 م.١ :8ج زيزعلا دبع نب رهزأ
 66 06 :8جو

 ١: 5١5 ج نامسلا رهزأ

 :8ج و ١: ١١81١6 ج ديز نب ةماسأ
 8 :7جو ا١ممإ/ هى :6جو ١060

 ١18 :"ج ىّؤل نب ةماسأ

 ١9١ :0 ج ديزي نب ةماسأ

 ؟070 . 41 :؟ ج «مالسلا هيلع ١ قاحسإ

 255060:6جو ٠١١:1 جو .«؟60:؟جو

 ١1١ :4جو ١1١ :لجو "40 ل١

 ليعامسإ نب ميهاربإ نب قاحسإ
 ء948 25110 :0 ج ديز نب دامح نبا

 سوو سوو نسمع سوك سول سو

 قلم

 : ج شارخ نب مهاربإ نب قاحسإ
 لك

 2777 :؟ ج يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ
 لو ل1 :7جو 05 14:5 جاو #157

 ءالو ءالال ءالك ت0 265268 49 1

 نللء حك فو فم# :جو مل»

 لكم ءككك كت ل115 105

 لكل

 ٠١ :؟ ج ليعاسإ نب قاحسإ
 ؛٠ :؟ ج ثعشألا نب قاحسإ

 نضر

 ١: ١617 ج ينارهبلا فلخ نب قاحسإ
 .45 .39 :8ج هيوهار نب قاحسإ

 م/. :0ج ديشرلا نب قاحسإ

 ٠م :؟ج سابعلا نب قاحسإ

 سابع نب هللادبع نب يلع نب قاحسإ
 ممم 16 ج

 ١١ : 7 ج ةرامع نب قاحسإ

 16 :8ج ثارمع نب قاحسإ

 :0ج و ١١" :؟ ج ىسيع نب قاحسإ
0 

 م.0 :0ج قرزألا دمم نب قاحسإ

 ٠.5 :0جو و :؟ ج مسم نب قاحسإ

 م76 :0ج يداها ىسوم نب قاحسإ
 "م١ .08 :١ج ىحي نب قاحسإ

 : هج يراوحلا دمم نب ىبحي نب قاحسإ
 قت

 ٠١6,1١6 :7 ج يونغلا ٌميخ نب دسأ

 ١و. ١: ج ىزعلادبع نب دسأ
 نيل د هللا دبع نب دسأ

 مم :؟ ج يرصقلا هللادبع نب دسأ

 ها :؛ ج ليئارسإ
 رغصألا عبت - برك وبأ دعسأ
 م58: ج ةرارز نب دعسا

 :5جو ١: 54 ١١١ ج ردلكسإلا



 "05 2155 ءكوؤ "جو مم ل

 11١« :١ج يبالكلا ةعرز نب ملسأ

 00 11١ :؟جو 4

 51١ :5ج ةردس نب ماسأ

 ١5 :7ج دباعلا يملسألا

 ١١5 :1ج «رعش يف» ءابسأ

 :5جو 75١:9 ج ركب ىبأ تنب ءابسأ

 لكم بكك نحس بو :6 جو 41

 195 :جو 01١" ءدكأل ندد

 ءا199 2155 :١ج ةجراخ نب ءامسأ

 518 :8 جاو 51

 :0 جو "0# :8ج سيمع تنب ءامسأ

 ش 56٠١ جو اال

 ١77 :*ج ديز تنب ءامسأ

 57١6« :١ج «مالسلا هيلع » ليعامسإ

 "مال لمع دال ءاما :"جو ”11/

 ءك50 :0جو 51١ 589 117 :4جو

 ١١و :7جو "6

 521 :؟ ج ليعامسإ

 نب ليعامسإ - «بتاكلا» ليعامسإ

 تخبون

 :0 جو ١81 :؛ ج مهاربإ نب ليعامسإ

6 

 - ينورمحلا مهاربإ نب ليعاسإ
 1 ينودمحلا

 517 :4ج مكحلا يبأ نب ليعاسإ

 ١53 :7ج دمحأ نب ليعامسإ
 57/8 :0 ج لبلب نب ليعامسإ

 788 .8 :؟ ج حيبص نب ليعامسإ

 جاهملا يبأ نب هللادبع نب ليعاسإ
 لي ل ل ل

 :؟ ج رفعج نب هللادبع نب ليعابسإ
 115 :7جو ١١"

 517 :0 ج يلع نب ليعامسإ

 ةيهاتعلا وبأ - مساقلا نب ليعاسإ
 ١: ١93 ج رورسم نب ليعامسإ

 5١١ :7ج تخيون نب لبعاسإ
 7١ :*ج ماشه نب ليعامسإ

 يجراخلا.مزوش - دوسألا

 نان مقرألا نب دوسألا

 ٠0١ 17ج نهجحرلادبع نب دوسألا

 هن

 ١5" :"ج ثوغي دبع نب دوسألا

 ل١ :0 ج سيق نب دوسألا

 5١9 :“ج ريبك نب دوسألا

 "40 :*ج يزنعلا بعك نب دوسألا



 :"ج «نيهاكلا» بعك نب دوسألا

8 

 2١4 .8 ءا/ :7ج رذنملا نب دوسألا

1 

 "1١١ 1١8. :"ج ديزي نب دوسألا

 نكمل ايا

 م«. 5“ :"حج رفعي نب دوسألا

 495 :ج ىطيلسلا لبج نب ديسأ

 0 :1ج رفعج نب ديسأ
 م07 :+ج ريضحلا نب ديسأ

 006 .05 .049 :5ج ةايح نب ديسا

 ١948 :“ج رمع نب ديسا

 ١4 :؟ ج ةليهج عفيسا

 "40 :5ج و ٠١8:١ ج يعخنلا رتشألا

 252565 2غ15.058:8 جو 588:14 جو

 71 ءال" كرم 06

 51١8 :*ج يدبعلا جشألا
 517 :ج عجشأ

 ١0١ :7 ج 511 :" ج ورمع نب عجشأ

 0.8 لوو :0 جو ١09:7 ج بعشأ
 نيس نعس نو م5 م١ :الجو
 :8جود ضرك ةضضف معلا ككم

 ارضا كف 67

 :7 جو ١: 8١ ج سيق نسب ثعشألا

0 

 :1جو 840 .508 .ةؤو :”جو 58”

 لم 78.01 ت5 :2جو ١ال ١

 ١8 :7ج 0١

 5195 :5ج ددأ نب رعشألا

 ١١5 :؛ ج سانشأ

 5١0:3 جو 54 ١: ج ةليمر نب بهشأ

 :0 جو ١0 :"ج جرفلا نب غبصأ
 ١0

 ٠.5 :م ج ةتاين نب غبصألا

 ١17 :8ج يناهبصألا

 ٠١ :؟ج ديمح نب مرصأ
 م«.. 2109 :"ج عيرف نب طبضألا

 بيرق نب كلملادبع - يعمصألا
 ١76 :6 ج يشلا مجعألا

 5017 :7 ج جرعألا

 نام م مجاور "58 ١: ج ىثعألا

 "١١ :هجو مغ. ىسل# سلا سل

 ؟1.0 معو ك4 كالك كالال :”جو

 2,”] :8جو ١١7 :الجو

 :؟ جو 84١١ ج لئاو نب ركب ىثعأ

 مرو سرع سال ال ”جو 5707

 لقد لقال ل79 15116 :5جو

 ”40 58 :07جو 38

 مسو :"جو ١١:١ ج نادمه ىشعأ



 :5جو ١٠١١

 ٠.و :"ج نايشعألا

 نارهم نب نايلس - شمعألا
 0و9 :5ج «سرف» جوعأ

 7١ :5ج يبلغتلا نانب نب روعالا

 ه١ :؛ج يملسلا روعألا

 5١7 .*5؟0 :0ج يبلكلا روعألا

 81١1 :؟ ج «بيبطلا» نيعأ

 61 :5 ج ممت نب نيعأ

 ١١" :*ج ةعيبض نب نيعا
 ' و0 2.3060 :5ج «سرف» رغألا

 ٠.5 :7ج بلغألا
 م١١ :"ج زجارلا يلجعلا بلغألا

 05 :1جو

 ٠707 :: ج نيشفألا

 م« :١ج نوطالفأ
 رسعم نب مرض - يبغتلا نونفأ
 م8 :"ج و ١١١١ج يدزألا هوفألا

 ١68 :3ةجو
 58 :1ج يلجعلا ناسح نب لبقأ
 :؟جو 58 :١ج سباح نب عرقألا

 م.5 :#جاو 1

 ١7١ :0 ج ينيقلا لييقالا

 ٠:8 ج رشيقألا

 نأ

 2145 .49 :410 ١: ج يفيص نب ُمكأ

 تك :5جو ١8٠١ ءالالف ذك ءكلو

 هلا "جو 501 0818 ع1 كالت

 :1جور 198 05350.95 45 كهءلال

 م1 مالو 35ج 0

 م١ :"ج نوجلا يىبأ نب ٌمكأ
 ٠١5:١ ج ةمود رديكا

 يركش دومجم ديسلا - يسونألا

 يسولألا

 +6 :7ج رضم نب سايلإ
 ٠١ »5:8 ج هرعش يف» ةصامأ

 ١١١ ءىال ءك١ :7جو 68 :5جو

 ١١9 :ج ثراحلا تنب ةمامأ

 هللادبع نسب رسباج تنب نمحرلا ةمأ
 ١١7 :7ج يرجبلا

 م8 :0 ج «يداهلا جوز » زيزعلا ةمأ

 دمج نب ناورم مأ - يعخنلا ةم

 ةبتع تنب » بلاط ىبأ نب ليقع ةأرم

 1 : 1 ج (ةعيبر نبا

 ١: ١55 ج رجح نب سيقلا ؤرما

 قلل »جو 5199 كرزع ءكالث :؟جو

 معلا | مسالا

 كأم 25و: ت؟ىال ؟؟ا/ الال كك ه8

 :١جو ءو/ :5جو 8 .”207/ مغ 55

 7“ لكنت لككا؟ع" لكك١ سلكأ١او كلكم



 لح ١ :الجو ؟الك كاكاو 54

 ٠١5 ٠١5 :1جو 551 0540 49

 58 :*حج ديز نب سيقلا ؤرما

 1٠غ. :"ج دمصلا نب سيقلا ؤرما

 هال :8ج (رعش يف» نابأ مأ

 :7جو ٠١١ :5جو الو :0 ج ىفوأ مأ

 ١

 :7ج هللادبع نب ةحلط تنب سايإ مأ
 ٠

 ينابيشلا محم نب فوع تنب سايإ مأ
 ١١9 ءمحك :7جو 10#: ج

 +١0 :/ج «كلملادبع جوز » نينبلا مأ

 :0 ج ةيبلكلا ةمازح تنب نينبلا مأ

 لين

 ناورم نب زيزعلادبع تنب نينبلا مأ
 ١59 88:0 ج

 559:0 ج كلملادبع تنب نينبلا مأ

 ١١١ .* :ج ًارش طبأت مأ

 ١: ١١١ ج ريوثلا مأ

 ديسأ نب نمحرلادبع تنب شحج مأ
 ١1١ : 17ج

 :0 ج «صوحألا ةبحاص» رفعج مأ

 518 :5جاو م

 ١: ج صاعلا نب ديعس تنب ذالجلا مأ

 مال

 بطحلا ةلامح - ليمج مأ

 «نينمؤملا مأ» نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ

 تايفس يبأ تنب ةلمر -

 يفقثلا فسوي نب دم تنب جاجحلا ما
 ١و0 :0ج

 «يفطخلا نب ريرج ةأرما» ةرزح مأ

 ما 1 ج

 80 :7ج صفح مأ

 ١١5 :؛ج مكحلا مأ

 214١ :ج نايفس يبأ تنب مكحلا مأ

1 

 نب ناورم نب هللاديبع تنب مكحلا مأ
 5١1. 5١0 :0ج د

 5١5 :0ج ديزي تنب دلاخ مأ

 807 5014:١: ج شيرح تنب ريخلا مأ

 «قيدصلا مأ» رخص تنب ريخلا مأ

 و :0ج

 ١١4 :5ج ءادردلا مأ

 تنب ةطير - بسعك تنب ةطير مأ

 بعك
 56١غ :5ج ةردس مأ



 :0 ج « صوخألا ةيراجو ديعس مأ

 4ع

 «نيئمؤملا مأ» ةيمأ يبأ تنب ةملس مأ

 ىف ت5 50 ءال :4جو ١8 :"ج

 7١ج و 0501

 519:1 ج ةمثيخ تنب نانس مأ

 نب رمع نب مصاع تنب مصاع مأ
 ١79 :8ه ج باطخلا

 نب رمع ةأرما» هللادبع مأ

 510:1 ج «زيزعلادبع

 :0 ج يلع نب حلاص تنب هللا دبع ما
01 

 : ؟ ج صاعلا نب ورمع تنب هللادبع مأ

6 

 :"ج نيريس نب دمم تنب هللادبع مأ

 لحي

 م77 :0ج «روصنملا ةيراج» يلع مأ

 ١83 :7ج («رعش يف ١» ورمع مأ

 *١1 :7جو

 «نومأملا جوز » يداحلا تلب ىسبع مأ

 مالك لاو 6 ج

 ١48 :7ج يشاقرلا ناوزغ مأ

 ١73:0 ج ةفاحق ىبأ تنب ةورف مأ

 ١48 ١ : 7 جو

524 

 ضقر :7ج لهس نب لضفلا مأ

 ٠٠ : 3” جا ةفرق مأ

 51٠:7 ج ماحم نب فوع تنب ماطق مأ

 ١18 :7جو

 045 :7ج ركب يبأ تنب موثلك مأ

 هللا ىلص » هللا لوسر تنب موثلك مأ

 و ءال :0 ج («مسو هيلع

 : 0 ج سابع نب هللادبع تنب موثلك مأ
 :١

 : © ج بلاط يبأ نب يلع تنب موثلك مأ
 407 :7حجو ١1١

 5١١ :0 ج دمحم نب ناورم مأ

 ةكتاع - «ةرجملا ربخ يف» دبعم مأ

 دلاخ تنب

 مأ» نتارزيخلا - يداملا ىسوم مأ

 « يدهملا

 :6 ج تابز نب روظنم تنب مشاه ما

 1١1

 و3 :7ج بلاط يبأ تنب ءيناه مأ

 ماشه مأ ةشئاع - كلملادبع نب ماشه مأ

 تنب ةدالو - كلملادبع نب ديلولا مأ

 سابعلا
 5١6 :6 ج دمحم نب ناورم نب ديزي ما

 11 :١ج «ةريره يب ما» ةميما



 "5 :86 ج بلطملادبع تنب ةميمأ

 7 :6 ج ثارعنلا تنب ةميمأ

 ١: 255١:١151 ج ديشرلا نب نيمألا

 :”جو اء م18 كال .؟ا/ :؟جو 55

 :1جو 119 2كلا كلا

 0755 1١"

 :0جو 8

 :7"جو ١88 :5جو "ما

 لكك ل158 كله ءكك١ :خجو 6١

 (١

 ركسألا
 :؟ج و ١: 16١ ج تلصلا يبأ نب ةيمأ

 مض0جو 5050508 كال: 5 جو ال

 ١7 :؟ ج ركسألا نب ةيمأ
 ١5 :0ج و 515 :"ج فلخ نب ةيمأ

 ١: ج سمش دبع نب ةيمأ
 قف

 :؟جو 5

 ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ

 ءكذ8 :1ج 855 :"جو ١١1ا/ :١1ج

 14 :4جو ٠١9 :لجو ١86 دلال

 نمحرلادبع بتابك » ديزي نب ةيمأ
 :6 ج «لخادلا

 00 :8ج سيئأ يبأ نب سنأ

 ١" :ج رجحلا ىبأ نب سنأ

 10 2515 :١؟ ج خيش نب سنأ

51١ 

 ,”ا/4 :؟ ج يلؤدلا سنأ

 سينأ يبأ نب نب سنأ - بينز نب سنأ

1 
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 2148١01515 :"ج كلام نب سنأ

 50# 250١ :1جو 50١ ءالذثك لملك

 1917 ءكؤت اككوع ,كالا ءك :ةجو

 55329:9جو 84:5١جو

 ”.07 ال١ :"ج ةكرذم نب سنأ

 44 :3جو

 6 ع شارأ نب رامأ

 . :8 ج يطافألا

 0 10ج ثراحلا سب ةسبن

 49 :5ج يبضلا ةلبج نب فينأ
 557 :7ج ريمع نب باهإ

 يرقنم لا مصاع نب سيق - متهألا
 5١8 :5ج («نامّثع لوم » بيها

 شماتأ - شماتوأ

 :9 ج نعم ني دوأ

 :؟ ج يىعانزوألا

 6.606 :4جو ٠١١ :”جو

5 

 ٠ق 2لككأ ١598

 ١ :6جو 4

 :"ج ورمع نب ةبلعث نب سوألا 588
 :؟ ج يئاطلا مأل نب ةثراح نب سوأ

 ١11 :"جو /  52وج١ا: 8١

 لكل



 :"ج يدسألا رجح نب سوأ
 اجو ١
 مو :"ج دلاخ نب سوأ
 517 :7 ج يلوخ نب سوأ
 ١0١:7 ج بيبح وبأ يئاطلا سوأ
 01:١ ج يدعسلا ءارغم نب سوأ

 معك سال امال: 8# جاو
 ١١١:4 ج «ةمرلا وذ وخأ » ىفوأ
 :ج ١١5 :“ج يموزخملا صقوألا

0 

 ١١ : 7 ج سيوأ

 ع١1 .118 : ج ينرقلا سيوأ

 :58١:5 ج لفغد نب سايإ

 ٠١" :* ج ورمع نب نانيع نب سايإ

 ١: ج يئاطلا ةصيبق نب سايإ
 للا ءك١٠ :5جو4#غ48 :"ج 0

 ل

 ١9 : © ج ةداتق نب سايإ

 21١.٠٠١ :١ج ةيواعم نب سايإ
 1و و #جو 14:5 ج ١١

 11 :0 ج نميأ

 :؟"جو ١: ١١١ جمرخ نب نميأ

 .١6 :0 ج 0

 ١79 :5ج «بوسنم ريغ» بويأ

 ١١8:8 جو

 24٠ .58:7 ج «مالسلا هيلع » بويأ

 ا "ما: جر
 ءىد :١ج ١: ٠١ ج ينايتخسلا بويأ

 نلل» ىلؤك ك5 كحل 41
 :؛جو 1١15 2105 ءك6١ :"جوا“لا/
 11901857 جوا

 ءاا/6 . 107 :5 ج نايلس نب بويأ
1 

 نسب رماع نب ناولس نب بويأ
 8١ :؟ ج ةيواعم

 :*ج كلملا دبع نب نايلس نب بويأ
 ل1 مل ل ل

 515 :؟ ج يريمنلا نايبظ نب بويأ

 ١:8 جزيزعلا دبع نب رمع نب بوبأ
 ديزي نب بويأ - ةيرقلا نب بويأ
 +1 :17 ج «ينغملا » بويأ
 ١١6 :7ج ٠١” :* ج ديزي نب بويا

 ءاملا فرح

 8١١:6 جو ١١ :؟ ج ناذاب

 ؟١:8١ ج ةبض نب لساب



 314:57 ج ميرص نب ثعاب

 :"جو "الك :4جو ٠١ :“"حج لقاب

 ١ا:4جو 580 لالا

 :818:0ج يدهملا تنب ةنوقابلا

 ."5 42و

 :0ج «يدتهملا بجاحو كاب كاب

 ةضفي

 755 :"ج «ليجج ةبحاصو ةنليئب

 اذ :ا/جو

 ءال" :5ج ماه نب ثراحلا نب ريجب
 لال ءا/1

 . 17 :" ج شيقأ نب ىملس نب ريجب

 ١914 :؟جو 2.١1١ :١ج يرتحبلا

 584 ءاالش :1جو ؟"ال ء165 :"جو

 38 :لجو 555 .ك56 .551 :5جو

 .184241:4١جو

 .5517 :* ج يدبعلا دوراجلا تنب رحب

 51٠. :" ج « رعش يف » ريحبلا

 .511 1: ج رصنتخم

 :70جو الخ :١ج «بيبطلا» عوشيتخ

 قف

 5:7.٠ج «رعش يف :ردب
 نمح رلا دبع دنج دئاق» دمحأ نب ردب

 .5148 275417 2.5147 :6 ج « رصانلا

1: 

 .581:06 ج يشرحلا ردب

 .54:"ج ةرازف نب ردب

 .5:١١٠حج رشعم نب ردب

 لك ل58 ل5 :١ج جيدب

 .30 051 :اجو ع1

 . 771:1 ج ءاقرو نب ليدب

 :6 ج (يداهلا نب رفعج ةيراج) لذب

 "تضفي ضف

 :لجو ١١؟ :5ج بزاع نب ءاربلا

60 . 

 . 5 :ج كلام نب ءاربلا

 2٠١ :"ج يرمضلا سيق نب نضاربلا
 1١04١441١. 9 :1ج و .ء؟99

 .05 :"ج شقارب

 .539:6 ج « ديشرلا جوز » ةيربرب

 «يبلغتلا نائب نب روعألا ةأرما» ةّرب

 ١ .585:3ج

 ١: ج «زجارلا» مجنلا يبأ تنب هرب

 .ا؟الا

 ."51:60 ج «بلطملادبع تنب »ةرب

 7١١. :* ج ءاشربلا

 1١. ."1 :ا ج «رمازلا ١ اموصرب
 :؟ ج «حابر يبأ نب ءاطع مأ» ةكرب

 ١١6. :" ج 7



 . 351/ :7 ج رذعملا نب ديرب

 0 288:7" ج بيضحلا نب ةديرب

 ءا51 :5جو ١١٠١ :١ج رهجرزب

 .95:8١جو ١؟21:#جو 5٠١4

 :0جو م١ :4ج ةاطرأ نب رسب

 1١0.

 . 7077 :7 ج نايفس نب رسب

 ١7/8 .595 :“ج سيق نب ماطسي

 دجال تم 205 200 .654 .#6 :5جو

 و١:اجو

 :5جو ٠١ :“”ج ذقنم تنب سوسبلا

 .ل

 :51جو #33 :"جا مزاح يبأ نب رشب
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 .؟5598:15 ج دواد نب رشب

 . 771:7 ج نمحرلادبع نب رشب

 101:7 ج رمع نب رشب

 :" ج «يدبعلا دوراجلا »ورمع نب رشب
 0 ٠

 .88:71ج يحايرلا ورمع نب رشب
 57:7 ج امرفلا نب رشب

 ٠١8:1 ج مادك نب رشب

 :[جو 566 :١ج ناورم نب رشب

 ١6:7 جو ١0:6 جو

1: 

 موللث ملأ :73 ج ىسيرملا رشب

 518:5جو

 يذ دلاخ نب سيق نب دوعسم نب رشب
 10 :7 ج نيدجلا

 58٠0117 :15 ج رمتعملا نب رشب
 :١17011١7 ج روصنم نب رشب

 «ديشرلا بجاحو نوميم نب رشب
 7:06 جا

 :0ج كلملادبع نب ديلولا نب رشب
 01806 5٠١"

 25٠6١ ١:8١٠ج درب نب راشب

 ل5" 10١غ :؟جو ماب كال

 1م :ا١جو 5 :"جو 8 ل1

 لكل ”2١ اكقذ#ع 2ك 14:

 ١1121١18 :7جو 16

 درب نب راشب - يليقعلا راشب

 779:7“ ج دعس نب ريشب

 778: ج ورمع نب ريشب

 5١١ : : ج ليعامسإ نب رصب

 59:17 جو 71١:5 ج سوميلطب

 5٠١:١ ج « رعاشلا » نيطبلا

 رشب نب شادخ - ٠ رعاشلا » ثيعبلا

 17 :7 ج ١/0 : 6 ج «بجاحلا » اغب



 :8ج و ١١ :5ج «بيبطلا» طارقب

 قيلح

 ٠٠١1 :*” ج « رعاشلا » رافصلا نب عبقب

 ١85 :1ج و ١01١ :؟ ج دلخم نب يقب

 5١5:6 جو

 71/8 : 0 ج رمتكب

 ١40 : 0 ج يلالملا ريشب يبأ نب ركب

 01 :7 ج ةنيذأ نب ركب

 ٠٠١ :7 ج يراصنألا ليعامسإ نب ركب
 1174 .71الا/ :" ج سينخ نب ركب

 06:60جو :١68 حج دامح نب ركب

 "9:7 جو

 ١88:7 ج ةداوس نب ركب

 ١115 :" ج حامرطلا نب ركب

 ٠77 : ؛ ج يلالشا مصاع نب ركب

 5060١ :؟ج ىنزملا هللادبع نب ركب

 81 117 جاو م0 ا

 59١:17 ج هللاديمبع نب ركب

 دمخ نب ركب - ةمصع نب دم نب ركب
 ةمقلع نبا

 ١41٠ : ؟ ج ةمقلع نب دم نب ركب

 :؟ ج 11:١" ج ينزاملا دم نب ركب

 ١؟:8جو 59:4جو 14

 ١01 :8ج بعصم نب ركب
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 ١: ١98 ج حاطنلا نب ركب

 !٠١ :1ج و ١59:7 ج لثاو نب ركب

 :7ج ينابيشلا رهسم نب ديزي نب ركب
 لد

 ١97 :؟ ج يركبلا

 ١154 :8ج حابر نب راكب
 191 : ؛ ج يريبزلا راكب

 ١ : ١17 ج ةيلالهملا ةراكب

 ١417 : 5 ج جاجحلا وبأ ريكب

 5١8:0 ج مشاه وبأ ريكب

 ٠١4 : 0 ج ينسحلا ناثع نب ريكب

 ١7١:0 ج ناهام نب ريكب

 :؟جو 1١ :١ج ةدرب يبأ نب لالب

 كا :4جو 1؟ؤ١ ءلكؤحك لما

 ءل :4جو ١4١ :5جو ١"١ ءلكال

1 

 5717 :7 ج ةنييع ىبأ نب لالب

 لق ألا :5ج ريرج نب لالب

 له

 :"جو “١ :١ج حابر نب لالب

 2 :6جو ""868 #2 :1جو 6

 وم:7جو 1١"5:١جو ١4

 ٠١8 :” ج سيق نب ءاعلب

 "١ :14 جاو "519 :* ج سيقلب



 13١ : " ج ينانبلا

 ١١1 :ا/ج ناليغ تنب

 1١6١ :5 ج رادنب

 517:7 ج ةلظنح نب ةقدنب

 196 0590 ١: ج مارهب

 ١51:1 ج لولهب

 جوز ١» لهس نب نسحلا تنب ناروب
 :4جو ”ا١ :0جو ١: ٠١50 ج «نرمأملا

 ١014

 ١0" :7 ج بيبح نب ةشيب
 57 27:6 ج بلطملادبع تنب ءاضيبلا

 .55 :7 ج ةماعنلا سهيب

 :!جو ١8٠ .١٠ا :١ج ارش طبأت

 ءاوال :5جو ١0١ كوك :"جو م1

 ليف يل

 رغصألا عبت - بركيكلم نب نابت
 ,/4:37جاو 317 711:8 ج عبت
 ل51: جو 78:9ج رفصألا عبت

 ففي
 77١" 3848: ج ربكألا عبت

 ١١" :" ج شئارلا نب عبت

 ١١8:7 ج ممكن

 :5جو ٠١8 :١ج هرعش يف» رضامت

 شل ند

 «فوع نب نمحرلادبع ةأرما» رضامت

 هم: ج

 ءاسنخلا - ديرشلا تنب رضامت

 :؛ ج بلطملادبع نب سابعلا نب مامت
 ل

 ١7١ :6 ج كلملادبع نب ديلولا نب مامت

 548 370:37 ج ليمج نب مي

 م19 :8#جو ١5؟ :*؟ج يرادلا ممت

 5514٠ :7 جو

 ٠4 :1 ج ةبلعث نب سيق نب ممت
 :١18.178 ج ةرم نب ميمت

 6.3 1" جاو "805 :؟ ج لبقم نب ميمت

 ١١7:1١ جو

 ٠١1 : 0 ج يميمتلا

 :٠.١5 ج ريمحلا نب ةبوت

 8:8١ج قوذايت

 ١0 :37ج يموزخملا ناحيت

 :7ج هزاوهألا ىلع دايز لماع» ممت
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 536 : 7 ج يركشيلا ةبلعث نب ميت



 ١60" :7ج مقرأ نب تباث

 ١717 : 8 ج ينانبلا تباث

 519:7 ج ءاسنخ نب تباث

 591 :7” ج سمش دبع نب تباث

 :1 ج ريبزلا نب هللادبع نب تباث
 ١١1501

 ارش طبأت - لثيمع نب تباث

 75١:14 جو "8غ :" ج ةنطق تباث

 186 :١ج ساملش نب سيق نب تباث
 م59 :#"جاو

 7106 :7 ج عخنلا نب سيق نب تباث
 جرزخلا نب مارح نب رذنملا نب تباث

 ١58:4 ج

 578: ج نامعنلا نب تباث

 71/1 : 0 ج ىحي نب تباث

 574 : ؛ ج رايس نب ةبلعت
 ءال1 29١5 :"ج ةباكع نب ةبلعت

 انكم

 7١6 :7 ج ءايقيزم ورمع نب ةبلعث
 ١١" :" ج لاشأ نب ةمامث

 ء١55 254 5:17 ج سرشأ نب ةمامث

 :7 جو 5599 2كمذ١ لك :5جو "17

 كالا كال كتل ءكلؤك كه ل67

 لكاآ كحك ءلؤك ءلكحكه لول

 فض

 ه٠ : 0 ج يراصنألا ةمامث

 54 :7 ج ممرص نب ثعاب نب ةمامث

 ١١؟ :”ج بهارلا نابوث

 ميلا فرح

 51١ :؟ ج يراصنألا هللادبع نب رباج

 :7جو م.6 لها :6جو نورا :”جو

1 

 ؟؟17 :6 ج ديبل نب رباج

 ١89 :0 ج ماسم نب رباج

 5١:1١ ج قيلئاج

 5١١ :١ج هرحي نب ورمعو» ظحاجلا

 "44 ءكو١ ءلها١ ءلؤحك ال :؟جو

 595 22م5 :1جو 955 ء١55 :"جو

 م4 ال جو مل6 ١ :0جو

 :4جو 589 ءك9١ .ء» لم“ :/جو
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 ١57:5١ ج دوراجلا

 589 :؟ج ةربس يبأ نب دوراجلا

 ؟:م8جو



 :7١1 ج « ءالعلا نب رششب » دوراجلا

 ورمع نب رشب - يدبعلا دوراجلا
 18 ء9ال : ؛ ج ةمادق نب ةيراج

 لالا :5جو #١6 :؟ج سونيلاج

 :8جو 5 :7جو 1:6 :١جو ضخ

 6ع

 :1ج «145 215335 :7؟ ج يبراحملا عماج

 نر

 ١ : 5١5 ج ىملس نب رابج
 ١55:17 ج روبج ناولس ليئاربج
 5١؟ :١ج «مالسلا هيلع» ليربج

 كش 2كءال فرن »"جو 506 :؟جو

 ءلل8 ءكحو طلال :6 جو "0# 061

 :7جو ١:5 ل '"'؟ :"جو 06 . 6١

 004 كال 00

 نكرم لا للا ل

 ١70621١71 :48 ج ىسيع نب ليربج

 ءكل١ 29٠١ :١ج مهبألا نب ةلبج

 نضل 3 ضلي شل

 للا يل

 ١1١ :7 ج يرذعلا ثيرح نب ةلبج

 501 : 4 ج نمح رلادبع نب ةلبج
 ١17 :ا/ج كلملادبع نب ةلبج

 ١8:0 ج معطم نب ريبج

 :"جو 18 :١ج ميكح نب فاحجلا

1: 

 597:5 جو 0

 ٠7 :57 ج ةعيبض نب ردحج

 ٠٠١:5 ج ىلكعلا ردحج

 + :0 ج ثراحلا تنب ةماذج

 ٠١:7 ج ةكردم تنب ةليدج

 5١ :*ج يناسغلا ورمع نب عذج

 ٠١8:5 ج ناعطلا عذج

 255١ 11 :"ج شربإألا ةبدذج

 1١م0 :5جو 814 ل

 57:7 ج بعك نب بارج
 ١9 :ا/ ج ناتدارجلا

 517 :ا/ج دوعلا نارج

 51:7 ج ةفلع نب ليقع تنب ءابرجلا
 :١ج يمكحلا هللادبع نب حارجلا

 ١11 :8جو 006

 ١5١ :48ج «ةمرلا وذ وخأو سافرج

 08:5 ج يحايرلا دعس نب ورج

 ؟5:١ج «سرف»ةورج

 :0جو 59“ :١ج مزاح نب ريرج
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 2558/8 141:١ ج يفطخلا نب ريرج

 لعل سس نسسإ نسعسل كلم 101

 للم كوك ككاو :7جو "#1 ال

 لعوب للا :”جور "ع "اللا ١



 لم اأ ء؟ؤألا 259٠ "50 كا

 20 يفضي لكلا تضخ

 لكمال نكالع الا :60جو ١1 * :5جو

 ١1848 وج١: كت" فق 255 242151 528

 لكلا /لككاأ فكك»١ ءك١آ5١ قف" 6٠

 لكشت لك" مكه ل 1#

 كوك .ءكالال .كالك 2.١6 كالا"

 للمال 9" 2,١6١ 5م

 لال لالا لك :7جو مسمن ىع؟ع

 55159 لك كت" تك" 2قاأال قتآ 6٠

 6, «8:8جو

 ٠١0:١" ج يلجبلا هللادبع نب ريرج

 ءق :6جو "0# :"“جو ؟53* :؟جو

 100.1١8 :7ج و 4.8١

 سملتملا - حيسملادبع نب ريرج
 ١1 :7ج يلدملا ريرج

 5٠١17:0 ج روصنم نب ريرج

 4:7 ج ديزي نب ريرج

 8١ :7 ج يلهابلا ءزج

 8١:1 ج ءزج نب ءرج

 ا :"ج ةرسم نب ساسج

 "كالا اء 35ج و ا”ا*

 11:7 ج يلهذلا ةماشج

 ٠١8:7 ج سيق نب ةماشج

 ع

 - يدهنلا دعس نب ورمع نب مثج
 يديعملا

 ١١1 :7"ج سيق نب دعجلا

 0١2'؟ 210١ :8ج عجهم نب دعجلا

 ل

 88١:7 ج ىزعلادبع نب ةدعج

 7-5953 ج ىلدملا ةدعج

 :لجو ؟6:١0جو ال4 : 4 ج رفعج

 ١؟:8جاو 35 51/

 :"ج روصنملا رفعج يبأ نب رفعج
 0 لا ا ل

 ١907 :١ج بلاط يىبأ نب رفعج

 ءىإ :60جو ؟الا/ لالا ل :؟جو

 :جو 5١5 :5جو م”4*# 10”*2 2"

/5 

 ١14:١ ج دم نب دمحأ نب رفعج

 :١45 جو

 507 : 1 ج ثعشالا نب رفعج

 "+814 :"ج سوأ نب رفعج

 1:60-٠.5 ج ناقرب نب رفعج

 7178 : 0 ج اقب نب رفعج

 5707 :5ج رارج نب رفعج

 7177 : ؛ ج دلاخ نب رفعج

 ١: ١" ج ىبحي نب دلاخ نب رفعج



 جو 6:١7١"

 5017 : 5 ج روباس نب رفعج

 15 :؟ ج يمشاملا نايلس نب رفعج

 :0جو ١85 :4جو :10801١5 جو

 ل4 :7جو ١64 :١جورو "غ8 235٠

 ضرفلا للا

 ١7 :7ج ناسيك نب حلاص نب رفعج

 :0 ج بلاط يبأ نب يلع نب رفعج
 ١

 يمشاملا رفعج نب ىسيع نب رفعج
 1 51:0 جا

 88 :7ج بالك نب رفعج

 :7ج «مساقلا وبأ» دمحم نب رفعج

 نيل

 بلاط يبأ نب يلع نب دم نب رفعج
 5175 :7جو 5581١:6 جا

 : ١ ج نيسحلا نب يلع نب دم نب رفعج
 :"جو "ص عا :؟جو 055 ١"

 585 2فكواإل ل66 :5جو 06 . ١7/54

 1:7١١جو ؟58:6١8.1١جو

 77١:0 ج ىبحي نب دم نب رفعج

 - يفاكسإلا دوم نب رفعج
 يناجرجلا دوم نب رفعج
 514:14 ج ىناجرجلا دومم نب رفعج

 مالال :ة جو

 ردتقملا - دضتعملا نب رفعج

 "اال : 6 ج دمتعملا نب رفعج

 ءالالا :0 ج يداحلا ىسوم نب رفعج

 ني

 ٠١ :4ج يكمربلا ىبحي نب رفعج
 117 :7ج و ١56 :35جو

 ١١١:١ ج يبلغتلا ةمقلع نب ليمج

 «18*” :الج سوسوملا نارفيعج
 1١9١ ءكذخ 0144

 "١١:7 ج ١1:١" ج ةنفج

 79١:7 ج ورمع نب ةلجلج

 م00 : 7" ج نيكتسملا نب يدنلجلا

 نابيش نب لهذ نب ةرم تنب ةليلج
 7س الك 35ج

 ٠ : 7 ج يناجلا

 ١1١:5 ج بركيدعم نب دمج

 و١ :6جو 50 :4ج «رعش يف لمج

 :8جو ضرخو 00 :7 جو ١7 :ا١جو

 ١

 هللادبع وبأ - زاجلا
 ٠.5 519:7 ج زيمج

 ,74 :7 ج هللا ميت نب كلام نب ليمج

 800 2955 :١ج رمعم نب ليج



 ءو١ :5جو 5531# كالا :”جو

 لك ءقال :الجو "14 #2515 .كالال

 لدي

 «كلملادبع نب ديلولا ىلوم» حانج

 548:4 ج

 91:57 ج سيمع ىلا نب بدنج

 سوأ نب ةمقلع - ناعطلا لدنج
 70 ١: ج يرايشهجلا

 ممج : ج كلام نب فوع نب مفهج

 06 : 31ج يطيلسلا ناسح نب مهج

 ١8٠١ :ا/ ج ءاقمحلا ةزيهج

 51٠١ : : ج ةمرغخم نب تلصلا نب مهج

 الا/ : 7 ج «ةيراج » رذؤج

 "١١ 8:١215ج «ةقاند» رذؤجلا

 ١814 :7ج لموج

 ٠١ :7ج يبلكلا نوجلا

 *١1:ج يدنكلا ديزي نب نوجلا

 51١ :7ج ربيوج

 ١١:0 ج ءامسأ نب ةيريوج

 «نينمؤملا مأ» ثراحلا تنب ةيريوج
 7:06 جار 55319 :9 ج

 ٠٠١14 :* ج ةلهاب نب نعم نب ةدايج

 58٠١ :0 ج «يفتكملا مأ ١ كجيج

 «يرصبلا ديعس يبأ ةيراج» نيريج

 حا

 جا 7: 1١706

 ارفراغإ : " ج يدنلجلا نب رفيج

 ءاحلا فرح

 ٠١8:5 ج سباح

 507:3 ج متاح

 ءاوال ٠١5, .الا" ١: ج يئاطلا متاح

 ن5 اخ 5 اكل مك

 لالا ال551 :؟جو 55١

 م1 اكمال كرذك فكمذاك 2ك :؟جو

 :7 جو 515 :6جو :5جو 2 ا/

 ال 07 تر حل

 ١58:0 ج ماسم نب متاح

 ,.4 :" ج نامعنلا نب متاح
 598 :*ج ينزاملا رانيد نب بجاح

 08:1جو

 رانيد نب بجاح - نايبذ نب بجاح
 ينزاملا

 4١ 09 :١1ج ةرارز نب بجاح

 كلل :"جو 50 :؟حجو ١5م8 "246

 ماء 135211 :5ج و 51

 خا ١: ج ثراحلا :؟جو ١

 جو 5١1:1



 يبأ نسب ثدراحلا - جرعألا ثراحلا

 رمش

 ٠١١ :؟ ج روعألا ثراحلا

 9 :؟ج يناسغلا رمش يىبأ نب ثراحلا

 ٠١ 8:35جو "ظل 7 ك5 "جاو

 ؟07 : ج دسأ نب ثراحلا
 7717 :8 ج سنأ نب ثراحلا

 5760 :” ج ةريضح نب ثراحلا

 77:60 ج مكحلا نب ثراحلا

 ١18:7 ج يركشيلا ةزلح نب ثراحلا

 9:5١١جو 85#: جو

 رمش يبأ نب ثراحلا - ينفجلا ثراحلا

 778:1١ ج يموزخملا دلاخ نب ثراحلا

 ؟١ :" ج ةيزخ نب ثراحلا

 7١:5 ج ريهز نب ثراحلا
 5١:5 ج ديز نب ثراحلا

 ٠0 :0 ج ديوس نب ثراحلا

 :٠١ ج حيرش نب ثراحلا

 0 :3ج ديرشلا نب ثراحلا

 ةنازفوحلا - كيرش نب ثراحلا
 ما/ : 5 ج باهش نب ثراحلا

 ١١8:7 ج ةمصلا نب ثراحلا

 581 709:١ ج ملاظ نب ثراحلا

 قال :5جو 704 كلك لك “جاو

7101 

 517١ . 551: ج رماع نب ثراحلا

 2؟١:09ج يركبلا دابع نب ثراحلا

 ءالك ءالع :5جو ١51” :"جو 54

 91م

 :0ج ديلولا نب سابعلا نب ثراحلا
0# 

 ١: ج ةعيبر يبأ نب هللادبع نب ثراحلا

 ١05:6 جو ها/

 871:7 ج نادملا دبع نب ثراحلا

 507١ :"ج بلطملادبع نسب ثراحلا

 ا 0:*5جو

 ٠7 :1/ ج هللادبع نب ثراحلا

 57١ :7"ج ةمقلع نب ثراحلا

 2598 .:595:“حج ورمع نب ثراحلا

 نفل

 سيق نب هللادبع نب ورمع نب ثراحلا
 0 "01ج

 2781١06 :"ج يدنكلا ورمع نب ثراحلا

 ءلو ءقع :الجو اله :5جو ؟0:

 نفي

 «قرحم ٠» ءايقيزم ورمع نب ثراحلا
 كلل اكول :8جو تال تك :؟ج

 ١18١ كالؤ :5جو 01# ىلإ سم



 :١8 ج ةريمع نب ثراحلا

 , 57:7 ج فوع نب ثراحلا

 رمش يبأ نبا - يناسغلا ثراحلا

 0٠ :5ج دارق نب ثراحلا

 21077 2.558 :؟ج سيق نب ثراحلا

 نورك

 :؟"جو 11:١ ج بعك نب ثراحلا

 مق:5جو ١

 0:-١1. ج يفقثلا ةدلك نب ثراحلا

 6.06 :7جو ٠١4 :5ج 53ل 05

 .48:١41421جو

 حبصا وذ - كلام نب ثراحلا

 714:7 ج ةرم نب ثراحلا

 عشاجم نب نايفس نب طرم نب ثراحلا
 مال: 35ج

 :؟جو 01 ١: ج نيكسم نب ثراحلا

1 

 5١4 : 5 ج لفون نب ثراحلا

 ١: 21506 2١59 ج ماشه نب ثراحلا

 185ج و ١

 :١١١ ج ةلعو نب ثراحلا

 10:١ ج بهو نب ثراحلا

 :٠١١ ج ديزي نب ثراحلا

 2577 :؟ج ينادغلا ردب نب ةثراح

 :ملو 50١ قع اوم :مجو مسج

45 8.6300 
 5١7:8 ج ةبلعث نب ةثراح

 711:7 ج ةملس نب ةثراح

 7١؟ :؟ج يدعسلا ىمادق نب ةثراح

 5ؤ9:”جو

 ١6١ : 7 ج مال نب ةئراح

 77/8: ج نامعنلا نب ةثراح
 5١9:0 ج «حافسلا مأ» ةيثراحلا

 ٠.7 : مج ةميزخ نب مزاح
 11:5 حج ةرمض نب رضاح

 51١:5 ج ورمع نب بطاح
 510 :8جو 507 :١ج حون نب ماح

 51.50:77 جاو

 :1ج («بتاكلا» سابعلا نب دماح

 585:0 جو ٠

 مدكم نب ةعيبر - ةنيعظلا يماح
 ١0١ :5ج « رعش يف » بابح

 ١١ :0 ج 714:5 ج رذنملا نب بابحلا

 ٠٠١5 :" ج ديزي نب بابحلا
 ١10 : * ج ةبابح

 «كلملادبع نب ديزي ةبحاص» ةبابح
 :7جو ١95 و١ :0جو ؟5» :4ج

11 



 528:79 ج ديز نب بيبح

 7147 : 4 ج يسيقلا دعس نب بيبح

 ١١١ :" ج يودعلا بيبح

 778:7 ج ورمع نب بيبح
 ١7:١ ج فوع نب بيبح

 ٠١5:9 ج شايع نب بيبح
 و7: 14ج ةرم نب بيبح

 7١7 :7ج يرهفلا ةملسم نب بيبح
 ش ١١*6:5١٠2جو

 ١: ١07 ج بلهملا بيبح

 71/49 : 7 ج راجنلا بيبح

 ؟الا/ 317:7 ج ةفاذح نب شيبح

 :0هجو ١١8 :1ج ةجلد نب شيبح
 0١

 1١:57 ج فلدلا نب شيبح

 م. :5ج كلام نب شيبح

 ١9١ :ه ج ثاحتحلا

 :ه جو 515 :"ج ةأطرأ نب جاجحلا
 ضن

 :١١١٠ 6 ج ةمثيخ نب جاجحلا

 :ه ج ناورم نب كلملادبع نب جاجحلا
38 

 :0 ج نورحلا ماسم نب ةبيتق نب جاجحلا
 فلك تق

060 

 0” : ١ ج يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 لأكاأ لك قت ت9" 55 "89

 لملك كال“ ١1 ل #9 24

 ا را ل لا ضن

 لالا 0ث 050 “لك 6 :؟جو ضرر

 لالا" 2.45 /.ك#“" 2ك' 2ك 25٠

 لوك فكك" فكن 2كالك كلقم6 فقل

 للو» رق :»"جو 504 والا
 80 "1 ىلا اء لال

 لالا كال ىلا :2جو "50 14

 للك كلكم الكلك مك ٠١ ك١ الع

 لدتا م م #:  عاقك

 ىلاك؟ تكلا ءككل١ ١5و 751م

 ل دعا لال 5خك 5095 ٠١

 201 :“١ ١15 :6جو نفر

 لكم ه(لكك ءلكأال لك" /61 1١

 لوإل فالك فلكأح فكلكال فكلكك

 الما كالا /كك١ "56 4

 م١ كالا .؟ال4 .كالال .؟الك

 وموال كلمتك كلذ ككم)ع 54١

 لكحا'؟ لكؤواأ ؟كؤ١ 5ك 25844

 وال ءل_لوك 550 55951 59"

 لملك للا 54 7555 ٠٠*38

 ن”مالا ل”يدثا ل” ليلا 3#



 دي خ ك9 .'؟ :اجو "41" "504

 لا" ع5 :7جو ١6١ لال" لال؟

 كذآ ءا85" ا # لكو

 5م” ال1 ل15

 ١116.١14 2156023548:8جو

6 

2١6١ 

 نب رجح - يدنكلا ربدألا نب رجح
 ربدألا نب يدع

 يدنكلا ورمع نب ثراحلا نب رجح
 نق تضل :37 جا

 8:5 حج دوم نب دلاخ نب رجح

 يدنكلا ربدألا نب يدع نب رجح
 ١59 :7جو 190:8 ج

 دجنلا عطقم ةيواعم - درفلا رجح

 :٠٠١8 ج هللادبع نب رجحلا

 ١١6:0 ج «ةيراج» قئادح

 ٠١ :ا/ ج «ةيواعم مالغ» جيدح

 518:7 ج ةليدح

 :؟ج «بعص نب نيجل ةأرما» ىماذح

14 

 597 0 51لا/ :,/ ج ةفيذح

 47:7 ج سينأ نب ةفيذح

 :5جو "١" :"ج ردب نب ةفميذح

 كن شن في ل

 م0 :7 ج هللادبع نب ةفيذح

0 

 :1جو 6 2.4 :"ج ناملا نب ةفيذح

 م5:6١071جو "ع

 59:5 ج كلام نب ثارح

 5714: ج رباج نب شارح

 800:١ ج مارح

 :5١/8 ج ناحلم نب مارح
 51071.51. :*ج ةيما نب برح

 :ا١جو :5جو

 ١٠١16٠6

 ١89:١ ج سيق نب رحلا

 "14107: ج نامعنلا نب ةعجشم نب رحلا

 195:57 حج رباج نب هشقرح

 دنه - رذنملا نب نامعنلا تنب ةقرح

 نامعنلا تنب
 ٠.95 :* ج يزامرحلا

 ةرم نب ةمرص نب رعشألا نب ةلمرح
 ؟4:5ج

 00 امو أ

 77: ”ج حازر نب ةلمرح

 يئانها ديبز وبأ - رنا نب ةلطرح
 ٠١6 :؟ج ةذوه نب ةلمرح

 يمرحلا نامثع يبأ - ىمرحلا
 ماسم نب ةبيتق نب جاجحلا - نورحلا
 "51١:7 ج رجح نب ثيرح



 :؟ج ١85 :١ج لجح نب ثيرح

6 

 ١: 27١4 ج ينابيشلا ناسح نب ثيرح

0 

 55:؟ ج ىدعسلا هللادبع نب شيرحلا

 ٠١0:١ ج ىدعسلا لاله نب شيرحلا
 ١: ج ىفطخلا نب ريرج نب ةرذح

 لاب سس سس ل

 باهش نب ثراحلا نب ةبيتع نب ةرذح
 ١:1 ج

 :6 ج كلملادبع نب ديلولا نب مزح

538 

 ١98:7 ج جهو يبأ نب نزح

 5915 :؟حج دنه نب ساحسح لا

 ١5561١ :5ج «رعش يف » ناسح

 2٠١80 2.55 :١ج تباث نب ناسح

 للك ءكوك ءلملال نلعو لك

 ءكوق ءلل؟ ككو ءكآ١ :؟جو مم

 كلف ككل الكل ك5 :#"جو مالو

 :4جو "8: 1

 017 48 251 5 :0جو 1١ ١15

"74 

 كت 2ك #99 لكأال نلكع سل :1جو

 كتم" الل اولا ملكا ما عأل

 تحض

0 

 :جو ا" :لجو "88 ء55 1

 نو مع

 ١11:0 ج لدجم نب كلام نب ناسح

 84:3 ج رذنملا نب ٍناسح د

 7507 : 4 ج يطبنلا ناسح

 5١٠٠١ :5ج يبلكلا ةربو نب ناسح

 51١1 :"ج «بوسنم ريغ» نسسح

 ٠١:6 جو

 «ينودمحلا بحاص » مهاربإ نب نسحلا

 ؟17 07ج ١11:7 ج

 ١: :ج يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا

 :؟جو 151١ 21956 2ىاآ 20060 04

 ذك 258 بقال قك ق0  ىلا/ مع

 2كم ءكالال كاكا ءلك١ا ىلا

 كلذ ءاقذال ءامكك .ءاال“" لا

 كل بكل 2'ك5ك5 .؟ه54

 تالا نفك تمل يسال

 ق5 85٠ ملا :5جو ""0 ,"9''"

 ١851. ١50 فك" 2ءككال كام 6

 لكمال /كق#' ء٠١6١ ءا5ال كمثال

 2للمو ءكال6ك لك ءاكال لكأ

 32“ 25056 50060 ,ت٠ءآ 1

 51595 256١ 2. ؟*: :5جو مل مك

 9# ك# ع6 مخ ىلا“ :60جو



 559 2558 :5جو ".ال 205 كالا

 :4جو 195 ء500 .١٠ا 0.1١ :7جو

 ١10 ا

 58:١ ج يبلغتلا رمع نب نسحلا

 7١؟:1جو

 بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا
 11:58:17 جاو 5٠0:6" ج

 51:0 ج رانيد نب نسحلا

 2589 :١ج ءاياجر نب نسسحلا

 ١٠:؟جو 4

 19:48 ج ديز نب نسحلا

 «28:9؟جو ؟506 :١حج لهس نب نسحلا

 لملاك :5جو ٠١5 م55
 158 ء555 :7جو م58 نسر) سنو

 ١ا8:١٠١١جو

 01 : 6 ج حلاص نب نسحلا

 ٠١7 :؟ ج يبلاطلا نسحلا

 16 ١: ج ديمحلادبع نب نسحلا
 771١ :7 ج نمح رلادبع نب نسحلا

 «؟0 ١: ج بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

 فق :5"جو "'٠٠غ فكدذح فكلملذا فك

 53م١ ء5151 56 كال ككع فم

 كأم ءكلقق لما كلكال :؟حجو

 ل" قأ٠ قع لكأ :5جو ١

06 

 «قرمل #25 2ك" 6*2 كال :6جو لل

 2وت”'؟ ءالا 2/11 ت35 مت كلك 648

 ءككل5 كلا ءكلع ءكنحقك كحك فال

 كاكأذل كال تلكأل ءلكاك نا عما#

 515 95 98 ىلا كالا

 5913 الا: 7جاو "194 1

 ١7١ :17 ج نيسح نب يلع نب نسحلا
 14 : ١ ج يبلغتلا ورمع نب نسحلا

 ٠.٠١ 2595 :5ج ةبطحق نب نسحلا

 ١05 :7ج ور ؟؟12558:060جو

 8١١ :؟ ج ىؤلؤللا نسحلا

 58:17 ج دم نب نسحلا

 781 :0 ج يبلهملا دم نب نسحلا

 58:58 :؟ج دلخم نب نسحلا

 "5:06 جو 56١:5 جو

 519:14 ج نوراه نب نسحلا

 ال١ ال 1١-55 ج ءىناه نب نسحلا

 2٠0١5 ءال :5؟جو #5١ ل505 م

 كامل كا

 ١ك

 ١7م0 تعا اال

 00” "ملا #5“ لكلا

 كا كك" ءالش اكلك :9جو 35

 ٠٠١ :1جو "00 25 2ك 06

 4.١6١ ١١059 ء'" :5جو "غ0 :6 جو

 هديل 5 فقكملك كتم" ء1الك



 ف

0/4 

 قا كل

 ةضرفم

 2لكاأ١ (لكذق5 كأم

5 2 06/ ١ 

 2 "9  550 25060١:7جو 6 554

 كاك” كالا 2فكالأ 2ملاع" ىلع كهه

 6ك :8جو "15 2195 8*2 25097

 كتكات 2لكا806١ قاع لالش الا" ع6.

١520١75105 

 ج بهو نب نسحلا ١: ةاارخا ف

  5١8 1155:؟جو ١1 ليدل :3جو

 ما ,ىطقك :1جو

 , 2لالك 1

 :7جو "151 ,ء59 :35جو 06 ١1"

8 "0 

 ضني ل0

 ١1011 الءتئخجو

 "117:0 ج «يدهملا ةيراج» ةنسح

 514:60 ج « يداهلا ةيراج » ةنسح

 ٠77:١ ج لمجلا نب نيسح

 ٠١8:1 ج لهس نب نسحلا نب نيسحلا

 74:79 :7 ج يناسارخلا نيسح

 ٠١5 :8ج كاحضلا نب نيسحلا

 ١: ج بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 26 :؟ج "44 كلك ءفكحذح م١

 ؟1 214 ل ك1 لل م

 للك لتلخا ك1" كلك# :”جو

 2كم لك" لكحل قف :1جو 20

 كا” 2:1“ ق١ 2" 60 كمل :6جو ١

 قات ككاأ كاد ملكك ملك لك

 قم ل65 الخ لكلا لكك

 ق5 5 #8" ل # لالا

 2ك ء(لكأآ 2لكقمأك (2لك8ه٠٠ 146

 518 ل ك5 الخوال

 50/139 :7جو

 :؛ ج هللاديبع نب مساقلا نب نيسحلا

 68١:06 جو 9

 : 1 ج ناولس يبأ نب دمحم نب نيسحلا

11 1 

 ٠71:1 ج ىسوم نب نيسحلا
 71 :35ج نصح

 781 :"ج ردب نب ةفيذح نب نصح
 ١١8:97 جو

 ١81 :7ج نيصح

 ؛ :7ج ةميزج نب ديسأ نب نيصحلا

 :٠.7 ج ممت نب نيصح

 10 ,.95 ١: ج يرملا مالا نب نيصحلا

 ١١١:6 حجو

 ١114 :7”ج ديزي نب ةصغلا وذ نيصحلا

 1:5ج و ١١1:1 ج ريهز نب نيصحلا

 01:06 ج ديز نب نيصح



 :5جو ١5" :؟ج رارذ نب نيصحلا

1 

 27١ 2.570 :5”ج مظمض نب نيصح

"> 

 مصاع نب ثراحلا نب هللادبع نب نيصح
08:5 

 591:7 ج ورمع نب نيصح
 3114 ١: ج رذنملا نب نيصحلا

 ١+7 :7ج ةلضن نب نيصحلا

 :1جو 841١# :“ج ريمث نب نيصحلا

 ءللع ا ءل»5 لالالا :ة جو

 ١١

 ةصغلا وذ نيصحلا - ديزي نب نيصحلا
 ٠٠١,48 :5 ج يناملا نيصحلا

 ٠١:7 ج يمرضحلا

 5١8:١ ج يشاقرلا رذنملا نب نيضحلا

 255" ١55“ :1جو #١" ("؟جو

 1١ :ا١جو م8 :6جو 5056 غ١ ”؟

 5152544:7 جو

 70 :6 ج يميمتلا نب ناطح

 771 : ؟ ج يئاطلا ىلعملا نب ناطح

 5١١:14 ج ىطح

 «ةلظنح نب كلام نب ةعيبر مأ» ىطح

 نك

 18820159٠ :١ج ةسلئيطحلا

 «5ض97/ .51* :"جو 0.١" 06 :؟جو

 :6 جو 5114 :5جو مع ص6 ضلال

 2ك551 ءل515؟ 2ك516 215١ :1جو 4

 :8جو ١١١ :الجو ١ا/إ/ ./كالم 2115

 1 5١

 17:57 ج لاله نب ميطحلا

 لالخلا ةملس وبأ - نابلس نب صفح

 صاقو يبأ نب دعس نب رمع نب صفح
 ١68:0 جا

 55 :8ج ثايع نب صفح

 ١١ :8ج «بتاكلا ١ صفح

 نذل : 7 ج «حصفتسملا» صفح

 551١ :0 ج « يبرغملا» صفح

 ١: 0٠١ ج ةريغم لا نب صفح

 819 : ” ج نابعنلا نب صفح

 :؟"ج «رعاشلا» رجاه نب صفح

 فش

 :6 ج «نينمؤملا مأ» رمع تنب صفح

 و5:7جو 86٠ ال

 اكل :0 ج يدنقرمسلا فيفخ

 2,505 :”ج صاعلا يبأ نب مكحلا
 ه5080:0جر9:4١١ج و 555



 :"ج يميمتلا بويأ يبأ نب مكحلا
8 

 501:١ ج بطنح نب مكحلا
 7١1 : 7 ج ليفطلا نب مكحلا

 7714 :7 ج ةبيتع نب مكحلا

 08 ١: ج يرافغلا ورمع نب مكحلا

 ٠.1 :" ج « رعاشلا » عينم نب مكحلا

 لخادلا نمح رلادبع نب ماشه نب مكحلا
 مسمع للم كلك م جا

 6.17 :7ج يداولا مكح

 25١١ :60 ج ديزي نب ديلولا نب مكحلا
 كلن

 ,.8.9 :“ج يدبعلا ةلبج نب ميكح

 1525 8:0ج والا

 18:6 ج مازح نب مكح
 17:7 ج يلشهنلا مكح
 ٠9:0 ج «يدهملا ةيراج » ةللح

 :"ج ثراحلا نب ورمع نب سيلحلا
1 

 0 : 6 ج ةيدعسلا ةميلح

 15 : © ج «حابر نب لالب مأ» ةمامح

 ٠١م١ : ؛ ج «ةيواعم ةدج » ةمامح

 7و :7 ج «سرف » ةمامحلا

 ١1١ :م8ج نادجح

04 

 ١8٠١ :/ج « ديشرلا تنب »و ةنودمح

 10 : : ج يدهملا تنب ةنودمح
 :1ج 2١0 4١" :5ج ينودممحلا

 ١1241 الكاجو 535

 الا ١: ج هيودمح

 :"ج «تافع نب ناثع يلو ١» نارح

 م5:6جو ؟8:5١جو 5١

 ٠١" :"ج نابأ نب نارمح

 دئثرم نب ورمع نب رشب نب نارح
 ش غ4 2507 :5ج

 778:7 ج معئخ نب نارمح

 48:7 ج ورمع دبع نب نارمح
 0١ :7ج هللادبع نب نارمح

 577:7 ج فوع نب ضيب نب ةزمح

 ١06١ :4 ج ريبزلا نب هللادبع نب ةزمح

 ١١6:7 جو

 507 :١ج بللطملادبع نب ةزّح

 :60جو ١148 :5جو ٠١ :”جو

 لال :77جو 1٠" احح ءق5ك /كد عك

175 

 276 :5 ج ينابيشلا لدنج نب ةصيصمح

53 

 كك 21١821١ :5ج ردب نب لمح

 ضر



 5١1:5 ج «رعش يف » دامح

 ىبأ نب دامح - نإلس ىبأ نب داح

 ١01:48 ج يلصوملا قاحسإ نب دامح

 ١55:3 ج شورطألا رشب نب داح

 ٠١9:07 ج رفعج نب داج

 "٠١ :6جو ؟ا5 :؟ ج ةيوارلا داح

 20 :جو ١ال8 ءكوال كا :”جو

 ١18616١67

 ١58:4 ج ناقربزلا نب داح

 ٠٠ :0جو 79 :؟ج ديز نب دامح

 39:84جو ة:الجو

 ؟١؟ 21089 :؟ج ةملس نب دامح

 101١ :7ج و “:١54.185 حجو

 55:7 ج رماع نب دامح

 :7 جو ات ك .9١21ا!:١ ج درجع داح

 ١ة4:84ج و 76 1

 ١71 :0 ج ىسيع نب دامح

 ١١1 . 3139 975:14 ج بطحلا ةلاح

 دعس نب بعك نب ىزعلا دبع - نامح
 ١6 :8ج و 7١8:1 ج طقرألا ديمح

 30 :8ج ىجمألا ديمح

 ١" :؟ج يلالغا روق نب ديح

09 

 :0جو 55١١5١ :5جو ٠6" :“”جو

 حلل

 ١؟1 :6 ج لدجم نب ثيرح نب ديمح

 ١١7 :؟ج يىسودلا عفار نب ةممح

 مس 1 3و

 :1جو 06 :١ج يسوفطلا ديج

/ 

 يرهزلا فوع نب نمحرلادبع نب ديمح
 0:0٠جو 1؟14 255520518: ج

 ١148 :7ج ىفولا لبنح

 5١:0 ج ةريغملا نب مثاه تنب ةمتنح

 5:5 ج ءاكبلا نب جدنح

 5١8:5 ج ةفوكلا شنح

 ةكئالملا ليسغ » رماع يبأ نب ةلظنح

 ا ١:37 ج

 ١١" :*”ج رايس نب ةبلعث نب ةلظنح
 ١١8011١801١١١ :5جو

 89:0 ج دليوخ نب ةلظنح

 580 :7ج بهارلا ةلظنح

 :3” جا «بتاكلاو عسيبرلا نب ةلظنح

 5113215140 511:5 جو 4

 8:4 ج يدسألا ةعيبر نب ةلظنح

 ناحمطلا وبأ - يقرشلا نب ةلظنح
 ىيقلا

 ت



 489٠1414 :7 ج ليفطلا نب ةلظنح

 :5جو ١93 :"ج ورمع نب ةلظنح

 001١

 ةمقلع نب نابيش نب نومأم نب ةلظنح
 1٠5ج

 74:37 حج « سرف » ءافنحلا

 :60 جو ٠0" :"ج فجسلا نب فينحلا
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 30 010011: ج نينح

 7١814 : 0 ج يبضلا ديز نب راوح

 ١417 :١ج عطقألا ةرثوح

 11:71 ج ردب نب ةرثوح

 797:15 ج لهس نب ةرثوح

 :6 ج «ريبج نب ءاطع ةيراجو ءاروح
2 

 119:7 جاو 577:0 ج بشوح

 :5جو 501 9١. :"ج نازفرحلا

 ىف ءالك تع 204 قال 65 ه٠

1 

 :"جو 558:7 ج «رشبلا مأ» ءارح

 60غ :5جو ضو

 21١١9 :؛ج ىرعلادبع نب بطيوح

14 

 ١ :" ج عنام نب ىوح

 م87 :*ج ورمع نب نامسيحلا

 ا : ١ جح صيب صريح
 :7جو ١6 :؟ج حيرش نب ةويح
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 ١0:7 ج دبعم نب نايح

 ا :"ج مناغ نب ةفاذح نب ةجراخ

 8:0١٠جو

 مو :5ج تباث نب ديز نب ةجراخ
 57827060 :4جو

 56 : 5 ج نائس نب ةجراخ

 م :0 ج « ىفتكملا مأ» عضاخ

 ١١1 :8جو :٠١8 ؟ ج ناقاخ

 ١51 :ج حيبص نب ناقاخ

 08 :ا/ ج دلاخ

 ١١:١ ج ديسأ نب هللادبع نب دلاخ

 637:0 ج كمرب نب دلاخ

 وال : 5 ج ةلبج نب دلاخ

 ءاالو :١ج يبالكلا رفعج نب دلاخ

 ١5:16 ءال 0 20:3جو 4 #5١

 ترش :0 ج ىحي نب رفعج نب دلاخ

 ضن



 5١2؟* (.اك١ال6 (١1ا/6 :60جو ؟غ ١ : 5٠٠١١ ج ةفيلخ نب دلاخ

 1مل ككل مالا لدلك لحم ٠١5:1١ ج مسيد نب دلاخ

 578169 :7ج و )8 :ةجاو "748 : 7 ج يردبلا ديز نب دلاخ

 :١١7 ج ةطفرع نب دلاخ «؟٠1 :14 ج صاعلا نب ديعس نب دلاخ

 71107 :0 ج ىبحي نب لضفلا نب دلاخ 100

 :7٠٠١ ج سيق نب دلاخ ١؟١ : : ج يّمرقلا ةملس نب دلاخ

 50١:5 ج «بتاكلا» دلاخ :٠٠١8 ج نانس نب دلاخ

 :١١ حج نادعم نب دلاخ 0؟ :7ج براضلا ةماص دلاخ

 8١1:7 ج رمعملا نب دلاخ ١59:١ ٠١١ ج ناوفص نب دلاخ

 :6 ج «كلملادبع نب ديزي ىلوم » دلاخ ك5 افق فخ ك5 هلأ :؟جو

 114 كالال كمل لعل لكو لك

 ١149 :ا/ج راجنلا دلاخ قال كا :"جو معه مت كمم

 :٠.6 ج ةذوه نب دلاخ ءلل7 ال0 :1جو 3٠٠١ كلك 00

 ءو؟ ١: 25١5١ ج ديلولا نب دلاخ م5 لبو لبس ىلع لم

 ضلت ثلا كل تل تا ءل56 ءل6١ :الجو 1١9757 :6جو

 لست ىكالا ءك1ل ءكول :#جاو 70: 4جور, 17

 :5جو ؟'6 :0جو ١5" :8جو م” ةمصلا نب هللادبع - ةمصلا نب دلاخ

 م0110 17ج و1 ١١ :١ج ديسأ نب هللادبع نب دلاخ

 :0 ج كلملادبع نب ديلولا نب دلاخ 70:6١جو 1١٠-١8ا:4جو

 07 1١-2١88 ج يرسقلا هللادبع نب دلاخ

 71107 :60 ج دلاخ نب ىحي نب دلاخ شلل داش اشم شلل

 ١١١ : 5 ج ينارهبلا ديزي نب دلاخ ء5لؤ5 ءك55 ء44 ءكق ءك5 :؟جو

 517:7 حج ديزم نب ديزي نب دلاخ - ١١5 ء16 :5جاو "ظل :"جاو مال

 25١ :؟ ج ةيواعم نب ديزي نب دلاخ وأ للعلا مكمل

1١ 



 31١8-18-١6 :4جو ١١8 قال

 21195 13١غ :60جو

 :7جو ١4١ :5جو 56٠١ ءكما 5

 لفن

 ١17 0141 :17ج بهل يبأ تنب ةدلاخ

 ١١9 :8ج ةصلاخ

 :0جو ١90 :"ج ترألا نب بابخ

1 

١55 1١4 

 ١77:1١ ج فوع نب بيبخ

 7170 : ؛ ج يمعثخلا

 ٠١7 :؟ج «ثيعبلا» رشب نب سادخ

 5١11١820 :35ج و

 :5جو ٠0" :"ج ريهز نب سادخ

 ٠م كال

 ناروب - لهس نب نسحلا تنب ةبيدخ
 5948 , 7171 :”ج دليوخ تنب ةجيدخ

 ءلك ءال :6جو ٠١5 ءك١١٠ :5جو

 م5:17جو "4

 17١:0" ج ديشرلا تنب ةجيدخ

 ريبزلا نب ةورع نب نامثع تنب ةجيدخ
 ١١١ وو نالج

 5:6 ج ةماذخ

 777 :؟ ج ةيمأ ىبأ نب شارخ

 5+. :"ج ةمصلا نب شارخ

 ال

 ؛وؤ ءال : 5ج يبراحملا سشارخ

 55:5 ج يسبعلا ورمع نب ةشارخ

 ١؟ :١١١ ج ةفارخ

 :"جو ٠١1 67 :١ج معانلا مرخ

 ٠ :7جو 5:5١١ج و 141

 ج يميرخلا : 7٠٠١:5جو ١70

 ج ورمع نب ةبلعث نب جرزخلا 788:7
 ج ةميزخ ١1:1

 :"ج تبان نب ةميزخ 2586 107"

 :!جو 86:80جو ١١56

 ج مزاخ نب ةميزخ 5 :2797 ٠٠١0

 ج يبلغتلا قراط نب ةميزخ 17:7

 فك :؟جو ؟"6 :١ج يشخلا

 2قندأك "جو 500 ءتكال 01

 2107 :6١جو الا :6جو ١«, 59١١

 ١؟7:١١جو ١غ

 1١951 :5 ج بيصخلا

 86 :؟ج «مالسلا هيلع » رضخلا

 ؟59؟:7جو

 ٠١:14 ج يرضنلا

 5:7ج و 58:١ ج ليفن نب باطخلا

 :١1١ ج راطخلا

 1١66 : ج «ريرج وبأ ٠ يفطخلا

 5١8:7 ج ورمع نب فافخ



 « رعاشلا ١» ريمع نب فافخ

 59:7ج و 5٠١6 :" ج ةيدن نب فافخ

 ١ : ١46 ج جالخلا

 5١9:5 ج ديوس نب دالخ

 ١74 :0 ج يماشلا بوبلخ

 ١082٠1١01 :5ج رمح الا فلخ

 :7جو ١98 :١ج ةفيلخ نب فلخ

 ١6

 :6ج كلملادبع نب ماشه نب فلخ

 ل

 01:5 ج ثراحلا نب ةبيتع نب سيلخلا

 :"جو ١:584ج طايخ نب ةفيلخ

 1٠١0 05:0جو 45 :1غج و /١

 1١:1 ج ريهز نب سيق نب ةفيلخ
 2و١ 046 245 :؟ ج دهحأ نب ليلخلا

 ملول لكلا ملول لحم

 ء100 :5جو ”الآ1:5جو :١١8 جو

 نضل تضل للا 700 ا

 1906517١ :07جو

 7/815 :0 ج دمحأ نب هيورام

 يبلغتلا نسحلا - ىلغتلا سمخلا

 0/7 :0 ج « ديشرلا جوز » ثنخ

 ١" : 5 ج «يبارعألا » نادنخ

 تاولح تنب ىليل - فدنخ

 50/5 :؟جو "45 296 ١: ج ءاسنخلا

 :1جو 5١06 /5ا8 ل55 كا :م"جو

 :51١059 جاو م

 87؟:5ج «سرف» ءاسنخلا

 يمهسلا ةفاذح نب هللادبع نب سينخ
 7“: ج

 ةلوخ ج01١9:7 ١١٠١

 7١ : 7 ج تباث تلب ةلوخ

 :؟ ج «نينمؤملا مأ» مكح تنب ةلوخ

 ال:6جو 5١١

 مصاع نب سيق نب لتاقم تنب ةلوخ
 ١11:17 جا

 ١١5:0 ج يحبصألا ديزي نب لوخ

 بيؤذ وبا - يلذملا دلاخ نب دليوخ

 ْ يلذهلا

 191:5” ج ورمع نب رايخ

 ٠١١ :8ج ةمثيخ

 ١١١:15 ج «ةرقب » ةمثيخ

 574:64 ج «يدهملا ةأرما ١ نارزينخلا

 لادلا فرح

 2٠١ :5جو ٠١١ :؟ج «سرف» سحاد

 الا تشن تا



 ١17 :ج يمرادلا

 +01 ١: ج ةينوجحلا ةيمراد

 ,هال .5 ١: ج «مالسلا هيلع » دواد

 ءالو ءالآك 2.450١ :؟جو 550 .1 5

 مك :؟جو 6 2555 كاال ككاأ

 :60جو 9١" قا :1جو ”١19 .كذال

 ليال 2اتككاك قه :7جو

 8:8١٠١ج و ؟"5؟ 0

6 58١ 

 ج رايس نب رصن بتاك» دواد 0:

 ضخ

 ج ةركب يبأ نب دواد 0 : 517١

 جو 8:7” ج دنه ىبا نب دواد 57+60

 ؛ ج حارجلا نب دواد : 10

 ج فلخ نب دواد 14: 5537

 ج دهازلا دواد :١317
 :؟ج يئاطلا دواد ١90 |

 ج مره نب ةحلط نب دواد ١77:0

 ج كلملادبع نب دواد 6 : ١56

 :5ج «بتاكلا» يلع نب دواد 13

 وج١88:4

 ج باصملا دواد 7 : ١71

 :7جو «١ :*” جا رمتعملا نب دواد

 ١و

 5١5:1١ ج بلهملا نب دواد

35 

 5١14 :7ج يمشاملا دواد

 2؟؟1 :”ج ىميلسلا ةلوبه نب دواد

 "0غ

 .58 :؟ ج ناملا نب ىحي نب دواد

 ضر

 ١88:0 ج كلملادبع نب ديزي نب دواد

 «514 #25 255 :7 جا «ينغملا» سيب د

06 2865 

 7591 ١: ج يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 م9 :5جو ؟"607:؟جو

 ١؟ :5ج ةرارز تنب سوتنخد
 0 :5ج هايز نب نابرد

 «رصانلا نمحرلادبع دنج دئاق ١» ىرد

 5117 531:6 جا

 هزيزعلادبع نب رمع مالغ» مهرد
 اما :6 ج

 ٠.١259 258:5 ج ةلمرح نب ديرد

 ١8١ .١:9١١1ج ةمصلا نب ديرد

 ل" ل؟ :١جو "5.060 غ1 :"جو

 انوا 0

 25١5 :١ج يسعازخلا يلع نب لبعد

 شلل ضل نشل نضل بنس

 1١5 :؟جو امك فكمذع 2506! :؟جو

 ٠١" لت اع 0186 :ا١جو نورا :6جو



 ء4١٠ 2١9 :4جو 5٠١ ءىلا :/جو

 م

 7117 :* ج فيثك نب جعد

 :١١١051١8208 ج دعد

 :1ج ثراحلا نب ةبيتع نب صومعد
1 

 818:7 ج رفعج نب يمعد

 571123٠١31١ :"ج حلغم تنب ةغد

 ١8١.1١5 :7جو 588:35 جو

 ال" : ١ ج «ةباسنلا» ةلظنح نب لفغد

 1و م06 كو تلا :*”جو

 575:7 جو

 78١ :6 ج «يضارلا ىلوم ١ ايكد

 «زجارلا» يميقفلا ءاجر نب نيكد

 11:1١ج و 591:؟جو 585:1١ ج

 ؟؟ 279 « ىنغملا » لالدلا

 017:5 ج سعاقملا نب سمدلا

 :/ ج «هللاديبع نب هللادبع مأو ةنيمدلا

43 

 31/1 291/7 :0 ج « بجاحلا» شفند

 ٠١8:48 ج ايند

 01 :/ج « ىنغملا» ناهد

 هيلع» مهاربإ نب ليعاسإ نب ةمود
 5١١ : ؛ ج «مالسلا

 551: ج سنابيد

 سناييد - ساجيد

 لاذلا فرح

 11608179:57ج «سرف» عوسنلا تاذ

 ركب يبأ تنب ءامسأ - نيقاطنلا تاذ

 59531 :*” ج ورمع نب ةحبذ

 :١99 ج ينادمهلا رذ

 :١8٠١ ج ةعارذ

 ١؟9-:١1 ج ةفافذ

 299:14 حج («نيسحلا ءىلومو ناركذ

١٠٠ 

 :8٠" ج سيقلا دبع نب ناوكذ

 "اك ءالا ءالا :/ ج ءافلذلا

 ١١" :" ج مخل نب ليمذلا

 ١70 :” ج ليجعلا نب مخرق نب نبهذ

 58١ :*”ج ةهربأ نب راهزألا وذ

 5٠١:7 ج حبصأ وذ

 ءا١الا/ :؟ج يىناودعلا عبصألا وذ

.5 

 نب رميحأ نسب رماع - نيدربلا وذ

 ةلدهم
 ينابيشلا دلاخ نب سيق - نيدجلاوذ



 :7١" ج ندج وذ

 :"ج «رعاشلا ١ حيرش نب قزحلا وذ

0 

 ورمع نب ليحارش - نيعر وذ
 ةبيقرلا وذ 7:١1١ ١١

 ةريغملا نب مشاه - نيحمرلا وذ

 ءلالا ءكالا .,589 :١ج ةمرلا وذ

 "13 .كؤال ىكالف :”"جاو “05:75 جاو
 ها ءالكك :ا١جو

 558 .ك55 ىلك :7جو 5179" 6

 ية :5جو

 ١١8611١١1١١١ ل18:4 جو

 كللادبع نب دم - نيتسايرلا وذ
 تايزلا

 ورمع نب ةرابع - نيلاشلا وذ

 8٠١:57 حج يرجملا نينيعلا وذ

 ٠١:7 ج نافيق وذ

 ١61 :6 جو 5٠ :"ج عالكلا وذ

 : 5 ج براق نب ديز نب ءاممأ نب باؤذ
1 

 :ا١جو 59 : 3” جا ةعيبر نسب باؤذ

 ٠١١ ال٠٠

 9٠0 :35ج رمع نب بعك نب بيؤذ

 54١.15 :0 ج ترلاجلا سأر

 508:١. ج يسملسلا هبردبع نب دشار
 ٠١م5. :35جو

 ردتقملا نب دمحأ سابعلا وبأ يضارلا

 مما: 65ج و 75١:4 ج

 نيصح نب ديبع - يريمنلا يعارلا
 :7١17 ج ديزي نب عفار

 :5جو ٠١6 :0ج «رعش يف » بابر

 ٠١" :0جو ١3110

 ٠7:6 ج «ةزمح يبأ ةأرما» بابر

 ١91 :" ج دايإ تنب بابرلا

 :٠٠١8 ج ورمع نب ديز نب بابر

 ه0 :7 ج يريبصلا بابر

 ١8١ :0 ج ةديبع نب حابر

 ١5:0 ج «لالب وبأ » يشبحلا حابر

 ١55:١ ج «سرف ه ذيبرلا

 ١57 :7ج توغلا نب طيبرلا

 ٠٠:١ ج مهجلا يبأ نب عيبرلا
 :؟5جو ؟6؟ ١: ج مثخ نب عيبرلا

 ١4 اجو 7

 نهاكلا حيطس - ةعيبر نب عيبر

 ١: ١1:16 ج يثراحلا دايز نب عيبرلا

 3ك



 :1جو "11 :"جو 5178 25١8 :؟جو

 500: 7ج و 4-101١

 2١8:7 ج يسبعلا دايز نب عيبرلا

 طل شح ل يل

 ١9١:0 ج روباس نب عيبرلا

 ١7١:1 ج ناملس نب عيبرلا

 ١170 : 7 ج يرماعلا عيبرلا

 .65:57ج ثراحلا نب ةبيتع نب عيبر

 لكلا 000 ا

 ١7:5 حج بذنعق نب عيبرلا

 /7 : 7 ج «ينغملا» عيبر

 :١ج «بجاحلا» سنوي نب عيبرلا

 عقال ءم) ءلك :5"جو 1ال١ لكل

 :1جو "5١ ءكالف ءكالم :"جو 59

 مو ا جو 751 م

 7117: ج ةعيبر

 ,”١:ة5ج يدسألا روث نب ةعيبر
 ١٠٠

 39:57 ج ثراحلا نب ةعيبر

 ١6١ 55 21+ :؟ ج يأرلا ةعيبر

 ا” 65 ل :5جو انور :؟جو

 معو لمو

 2.55١ ١١١ :١ج ىقرلا ةعيبر

 ش ا ١٠66 :5جو

17 

 7١1 :7ج ديز نب ةعيبر

 15 :7ج فيرط نب ةعيبر
 40 :5 ج برظ نب ةعيبر
 4 : 0 ج نمح رلادبع نب ةعيبر
 14١" : ج هللادبع نب ةعيبر

 784 :1 ج يعوبريلا لسع نب ةعيبر
 :"ج رعاشلا ديبل وبأ » كلام نب ةعيبر

1 

 25 :7”جو ٠١0:١ ج مدكم نب ةعيبر

 لال نسل سو :5جو 300 59

 3 ا

 5975 :2791١ ج رازن نب ةعيبر

 ١88 :3ج و ١١0:١ ج ليبتر

 ١9:17 ج كاحضلا ىبأ نب ءاجر

 27١ ٠58.95 :؟ ج ةويح نب ءاجر

 ءاة5 :1جو 41١"”« .كا١ا 490 :"جو

 ١١1١ :7جو ١اللء18:6١1 جو ”4/

 ١74:0 ج «بلهملا نب ديزي مأ» ةمحر

 754:6 ج «يدهملا ةيراج » محر

 ١59:60 ج «يداملا جوز » حر

 78١ 279:1 ج يجخرلا

 751:17 ج ةعيبر نب حازر
 5١١:6 ج «زابخلا» ابزر

 7١١:0 ج نيزر نب هللادبع نب نيزر



 :5١5 ج ةنيزر

 ؟١:5١١501201ج دازوخرف نب متسر

 23594 :5 ج يمتسرلا

 لال : 7, ج اشر

 نب ديشر - يربنعلا رهز نب دشر

 يربنعلا صيمر
 :7١" ج ةهربأ نب بيرك نب دشر

 وه :0 ج «قيدصلا ىلوم » ديشر

 11:7 ج يربنعلا صيمر نب ديشر

 نب ىبحي نب هللاديبع ىلوم » قيشر
 518:1 ج «ناقاخ

 ١١" :*ج ةورع نب لعرلا
 نورك :؟ج عفار نب ةعافر

 7717: حج سيق نب ةعافر

 يدبعلا ناسح وبأ - ناسح وبأ عيفر

 نيئز - « ينغملا» قيفر
 ٠١7:14 ج شاقر

 شاقرلا لضفلا - ىشاقرلا

 ءلاوجو 14 :؟ ج ةلقصم نب ةبقر

 كال ١1٠١٠

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب» ةيقر
 يال أل :0جو 1١.6 : 3 جا « مسو

 و91: جو

 وا :7ج رمع تنب ةيقر

314 

 م١٠6٠: حج « رعاشلا» ديز نب قمرلا

 «نينمؤملا مأ» نايفس يبأ تنب ةلمر

 71071 17:0 ج

 ١11:0 ج ريبزلا تنب ةلمر

 "8:0 ج ةعيبر نب ةبيش تنب ةلمر
 211١ ١49 :5 ج ةيواعم تنب ةلمر

 45 : ؛ ج يساؤرلا

 ,ككك ك5: ج جاجعلا نب ةبؤر

 فل :؟جو 95 م :؟جو 2

 51559 ككأكأ ءلككأ ملال فق :ا١جو

 000 5900101 :7 جرو

 ١48:0 ج و 19:17 ج ةعرز وبأ حور

 "ا :5جاو 13:١ ج متاح نب حور

 25١:1١ 2114 501١ ج عابنز نب حور

 :5جو ان :؟جو ١5:0 589 :"جو

 :60جو ١71

 :7جو صرخت :ا١جو 58م1 258 "0

2519# ١595" ١٠ 

١5120159 

 :؟ج كلملادبع نب ديلولا نب حور
 9:0 جو

 فسوي تنب بنيز - ءارمحلا ةيمورلا
 ىفقثلا

 لسألا نب حاير - لئألا نب حاير

 يونغلا



 ه « 5 :5ج يونغلا لسألا نب حاير

 لسألا نب حاير - لشألا نب حاير

 يرنغلا
 717/7 : 8 ج تباث نب حاير

 05 :0ج و ١١٠١ :؟ ج يحايرلا

 نب سابعلا نب لضفلا وبأ - يشايرلا
 | يشايرلا جرفلا

 :7١" ج مرشألا ةهربأ تنب ةناحير

 ١١ :١ج بركي دعم تخأ ةناحير

 501:5 جو

 ١817 :17 ج سومسير

 بعك تنب ةطير - بقث تنب ةطير

 774 :0 ج حافسلا تنب ةطير

 مأ» هللادبع نب هللاديبع تنب ةطير

 77 : 0 ج « حافسلا

 ١8٠١ : 7 ج بعك تنب ةطير

 ١144 : 0 ج نايرلا

 يازلا فرح

 ١88:١ ج «سرف » بكارلا داز
 58:17 ج ةناز

 0١:5 ج كلام نب هللادبع نب رهاز

 ٠١5:14 ج هرعش يف » دئاز

38 

 ه1: ج ءابزلا

 ١117 :7ج رباج نب نابز

 ١؟7:8ج «قاوسلا » نابز

 ١117 :؟ ج رايس نب نابز

 ١5 : 3 ج يلجعلا نابز

 :1جو ١: 2١55 ج «سرف» ريبزلا

61 

 :؟جو 5١5 :١ج ردب نب ناقربزلا

 :1غجو 5٠٠٠١ ءكمؤال :”جو "80 ءفال

 ١554114 ءالف:5جو ع9

 ١: ج «ديشرلا جوز » رفعج ةنبا ةديبز

 نو ل١5 :6جو 5١9 :”جو 5

 501:7 جاو 3

 ١94 :7 ج يفريصلا ديمح نب ةديبز

 57١:5 ج ركب يبا نب ريبزلا

 1١« 281. :١ج راكب نب ريبزلا

 :7"جو 101 2508 :5جو ١95١ :0جو

 :8جو ةدااق 4 م5 25# 10
 ك١

 :١" ج ةثراح نب ريبزلا
 5 :0 ج بلطملا دبع نب ريبزلا

 يجراخلا زوحاملا نب يلع نب ريبزلا

 184:1 ج

 ١: ٠١6. ١05. ج ماوعلا نب ريبزلا



 لكك كلك اقفك :؟5جو 501 ءكمخك

 كل تك 06 :؟ جو 0 ا

 لكك ت5 :5جو 55954 "ال١

 ل" ىف :ة6جو ١ال١ 2ءكؤال ككل

 ل" ىلا نكح ل90 لع ا كخ ككك

 هال ضمك 205 60١. .غ55 .ء5ال «55

 ءلأآ ولع اترك نكال كشك ك9" عكع

 لى ع الك ءءء ءال6 ءالك ىلا الا

 :١جو معو لكك للك 24ىكق ملك

 1012ج

 :+٠0 ج يريبزلا

 ١: ١85 ج يئاطلا فاحز

 ١١١:0 ج يفعجلا سيقلا نب رحز

 ١00 :؟ ج لحز

 رلاف - ثبن تقذز
 :7 ج ءىضاقلا يشرجلا ىفوأ نب ةرارز

6 

 :8جو 50٠ :؟ج سدسع نب ةرارز

 60 :7جو مال 2م :ا١جو 58م6 لكك

 ١851

 ١18:17 ج ناورث نب ةرارز

 5951 :؟ج «هيقفلا ١ شيبح نب رز

 ١١1 :8ج يلالحملا ةزمح يبأ نب ةعرز

 ١17 : : ج يرمصلا ةرمض نب ةعرز

 ١: ج «مكحلا نب ناورم مأ» ءاقرزلا

 0ا1/

 «ثراحلا نب عيبر ينب نم» ءاقرزلا
 0و :08:7ج

 ١: ج سيق نب يدع تنب ءاقرزلا
1 

 ةمايلا ءاقرز - ريمن ينب ءاقرز

 ٠١ :* ج ةماملا ءاقرز

 ١١8:48 جاو ال9 .17:/91ج بايرز

 دعس نب برح نب رماع - رفاعزلا
 ١١٠١. ١794 :١ج ثراحلا نب رفز

 :1جو ٠١# .505:9جو 05 :؟جو

 ء111 ءلك1* :هجو 14 "5١

 ١0١7

 7141 :؟ج سيق نب رفز
 50717 :؟ج «مالسلا هيلع ١» ايركز

 195 :7ج و ؟6:١481جو

 ١5" :0ج ىسيع نب ايركز
 ج لزلز :١514 1١

 ٠١5:5 جو :57١١ ج ليمز

 ةمالد وبا - نومجلا نب دنز

 ء49 ء45 215 :7ج («ىنغملا» نينز

000 

 يرهزلا باهش نب - يرهزلا



 ء١١١ 111:١ ج ىسملس ىلأ نب ريهز

 ءالا ءك[ :5جو 555 ءكؤ0 ء44

 ءالكك5 2ق :"جو 515 2955 064

 206 :ا١جو اص :6جو ٠.51 .؟ةا/

 ل55" كلا كلكأخك كامل كك حم

 #27" # لكما لال لا

 511:7 جاو ”11/

 ١: ١١١ ج يىسبعلا ةميدج نب ريهز
 168 :1ج و 50١9 :9حجاو

 :؟جو 550 :١ج بانج نب ريهز

 ١٠و :35جو "31

 11:7 ج ينابيشلا رورحلا نب ريهز
 48٠١ :7ج «ينغملا» ريهز

 0 : 71ج رفعج نب عابنز
 210 205 ه.40 ءك أك :١ج دايز

 519121069 :7جو ١47

 ١58:١ ج ةعصعص وبأ دايز

 هيبأ نب دايز - نايفس يىبأ نب دايز

 ءالال .تثال ه5 0 0 410:1 ج

 غ0 :5جر "64 ءكك' ءل80 "65

 كنا 2750١15 ءلكلال 1ك ىلك كال

 25551 2/755 اال ككل ا مللكك

 ١0١« ءىل" :؟جاو ال9 لدأ 08

 :5جو 5” ءخ5# 159 ل4

 ءلالط مكمل ملمإل ىلكال للف

 كوع معمز) ى5د# مكمل لوح

 لذا لسع :هجو 554 كحك كدح

 ثككال كت ككل ككل للا

 نكالع كالا كالم لكتح 04

 ١65 ءكؤ59 ءك556 .» :5جو 1/4

 ءل[4 ءل554 ءكء4 كال :الجو

 ١١4.05 205:8ج و ”الال اك

 م.3:7جو 5٠١:١ ج مجعألا دايز

 :"جو ١0١ :5جو 5١5.55١ :"جو

 1١

 ”.07: ج عيبرلا نب دايز

 هيبأ نب دايز - ةيمس نب دايز
 ١11 :0 ج يليقعلا كاحضلا نب دايز

 ١١9:57 ج ىمشجلا قراط نب دايز

 0 : ١ ج نايبظ نب دايز

 ٠١1:17 ج يئراحلا هللادبع نب دايز

 هيبأ نب دايز - ديبع نب دايز
 77: ج دايز نب ناثع نب دايز

 ىلجعلا نابز - ىلجعلا دايز

 ١0 :؟ ج يكتعلا رمع نب دايز

 ظ "م1: ج فرشألا نب ورمع نب دايز

 ظ - يلبقعلا ةيواعم نب ورمع نب دايز
 ْ ليقعلا كاحضلا نب دايز



 ٠١" : " ج يردبلا ديبل نب دايز

 :”"جو 0؟ ١: 26٠ ج ىمخللا دايز

 امك ءكامق كالا : ةجو 1341

 قايبذلا ةغبانلا - «ةغبانلا» دايز

 ْ 511 :"ج رضنلا نب دايز

 ١17 : 7 ج ىبحي نب دايز

 7177 : 7 ج يمرضحلا سنوي نب دايز

 :7ج بلغألا نب مهاربا نب هللا دايز
32 

 5٠١ :ا/ ج يدايزلا

 517:1١ ج «بوسنم ريغ» ديز

 و:ة5جو

 ,1 1:4 جاو 501: ج مزخأ نب ديز

 7١0:1 ج و 5589: ج مقرأ نب ديز

 ءىفدنالجو ١:11ج ملسأ نب ديز

 نا اي

 و95.١. .3:5ج تباث نب ديز

 :5جو :؟جو

 25595 مل :6جو 0١" 2555 255غ

 6ع "8 1

 جل ال

 111:7 جا و 1١-5١7 ج ةلبج نب ديز

 ١67 :1.ج متاح نب ديز

 :0جو ١١1 :“ج ةفراح نب ديز

85 500 

 ىف

 ٠١4:8 ج بابحلا نب ديز
 51١:7 ج نصح نب ديز

 597:17 ج نيصح نب ديز
 ؟؟9١ :* ج ةجراخ نب ديز

 2.1١9١ ١075 :"ج باطخلا نب ديز

 18:4١١جو

 59:1١, ٠١80 ج ليخلا ديز

 558: ج دوسألا نب لهس نب ديز
 :6جو ١5و :؟ج ناحوص نب ديز

39 

 ٠6 : 0 ج يبسارلا هللا دبع نب ديز

 10 : 1ج ديز نب يدع نب ديز

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز
 ١و؟ :8جو ا؟١ال8 2.518 :؟ ج بلاط

 2555 25560 :6جو !31١١ :؛جو

 :8جو ؟ا/ا/ب ل89 :7جو م0 23255284

4 ْ 

 ١١ :ه ج باطخلا نب رمع نب ديز

 وال: 7جو

 8:14 ج ورمع نب ديز
 +١7 :17ج ريمع نب ديز

 7“ :١ج يرمنلا سيكلا نب ديز

 5٠٠١ :* جو

 ٠٠١5 :؟ ج ةيودعلا نب كلام نب ديز



 71١17 :060 ج ىبحي نب دمحم نب ديز

 1١-5١8 ج ةيلم نب ديز

 ٠١ : 5 ج ةرامع نب ديز
 :5١95:5951 حج سراوفلا ديز

 نيسحلا نب يلع - نيدباعلا نيز
 :7جو 518 :١جو فرب :5 ج بئنيز

 1 الخل

 :؟ ج «نينمؤملا ما» شحج تنب بنيز

 7:6 جو 545

 جوز » ةيلظنحلا ريرج تنب بنيز
 :"جو ١ك : 1 ج « يضاقلا حي رش

 ١٠١

 لآ. م

 ماه نب ثراحلا نب ريمح تنب بنيز
 و8 :35ج

 “ :ه ج«نينمؤملامأ» ةيزخ تنب بنيز

 هيلع هللا ىلص» هللا لوسر تنب بنيز
 811 لال: 6 جو 5/5: ج «ماسو

 : ج صاعلا نب ديعس تنب بنيز
 ١1١

 ١١7:1 ج برظلا تنب بنيز

 :7ج رفعج نب هللا دبع تنب بنيز
 ١111

 :7 ج بلاط يبأ نب يلع تنب بنيز
 ل

 فر

 599:6 ج يفقثلا فسوي تنب بنيز

 ”١7 :1حجو

 نيسلا فرح

 88:7 جو 8١١:١ ج يربربلا قباس

 ١79:١ ج يولبلا قباس

 2151١ :"جو ١96 :١ج روباس

 507١ :7ج و

 :؟حج «مالسلا هيلع قاحسإ ماو ةراس

0 

 ١١6 : ج « مشاه ينب ةالوم و ةراس

 ١8٠ :17 ج ليللا ةيراس
 :١68 ج ملاس

 599:7 ج «ةره د ملاس

 800 :*ج «ةفيذح يىبأ ىلوم» ملاس

 57:6جو

 2.5١18 :؛ج «نتاورم ينب ىلوم» ملاس

 ١5١:6 جو 5

 وبأ ملاس - يميتلا ةيمأ يبأ نب ملاس
 ه0 ١: ج رضنلا

 «يدنملا يبأ بحاصو يعارلا ملاس

 06 :8ج

 95 :5ج بيرغ نب رماع نب ملاس

 ا



 2؟95-:١ج رمع نب هللا دبع نب ملاس

 ءالال :6جو 59 .505 :؟جو "ما

 اوال :5جو 1998 كوع الو لاو

 50521١5٠ :ا7جو

 ٠٠١:5 ج كلملادبع نب ملاس

 ةبيتق نب ماس - ةبيتق نب ملاس
 510 :؟ ج «مالسلا هيلع » حون نب ماس

 58٠١ 21551 :7 جاو

 5١١١ :5ج «ريثك ةيوار» بئاسلا

 59 :ا7جو

 5١" :7 ج بئاسلا ىبأ نب بئاسلا

 ش 01 :7ج رئاخ بئاس

 519:7 ج كلام نب بئاسلا

 "70 :”ج كلام نب جيدح نب ةربس

 31 :7ج يحيلسلا رذنملا نب ةطبس

 10:١ ج عيبس

 ٠٠١1 :*”ج ثراحلا تنب حاجس

 يناتسجسلا متاح وبأ - يناتسجسلا

 و :"“جو ٠١5 :؟ج لئاو نابحس

 ١0 :مجو 7١١ :لجو ؟الف :؛جو

 155:8 ج ثنونحس

 ٠١١:7 ج «قز ١» محس

 781 :؟ ج «ساحسحلا ينب دبع » حس

7 

 :" ج ثراحلا نب هللا دبع نب ميحس

 ل

 205 :1ج يحايرلا ليثر نب محس
 وع و

 517 . ملال : ؟ ج يدسلا

 5١60 :7ج مراد نب سودس

 :0جو ١١7 :14ج نوميم نب فيدس

 نات اقر ف اف

 ٠١:1 ج «ةقان» بارس

 ١58:7 ج بعك نب ةقارس

 مو: ج كلام نب ةقارس

 م4 2.6 :؟ج سادرم نب ةقارس

 595:5” جو

 717١ :7 ج رمتعملا نب ةقارس

 ء5107 :1ج روصنم نب نوجرس

 ١118:1417 :151:06 جو 507

 774 : 4 ج ةديبع وبأ ةحرس

 508 :6 ج « ديشرلا جوز » ةريرس

 ١١4 :1 ج ليعامسإ نب يرسلا

 يكسكسلا ةشبك يبأ نب دايز نب يرسلا

 5١1:6 جا

 1917 259“ :١ج «نهاكلا» حبطس

 م1591: جاو

 ١١8:51 :7ج «رعش يف » داعس



 11:7ج و 17:7 ج «رعش يف » دعس
 ١1١ : 0 ج «ةيواعم بجاح » دعس

 ٠٠ : 0 ج مهاربإ نب دعس

 ٠5:9 ج ورمع يبا نب دعس

 2195 : ١ ج صاقو يبأ نب دعس

 مالو ليو لكل ءككعا ءللال

 :"جو ١١907 ءام“ .1355 :5جو
 لأ :1جو 311 كعك 0

 قلك اى دهجو 1864 كاك
 ىلا لكم لل لع كك كح ءكال
 ىتح فق تع قال كك #25 ءق'
 ف الجو ١6١ :5جو ؟9"8 045
 مب جو 517754 ال

 "717 :7 ج ةمئيخ نب دعس

 ناورم نب كلملا دبع نب ريخلا دعس
 ١18:0 ج

 ١4١:4 ج ةيبارلا دعس

 م79: ج عيبرلا نب دعس

 8:0 ج ديز نب دعس

 :81١5 ج ةانم ديز نب دعس

 7١:5 ١40 ج دأ نب ةبض نب دعس
 ١97 :" ج مصاع نب ةبض نب دعس

 714 :7ج سيق نب ةعيبض نب دعس
 ١: ١80 ج عئالطلا دعس

 ق,ى2غ

 :؟جو ١: !١9 ج ةدابع نب دعس

 لك” كا :6جو نضر :؟جو 2ع

١" 

 ةريشعلا دعس نب بعص نب لدعلا دعس

 "411:35 جا

 و :0 ج ظرقلا دعس

 ريصقلا دعس - يرصقلا دعس

 م١0 25٠١ :؟ج ريصقلا دعس

 1020171 08:4جو ١١١:*؟جو

 يردخلا ديعس وبأ - كلام نب دعس

 ١19 :" ج يرعشألا كلام نب دعس

 75 :” ج ينانكلا كلام نب دعس

 ١و7 90٠9. .ال* :"ج ؤاعم نب دعس
 وه8:6جو

 59:8 ج رابه نب دعس

 :7جو 5١١ :5ج «رعش يف ١ ىدعس

 ١6١ :8جو 67 5

 نب يلع ينب حلاصو نايلس مأو يدعس
 7٠:0 ج « سابع نب هللا دبع

 ورمع نب دلاخ نب ديعس تنب ىدعس
 ١98:6 ج «ديزي نب ديلولا ةأرما»

 ١١9.158:7 جو

 نب ورمع نب هللا دبع تنب ىدعس
 ١70 : ه ج نامثع



 ىدعس - دلاخ نب ديعس تنب ةدعس

 دلاخ نب ديعس تنب
 «ةمام نب بعك بحاص ».يدعسلا

 511:1 جا

 5١7١ : 4 ج صفعس

 718:6 ج «يداهلا جوز ١» فوعس

 ١95:7 ج «رعش يف » دبعس

 49:1١" ج ةفاذح يبأ نب ديعس

 :"ج يرصبلا نسحلا يبأ نب ديعس

188 

 5٠١ :؟"ج ةبورع يىبأ نب ديعس
 و75 2غ5:6١1021ج رو ١96:4 جو

 ٠ : ؛ ج جرفلا يبأ نب ديعس

 789:1١ ج قاحسإ نب ديعس

 7117 : ؛ ج يناسغلا سنأ نب ديعس

 773:06 ج ريشب نب ديعس

 20٠ 298:0١ :7 ج ريبج نب ديعس

 51 110 :؟جو ؟وا/ 2. ٠١

 ”01:6:١١ج و ١80١.519 :5جو
 591 07917 :0 ج ةيريوج نب ديعس

 7717 :1 ج ميذح نب ديعس

 :5جو ١: ١1١ ج ديمح نب دبيعس

 2500 غ5 نار ا

 وج١ا:  "0860١:7جو 521١"

 اك

 5١7 : 4 ج ةفيذح نب دلاخ نب ديعس

 ناْثلع نب ورمع نب دلاخ نب ديعس
 581ج

 ١: ج ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس
 :8جو ؟ال :ة4جو ؟الا١ :"جو ٠١
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 7917 :7 حج ةيراس نب ديعس

 7717 :؟ ج ملاس نب ديعس

 ١25ال ١: #١757 ج ملس نب ديعس

 :3؟جو الاب 250 م :؟جو ضررا

 م1:4جو 15:1 جو 0

 717:١ ج ديوس نب ديعس

 790 7١, : ج دأ نب ةبض نب ديعس

 ١: 2١١5 219١0 ج صاعلا نب ديعس

 255 07 0١" "م. 1

 2٠١80 :5جو 516 :5؟جو م٠6. 521

 كامل ءالالك لكك لول لك

 :5جو ١٠١ .39 .50 :6جو 86

 01116 سال جوع

 يحمجلا نمحرلا دبع نب ديعس
 7١19 :6 ج « يضاقلا »

 نب ناسح نب نمحرلا .دبع نب ديعس
 ٠١ ال : 7 ج تباث

 ٠٠.7 :5ج كلملا دبع نب ديعس



 "كن 7جو 9.0180:86١٠5جو

 311:1١ ج نيصح نب ةبتع نب ديعس
 ٠١7:7 ج نافع نب ديعس

 ٠١1:37 ج رمع نب ديعس

 :١ ٠١١ ؛ ج نامّثع نب ورمع نب ديعس
 ١١١ :8ج يسرافلا ديعس

 نب برح نب ديز نب سيق نب ديعس
 ٠08:9 ج بركي دعم

 570016 :ا ج يلجعلا دم نب ديعس

 :؟5جو 09 28 ١: ج ماسم نب ديعس

 لجل

 ,غ95 5١9 :؟ج بييسملا نب ديعس

 كحك كالا كلل :"جو ١048 فال

 هلم ,طال كال :هجو 58٠ ءالالا

 او؟ ىلكو ىلع لعل للك

 :8جو ٠١8 :7جو 4"١ 2198 :5جو

34> 

 يربقملا ديعس وبأ - يربقملا ديعس
 50١ .555:14ج نارمت نب ديعس

 1:86١3جو

 :1 ج كلملا دبع نب ماشه نب ديعس

 11ج ا

 سابعلا وبأ - «نينمؤملا ريمأ» حافسلا

 ١لال ءكالك كو :؟جو 555 :١ج

 /ا/

 27و ءك146 كال :5جو 51١ :؟جو

 27” 11 :6جو 5591 غ5

 ل55 "559 ”؟7 95 5٠

 وم "556 #5 ل” لال

 06 :7 جو 556 5 0

 كلل للا

 78 : 7 ج يبلغتلا حافسلا

 517:١ ج متاح تنب ةنافس

 6485 .168 ٠١١. :؟ج ناييفس

 ,6:٠١٠جو ١١١:*جو

 77١ :" ج ةيمأ نب نايفس

 589 88266 ١: ج يروثلا نايفس

 لككع اتت كدا قرش لل :5جو

 م١6. 5451 ال خ5 ال

 لكقم٠ ل5 لالالا ل6 2و” :"جو

 ؟وال/ ء/”لكلو 509 امك ل6

 :7جو ١١5 :5جو 359 245 :8جو

 مك ءما تت :4خج و

 ١1١:15 ج يدزألا فوع نب نايفس

 ١١9 :١ج يدماغلا فوع نب نايفس

 550 :5جاو

 29341 21 :؟ ج ةئيبع نب نايفس

 :7جو ١0 ك8 :*8جو 188 4

 ١6 خجو



 78 : 5 ج عشاجم نب نايفس

 نايفس - بلهملا نب دمم نب نايفس

 :0 ج بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نبا
 "10 ١

 ٠:6 ج ورمع نب ناركسلا

 دابع نب ثراحلا نب ثعاب نب نكس

 و8 :3ج

 ١09 2106 :0 ج نيسحلا تنب ةنيكس

 ؟الا/ 08 5: 7جو 8١5:ة5جو

 17١:6" ج ديشرلا تنب ةنيكس
 "7/8 :0 ج شربألا نامالس

 ١: ج «يدهملا ملاظم بحاص» مالس

 لدي

 ١78:17 ج رذنملا وبأ مالس

 ٠١١ : ؟ ج عيطم يبا نب مالس

 :0 ج «روصنملا رفعج يبأ مأ» ةمالس

 ضني

 ١6" :ج رامنأ تنب ةمالس

 :5جو ٠7٠٠١ :"ج لدنج نب ةمالس

 لي

 59:0 ج يعازنملا حور نب ةمالس

 :0جو "٠١ ::ج ءاقرزلا ةمالس

 00.0525 .8:17١1ج و9

 "814 2785 :4 ج ينولوطلا ةمالس

728 

 :31ج يناحلا رمث نب برظ نب ةمالس

 غ4 اا

 77 : 7 ج رساخلا ماس

 5١-7117015 ج دايز نب ماس

 :؟جو ١6١ ءالؤ ١: ج ةبيتق نب ماس

 :5جو "#4 ء"“زإ) سله لل ع عه

 17١ج 1١

 ١57:7 ج لفون نب ماس

 ”70/ 2.508 :١ج هرعش يف» ىملس

 :ة5جو ؟1ل1 ءملل 2ك 28م٠ :4جو

 م1: 7جور 1١006

 «ةثراح يىبأ نب نانس ةأرما» ىملس

 ١5:5 ج

 :1ج «ديرشلا نب رخص ةأرما» ىملس

 ف

 5١0 :5 ج ةليمر تنب ىملس

 ورمع نب دلاخ نب ديعس تنب ىملس
 58:60١2ج هديزي نب ديلولا ةارما»

 8 ٠١0

 ١١1 :١ج يلهابلا ةعيبر نب نايلس

 501 :”حجو

 درص نب ناولس - درص نب نإملس
 14 :"ج 5١١ :؟ ج يسرافلا نالس

 وال: 7جر 588:45جو



 ممم :" ج عوكألا نب ةملس
 ١١6 : ؛ ج يجرعلا لطخلا نب ةملس

 ٠١0 :5 ج بيؤذ نب ةملس

 م7107 : © ج شقو نب ةمالس نب ةملس

 وهو :7ج براحم نب ةملس

 +١17 : 7 ج هيوملس

 :“ ج «ةعصعص نب ةرم ةأرما» لولس
 نيم

 ناولح نب ورمع - عيلس
 15 : 0 ج طيلس

 ه0 :3ج دعس نب طيلس

 :” جو ١٠9:١ ج ةكلس نب كيلس

 "لبو: 0جو 3٠٠ الا نك ع

 ةكلس نب كيلس - بناقملا كيلس
 <. :7 ج ةبض نب سيق نب ليلسلا

 175:17 ج ملس

 م7: ج ناحلم نب ملس

 :1ج و ٠١1 :*ج «رعش يف ىميلس

 ت6 1" :ا١جو نب :60جو هَ

 نلمو نىك ء”ا5 1 :7 جو املا ل

 51:8جو

 +9 :7 ج نصح تنب ىميلس

 ١075 : ؟ ج ناملس

7" 

 :؟ ج «ةموكحلا تيب بحاص » تاملس

 287:١ ج «مالسلا هيلع » نابلس

 م١ ء“”"6 :5؟جو ؟»4 ء”زال كلم

 :”جو غب

 :"جو 518١ :0جو 8*١ لفك :1جو

 ٠م :8جو 198.595 4

 ١: ج روصنملا رفعج يبأ نب نابلس
 مو .35ا:0ج و ؟11:5جو 4

 ٠١6:0 ج دشار يبأ نب نايلس

 +١5 : 1 ج خيش يبأ نب نايلس

 :0جو ١١8 :١ج ىلمعألا نايلس

 معد ا

 :؟جو قفرخ# :١ج يسمبتلا تايلس

٠٠١١ ١/١ 

 م0 ١الو ءللآ١ ا

 1 : ١ ج يبراحملا بيبح نب نايلس

 519 : 1 ج دلخم نب نسحلا نب نايلس

 ؤ ممل ارك "مك :6 جو

 ظ مم : © ج فلخ نب نابلس

 نايلس بوسيأ وبأ - يزونلا ناولس
 يزوخلا

 نب ناورم بتاك » دعس نب ناولس
 ١7:0 ج «مكحلا



 27107 :؛ ج ينتسحلا دعس نب نايلس

101 

 :"ج نوجلا يبأ نب درص نب نابلس

 ١ الل : ه جو ”65

 77 : 7 ج يدعسلا سابع نب ناملس

 :6 ج ةئالع نب هللادبع نب نايلس

 نق

 2399 2311 ١: ج كلملا دبع نب ناملس

 كو :؟"جو م"ل؟ لد#» نكو5 كم

 ل5١ 00 تك علل كك لو لف

 كك5ك (لك١٠6 عىل ١ال :"جو "#1

 ىو عم“ :5جو 51551 2,5” 2( "0غ

 ءلالال ككأ كح كلكم ىلع له

 ككل 5م ا  كا“»" ءلالإ كعمل

 2قكق86 لكل لع :6جو 6"

 ءكالف .ءكالك .كالا لالا .ل١

 فلكم" كم١ ءاال46 .ءكلالال لالك

 11٠١ :5جو ١5"”# كحال ءككا6 كم

 لال ءالك الا الع افق نا 17ج

 :3جو ؟1ؤ كال ءكك# ءل5"9 ءالك

 1 اه.

 27١9 :0 ج يليقعلا ةثالع نب ناملس

 ضو

 252 :5ج و ؟؟8-:١ ج يلع نب ناملس

 4/١ ء559 :0جو 4١مل ::غجو 01"

 وج١85:575 و ج١68:7

 :5جو "#9 :9حج ريثك نب نابلس

 ١ :0جو 1140

 ج محازم نب نابلس 7 : 7٠١

 ج يبلهملا ةيواعم نب نايلس 7 :

 ج ةريغملا نب نابلس /: 1017

 7و١

 1 20 :١ج شمعألا نارهم نب نابلس

 2550 5١5. 2167# ءك١١٠ :”جو 060

 505 ء9١٠ :4غجو ١١١ :”"جو "4:

 :7جو 5١4 ءكذا 2كأ «255:8جو

 251 2ل١٠ افك كك :مجو "مالك

 ”1١ ٠

 :0جو 07٠١" :؟ج ماشه نب ناملس

 5٠٠١55015"

 ٠٠١١ :0 ج ديلولا نب نابلس

 :1ج و الا :١ج بلهو نب نابلس

 :6ثجو "1:8 (.'"ال4 (,كآالال 2.56

 1١86 : 7 جاو 3/8 لالا

 :0 ج كلملا دبع نب ديزي نب نابلس
144 

 515 :9”جو ٠١ :؟ ج راسي نب ناملس

 ١١:7 جو

 1377 017171: 6 ج فيصو نب حلاص نب ءابس



 ١[ :35ج سدع نب ورمع نب ةعامس
 م79: ج سوأ نب كامس

 517:14 ج برح نب كامس

 571:7 ج بدنج نب ةرمس

 نارمع نب قاحسإ - ةعاس مس

 «سرف » ءامشلا - «سرف » يمسلا

 ١85 25.7 2و5 :١ج لءعومسلا

 ة:؟جو

 ١01 : 1 ج « ىشعألا ةبحاص » ةيمس

 535 17١ :هج «دايز مأ» ةيمس

 :لجو ١59 :5جو ؟ال4 ءاالا“ تلال

١.6 

 ترض : 6 ج «رساي نب رابع مأ» ةيمس

 ٠

 «كلملا دبع نب ناهلس مالغ» نانس

 7” ءالا 7 جا

 25414 ١: ج يرملا ةثراح ىبأ نب نانس

 م8 :8جو ١95 ءل59 :5جو 06

 كلا .5 ك9 كك (3ك١ :١جو

 لهل

 :0جو م8660 :"ج سنأ نب نانس

 ل

 : 7 ج يسبعلا دايز نب ةرامع نب نانس

6 

 كاك :6جو 54٠" كالا 511

 لكك للك يخلو 0” 91

 ءكا8 25٠١ :7جو ١88 :١جو نضجت

 ضف

 8060 عة :7 جو 517 :5جو ىو

 17:57 ج ورمع نب نانس

 8٠١ :" ج كلام نب نانس

 ١99 : ؟ ج يريمنلا لمكم نب نانس

 م.6 5و1 :4 ج كهاش نب يدنسلا

 15:8١17.1١ج و "الا :0جو

 ١8:17 ج لهس

 807 ١: ج يميمتلا لهس يبأ نب لهس

 707:37 ج فينح نب لهس
 516 :؟ج عفار نب لهس

 597 : ؛ ج رايس نب لهس
 :١١8 ج كيتع نب لهس

 ورمع نب ليهس - ورمع نب لهس
 يناتسجسلا متاح وبأ - دمم نب لهس

 2١٠١09 .1:؟ج نوراه نب لهس

 :5جو ؟06؟ :؟جو ؟مم 2لمك 2ك

 :"جو ”““ :5ج ورمع نب ليهس

 717:8 ج بهو نب ليهس

 66 : 1 ج متاَغ نب ريجب نب ةداوس



 5١:7 ج ريرج نب ةداوس

 505 :“”ج ورمع نب ةداوس

 : 37ج يلجعلا ليبجب نب ديزي نب ةداوس

1 
 :6 ج «نينمؤملا مأ» ةعمز تدب ةدوس

 ٠٠١ :/ج رمع نب هللادبع تنب ةدوس

 11:١" ج ةرامع تنب ةدوس

 7١7:7 ج رجم نب ةروس
 50:1 جاو 088٠١ 88١ :0 ج نسوس

 ٠١4 2508 :١ج «يضاقلا» راوس

 ءك5 50 :1جو "50 كوز :"جو

 م8:4ج و 500 4

 «كرابملا نب هللا دبع بحاص» ديوس
 ١1:17 ج

 :0 جو 8١١ :"ج لهاك ىبأ نب ديوس

 ا 1

 5٠:7 ج نازفوحلا نب ديوس
 69:7 ج يرقنملا نايح نب راوس

 591 277:37 ج ةعيبر نب ديوس

 "51: ج تماصلا نب ديوس

 570 :7 ج ةيذج نب ورمع نب ديوس
 :1جو 5١1 :*؟ج فوجنم نب ديوس

 #١114 م١1

 م

 :5جو 84 :1جو 7١1:7 ج هيوبيس

 ماب كس ل

 ٠0 : 1 ج رايس نب ثراحلا نب رايس

 يرازفلا رباج نب ورمع نب رايس
513:5 

 117 .510 :؟ج يريمحلا ديسلا

 و١3١1 :6جو ؟مسو:“حجو

 51١:1١ ج نزي يذ نب فيس

 نيشلا فرح

 :60ج «ريبج نب ءاطع ةيراج» نداش

 ١

 3 :1جو ١: ١ ج ريهز نب ساش

 ه:0جو

 "07 :"ج برظ نب عفاش

 ٠١١ :ا/ ج يعفاشلا

 يعفاشلا سيردإ نب دم - يعفاشلا

 .51 48ج ةبايش
 591١ : 0 ج مصاع نب ةبابش

 1١7" :” ج طيقل نب رمتعملا نب ةبابش
 507 :؟ ج يحايرلا يعبر نب ثبش

 00:8جو

 «مشاه ينب ىلومو هللا دبع نب لبش



 558:0 جا

 :57١ ج يلجبلا دبعم نب لبش

 ٠١1 : * ج ءاصربلا نب بيش

 289:١ 2٠١6 ج يرورحلا بيش

 51152511 :9جو 65

 ماس نب بيسن - ماس نب بيبش
 218:١ ١16 ج ةبيش نب بيش

 ءا40 ءكاثل لمع ىكالال :5جو

 ملل ا ىلسل»لا ا نكلو»ا نوجا لوو

 6 6 الم نككأ كك٠ح١ 5١ :؟جو

 :0جو 58“ ل١5 ءكم١ 2865 :4جو

 موس سد

 17:5 ج دلاخ نب ريتش

 7195-:0 ج « ديشرلا جوز » يجش

 514 : 4 ج مساقلا نب عاجش

 ١5:5 ج ىزعلادبع نب ةرجش

 ١ :"ج يئاطلا سوأ نب دادش
 5٠١:4 جو

 ١758 : 5 ج يثراحلا دادش

 : 37ج يسبعلا دايز نب ةرامع نب دادش
86 

 ١١:7 ج يسبعلا ةيواعم نب دادش

 "11:7 ج بهصألا نب ليحارش

 ٠١ :8ج ثراحلا نب ليحارش

 ١1١:5 ج ةدئاز نب ليحارش

 751:7 ج ينابيشلا ليحارش

 ٠١" :*” ج ورمع نب ليحارش

 : 1ج ينابيشلا ماه نب ةرم نب ليحارش

”7 

 595 :* ج ماثملا نب فاحرش

 ءال8 :7ج رارملا لكأ نب ليبحرش

7 

 :1ج رذنملا نب دوسألا نب ليبحرش

 ١

 :1جاو 797 :7ج ةنسح نب ليبحرش

 لعل

 ١41 : 8 ج عالكلا يذ نب ليبحرش

 ١: 50١.5١0 ج طمسلا نب ليبحرش
 510:5؟جو

 ليبحرش - ىزعلا دبع نب ليبحرش

 ةنئسح نبا

 509:1 ج ةدئاز نب نعم نب ليبحرش
 ةعارش نبا - ذوبدنذلا نب ةعارش

 «يأرلا بحاص» ديعس وبأ - ريشرش

 51 :35ج و ١88:١ ج حيرش

 ١: ١87 ج يجراخلا ةريره وبأ حيرش

 «يضاقلا» يدنكلا ثراحلا نب حيرش

 2ك :5"جو م6 افلفلك ىا :١ج



 ةضف

 :1جو 21١175 0١065 510٠ :؟جو نق

 :١جو "و :60جو ١ ءكك١ا١ .6ا/

 ١؟/.6:8جو ٠٠١ :ا0#جو 14١

 ١١١ :5ج يفقنلا ديوس نب ديرشلا

 1:7جو

 ها/ :1ج نازفوحلا نب كيرش

 ٠.5 :" ج ةشابخ نب كيرش

 ١١60 :5 ج قلطصملا رماع نب كيرش

 كيرش يبأ نب هللا دبع نب كيرش
 :”جو 553 696 قمح :3 جا « يضاقلا »

 ملا الا :6جو ١7 :5جو نم 4

 ١1١ .55:8١ج و ١689 :!جو

 لك "50 ك١ 8

 ٠١١ :8ج «ةيراج» بعش

 255 80 :؟ ج, جاجحلا نب ةبعش

 :60جو 1١5 :”جو ٠١١ .ةم

 :١.0251 جو

 ٠70 : 6 ج ورمع نب ةبعش
 يبعشلا رماع - يبعشلا

 ه :8ج «رعش يف » ءاثعش

 نب لهذ نب رماع نب ةيواعم نب متع
 :٠ :" ج ةبلعث

 م5 : *" ج ءايعش

 ٠١8 :؟ ج «مالسلا هيلع» بيعش

١٠ 
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 586:68 جو ١ 2,5882550: 9جو

 50١ :؟ج عيبرلا نب بيعش

 1١1:7 ج بغش

 :1ج «ديمح نب ديعس ةيراج» عيفش .
 اكشلمل

 كنك 14ج «لكونملا مداخ» عيفش

 نر

 ه*:3ج «سرف » ءارقشلا

 «ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلوم » نارقش
 7:0 جا

 :5جو ١5" :؟ج روث نب قيقش

1107 

 ١817 :؟ ج كتاف نب َويَقُس

 ١١١ :8ج «ةيراج» لكش

 :3 جا « يدهم لا نب مهاربإ مأ».ةلكش

 مو:7جو ١6

 مج نشوجلا يذ نب رمش

 ش ١١8:6 جو

 ١١" :”ج ورمع نب رمش

 «صاسعلا نب رمع ليكو» لدرمشلا
 ١١؟:هجو ١78:6 جا

 مم :؟ ج كلام نب سمش

 :" ج ةريبه نب رضخألا نب ةلعمش
 0 نفح



 1١ :8ج نوعمش

 59 258:5 حج «سرف » ءامشلا

 ١6١ :5ج «رعش يف » خاش

 ٠١8:١ ج «زجارلا» رارض نب خامشلا

 1و9 ىم#5 عيل ل515 :؟جو

 :4جد ١88158 :5”جو 6٠4 :“حو

 ١

 و؟ ١: ج يرفشلا

 76٠١ :؟ ج مهرب نب باهش
 05:57 ج ثراحلا نب باهش

 6١١ا :؟ ج ةقرح نب باهش

 باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش
 يريونلا - يريونلا

 0١:57 ج سيقلا دبع نب باهش

 ١١" : "ج ةزلح نب روعذم نب باهش
 4٠ :؟ ج «ماسم يبأ دئاق ٠ مارهش

 517 : ؟ ج يجراخلا بذوش

 1١8٠١ :ا/ ج ةلوش

 ء١5؟ 2158 .؟ال :١ج ينلابيشلا

 له ءال :؟5جو "45 كعب كلم

 كول كلك دك كمال كا لال

 ءلالال 2كؤو5 :"جو م8 7

 قال عله ::غجو 5١ ءىذ# دال

 مه :0جو ٠١6١ ال6 الآ كمل

 ١81118105490 .5ة جاو

 0١:0 ج و "81 :؟ ج ةعيبر نب بيش

 717١ :" ج ناهثع نب ةبيش

 595:7 ج ورمع نب ةبيش

 :7ج يلجعلا ليجب نب ديزي نب خيش

 قفتحلل

 17 255:1١ ج هيوريش

 :٠٠١1 ج يراوسالا هيوريش

 ١٠١ ::جو 591 : ؟ ج قاقلا ناطيش

 داصلا فرح

 عفقملا نبا - ةنمدو ةليلك بحاص

 سيلاطاطسرأ - قطنملا بحاص

 «وطسرأو

 5١ :5 ج «سرف » فراص

 ٠1/4 : 6 ج دلخم نب دعاص

 ١١ : ؟ ج حانج نب حلاص

 ,"0* :؟ج «مالسلا هيلع» حلاص

 1852589 :0 جو “ةا/

 ١55:5 ج « ديشرلا مداخ » حلاص

 ١84 : 119 :0 ج ريبج يبأ نب حلاص

 ١: ١١8 ج «بجاحلا نيمألا» حلاص

 58٠:8 جو



 ريبج يبأ نب حلاص - ريبج نب حلاص
 77١ :ه ج ديشرلا نب حلاص

 5١06 .50؟ ::ج هازريش نب حلاص

 “١168.18 :لجو

 ٠١:7 ج ليلجلا دبع نب حلاص

 7010 :6 ج نمحرلا دبع نب حلاص

 :2١856 ج سودقلا دبع نب حلاص

 فق

 سابع نب هللادبع نب يلع نب حلاص
 :3ج لكم تكلال :4جو ١417 :4ج

41 

 51:6 ج ناسيك نب حلاص

 ١87:١ ج قارخم نب حلاص

 ١015:15٠١ :" ج يرملا حلاص

 :؟جو ١١ :١ج روصنملا نب حلاص

 ملال: جو

 :7ج «بتاكلا» نارهم نب حلاص

 14 ١806

 ٠١737 : ه ج ٌميطا نب حلاص

 7الا/ : ف ج فيصو نب حلاص

 5915 :؟ ج مقفألا نب تماصلا

 51٠١ :"ج سيق نب حابصلا

 ١77:17 ج ٠١ سوسوملا حابص

 م1

 :0ج و 580 :“ج نابيش نب ةربص

 ل

 ١١١ :* ج يدبعلا شايعلا نب راحص

 ٠٠١:4 جو

 597 :" ج « رعاشلا » بيبح نب رخص

 نب نايفس وبأ - برح نب رخص
 برح

 يملسلا ديرشلا نب ورمع نب رخص
 5١ :»جو 565 :١ج «ءاسنخلا وخأو»

 ممم ككألا لكك كل ع

 ؟/ 250 54:5 جو

 :0 ج كلملا دبع نب ديلولا نب ةقدص

58 

 ١: ج ةمرص نب سنأ يبأ نب ةمرص

 جو 354:5ج و 0١

 انللإلا نب اسم - يناوغلا عيرص
 2١١5 :١ج ناحوص نب ةعصعص

 مار لح :#"جو "18 :5جو 3٠

 ١١6 .ء١١٠ ه6 :ةجو ١١8 :5جو

 ١١6.1١1 :7جو

 ١59:7 ج «ةّره» ءافص

 :؟جو ٠ :١ج ةيمأ نب ناوفص

 90:15جو مغر 27518:5جو 5١4



 :" ج مهألا نب هللا دبع نب ناوفص

 نب

 :"ج «رعاشلا» ةانم دبع نب حافصلا

 فرق

 57:5 ج ةرم نب ناوفص

 707: ج بهو نب ناوفص

 «بسلطملا دبع نب ثراحلا مأ» ةيفص

 "مج

 ةحلط مأ» ثراحلا تنب ةيفص

 6١ :ال ج « تاحلطلا

 ٠ :0 ج «نينمؤملا مأ» ىبح تنب ةيفص

 ١١9:7 جو

 2٠١5 :؟ج بلطملا ديع تنب ةيفص

 0٠١١ ١١50365 :1جو »الا كود

 ١١4 :7جو <:868جو

 5١١:0 ج ءالقص

 يدوألا هوفألا - ورمع نب ةءالص
 :١١1 ج يدبعلا ناتلصلا

 8" : :ج ةجسوع نب ناتلص

 دعم نب ورمع فيسو» ةماصمصلا

 ال؟ :5"جو “2١٠6 “١0 :١ج ؛«بركي

 54:8 جاو

 4١ :؟ ج يحبانصلا

 نانس نب بيهص - ىحي وبأ بيهص

 :؟ ج يمورلا كلام نب نانس نب بيهص

 0 :6جو 500 غ٠ :”حجو ا

 8:١١جو 52

 ءكاو :4جو ٠١" :؟ج يىلوصلا
 خ6 مع الالم 55060 5غ

 5950 :15ج و 35 5901١:86. جو

 ١81:3 جاو ؟7ا١:١ ج حديص

 71 :" ج دلاخ نب يفيص

 داضلا فرح

 بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض
 ١17014117 ج

 :7١ ج دأ نب ةبض

 59:١ ج يبضلا

 م10: ج رضضم نب نيبضلا

 ١7 27:7 ج ثراحلا نب ةعيبض

 :"جو ١١8:١ ج يرورحلا كاحضلا

 في

 : ؟ ج نمح رلا دبع نب لمر نب كاحضلا
 6١

 ١١١ :"ج يبالكلا نايفس نب كاحضلا

 :0 ج لاله ا هللا دبع نب كاحضلا

 لي



 2.1١98 :"ج يرهفلا سيق نب كاحضلا

 قل :1جو 3١9 ءكالط كالا

 ك١ :هجو 0

 ءل5#"# 1

 ءلء5 006

 كال ملك؟ ل6

 14 ١1501160

 1082575 :1 ج محازم نب كاحضلا

 ١٠٠١ : " ج رمنلا نب نايحضلا

 58٠١ : 0 ج « دضتعملا مأو رارض

 7914 :075٠١ ج روزألا نب رارض

 47 :5 ج يبضلا رارض

 ١7١ :"ج بلطملا دبع نب رارض

 3:0جو

 :7جو "الا :!"ج ورمع نب رارض

 ١10 :8جو 44

 ةرارز نب دبعم نب عاقعقلا نب رارض
 4:7 ج

 017:5 ج سيرضلا

 705 :" ج رشعم نب ممرض
 ١16 :؟ ج ةرمض يبا نب ةرمض

 ١١8:15 ج يرورحلا ةرمض

 م47 24١ :5 ج يسامحلا ديبل نب ةرمض

 9:7 ج يلشهنلا ةرمض

 2١9 :5ج يرملا نيصحلا وبأ مغمض

506٠٠ 

4/4 

 يحايرلا دعس نب ءزج تنب ةيباط

 م5:١ج

 7١١ :" ج ةيهاب نب قراط

 ١ : ٠0 ج دايز نب قراط
 م1 : 5 ج ةريمع نب قراط

 ةبلعث نب مصاع نب فوع نب قراط
 و؟:3ج

 56 : ؟ ج كرابملا نب قراط

 ١7١ :ج لصبلا قاط
 7:8 ج تولاط

 558:1١ ج يناسارخلا نيسحلا نب رهاط

 800 ءلتؤ :"جو ١88 ءالك :؟جو

 5151 9 وم ما :5جو

 ١18:7 جو

 2١١60 :؟ج زيزعلا دبع نب رهاط

 ضدي

 :؟جو 749:١ ج ناسيك نب سواط

 وة 2 م:1جور "619:9جو ؟١ا/ وك

 مامت وبأ - يئاطلا

 2/4 :”ج و مال ١: ج دبعلا نب ةفرط

 لاو ءالال :1جو الط :5جو 5 /

 5098 06 :7 جو 2١955 5١.5 ع٠



 العث :م8جو

 :؟"جو ١: ١١٠١ ج مكح نب حامرطلا

 05١ج و 58ج و١

 ١: ١58 ج يفقثلا ليعامسإ نب حيرط

 ١41:1١جحجو

 صاعلا نب مكحلا - ديرطلا
 2758 :” حج يربنعلا ممث نب فيرط

4 41250 

 114 :7ج ليحارش نب فيرط

 51١ :ا/ ج ةفيرط

 504:9 جاو ١17:١ ج ليخلا ليفط

 ١١:07 ج سئارعلا ليفط

 ١١8 :ا/ ج يونغلا ليفط

 يبالكلا رفعج نب كلام نب ليفطلا
 و:5جو 805:8 جا

 08:57 ج دايز نب ةبلط

 :"جو 110 ١: ج تاحلطلا ةحلط

 ١٠١8117 :97جو 710:4 جاو 754

 يعازخلا فلخ نب هللا دبع نب ةحلط

 تاحلطلا ةحلط -

 21485 ١: 5١6 ج هللا دبع نب ةحلط

 ؟5/ 50 كم5 ءوك :5جو 0

 :5جو :؟جو

 كك اكلم كك هجر ؟4ال ء510

 ةدامولو 14 ١/1"

/ 

 24ق 2:٠ 2.5 “خم مخك نخاع

 266 2615 26١ 22ا/ 255 #25 ع1"

 لول ع ا مكأ كش كك" كعحع صال ضمك

 5 نال جوالا

 نب زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط
 89:7 حج « رعاشلا» ةيدادحلا

 نيدل رصانلا دمحأ وبأ - قفوملا ةحلط

 هللا

 ١176 : 6 ج مره نب ةحلط

 :"جو ٠١5 :١ج يدزالا ةحيلط

 ني

 نب ةيهط - يدهنلا ريهز يبأ نب ةفهط
 يدهنلا ريهز يبأ

 ٠١17 : 7 ج ةيهط

 ١5:١" ج يدهنلا ريهز يبأ نب ةيهط
 :7جو ضن :١ج («ينغملا» سيوط

 1 5 ا لل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبا بيطلا
 “٠ :6 ج ماسو

 ءاظلا فرح

 :!ج «ةرفص وبأ» ةقارس نب ملاظ

 5751 :5ج و ١61



 ١55:8 ج «ةيراج » يبظ

 191:1١ ج ةدادك نب نايبظ

 ١: ج «زجارلا» مجنلا وبأ تنب ةمالث

 قى

 ٠١ :* ج ةيلذهلا ةملظ
 ناو : 0 ج «يضارلا مأ» مولظ

 .نيعلا فرح

 ١10:5 ج « ديزي نب دلاخ

 ه : 0 ج لاله نب صقوألا تنب ةكتاع

 771:7 ج فيلخ تلب ةكتاع

 /1١71 : 7 ج ةفيلخلا تنب ةكتاع

 11:6 ج بلطملا ديع تنب ةكتاع

 1:6 ج جلاف تنب ةكتاع

 ١11١ : 5 ج ةءالملا تنب ةكتاع

 «فانم دبع ةأرما» لاله تنب ةكتاع

 1:6 ج

 :0 ج ةيواعم نب ديزي تنب ةكتاع
 ءقكالال .ءكالم لكقوأزال ./.١ك6 كلا

 ؟1وا/:7ج و 4 5٠٠١

 وال: جو ٠١5:١ ج داع

 ما/ :" ج رذاعلا

 7117 : 0 ج ىجي نب لضفلا نب صاعلا

 ؟07؟ : 7 ج هبنم نب صاعلا

 59. .؟ال١ :"ج ماشه نب صاعلا

 5٠١:0 جو

 ؟6ا 05 17:١ ج لئاو نب صاعلا

 "47 :؟ ج عقسألا نب رصاع
 4 : ال ج مصاع

 :0جو 580 :*ج حلقألا نب مصاع

 ضلن

 وا/ : ١ ج ناثدحلا نب مصاع

 ١716 :" ج ديمح نب مصاع

 5٠:7 ج ةفيلخ نب مصاع
 نما ينراحلا دايز نب مصاع

 ؟وا/:ا7جو

 :0 جو ٠0" : ج هللا دبع نب مصاع
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 و :ا/ ج باطخلا نب رمع نب مصاع

 5٠١ :5ج ظرق نب مصاع

 ١9:7 ج ىلعملا نب مصاع

 شنح وبأ - نامعنلا نب مصاع

 "+ :"ج يضاقلا ديزي نب ةيفاع
 501:0 جو

 ١؟9:8ج «ةصلاخ ةيراج» جلاع

 5١1 :"ج «بوسنم ريغ» رماع



 وج5٠١1:15

 ٠١5:1 ج ةعيبر ىبا نب رماع

 يدعسلا ةلدهب نب رميحأ نب رماع
 ١95 :1جو:؟ج

 5460 :7ج «دئاقلا» ليعامسإ نب رماع

 ١5؟:6جو

 ١7١/:7ج ةيمأ نب رماع
 /ا :1 ج يبلغتلا رماع

 51٠١ : ؛ ج ةردج نب رماع

 513:3 :*” ج دعس نب برح نب رماع

 دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب رماع
 ١58:4 ج بلطملا

 517:7 ج يسنعلا ةعيبر نب رماع
 ١١. 2578 24١ :١ج يبعشلا رماع

 255 ١5 اى 75 ءلىاآ 266 ع6

 206 :؟جو 505 2556 "85:5 كال

 20150 قولك قا ملح مال فىاب

 ك7“ذأو ء,؟زطالا 2/لمك لم" لم

 ك“”واك ,”؟نمأ 755 اع "ل

 2ق : "جو "159 25 2505 كال

 27؟كاو 2فكقع .هكال4 كالا" ككضف عمل

 2" 255 قم :5جو "151 2.5٠

1 

 ل" اللف نتاع ك١

 2”. "5  50١:0جو 200٠

 اا“ 5:98 26٠١٠

9١ 

 ١" كمال كولا مكوك كل

 2٠٠١ 016 :جو ١688.155 :5جو

 كام كا هلل مل # ملل

 ١1١0480 :8جو 1485 5 ل

 ١7 : 0 ج ةرابض نب رماع

 2١٠١6 52٠١( :١ج ليفطلا نب رماع

 6354 :؟جو ١8 :؟جو 550 غ5

 ءكل عاكف :5جو "ه8 5*2 م

 ضف

 :"جو ٠١ :١ج برظلا نب رماع

 ة9:5جو 9*5

 ١١7« 2914 :"”ج سيقلادبع نب رماع

 50:0 جو 889

 وبأ - حارجلا نب هللادبع نب رماع

 :"جو 8١" :؟ج حارجلا نب ةديبع

 ء١ عكف :6جو ال" كال“ م17

 في

 "717 :؟ ج ريبزلا نب هللادبع نب رماع
 ١85:7 جو

 و7 :57ج كلملادبع نب رماع

 :"ج يبصلا كلام نب ورمع نب رماع
 كك

 ١١7 : 5 ج ةريهف نب رماع

 ؟١ :1ج تاذول نب رماع



 ١: ج «ةنسألا بعالم » كلام نب رماع

 كح ءل ا اجو "01 "جو مق مى"

 ٠١0 4فمح

 ١91 :" ج ةلثاو نب رماع

 م١٠06 :”ج كلام تنب ةلماع

 201 .19 ١: ج «نينمؤملا مأ» ةشئاع

 :'"جو نضرب تيس كام ف3كء١م ىذح

 كمال كالا كو 26٠١

 كالعا كك ل" 254

 قع 250 ١ :"جو خو 2.«

 كحال لكما كالا قككتك كك كال

 قل كدر

 فش

 20لم١اأ قفأ :5جو "04م /كأؤؤو كوالا

 لا للا ل لا

 قلت مالو ملكا" ك١ اك. :ة جو

 1كم كو كو ك0 ك5 كح ءطال

 نال تع فأل 26 2.241 .45 5"

 للك ولع كرو كال كك ت0 كغ

 :5جو 1١15 ءمك 2١ ءالك 0

 لاك عل هالجو ١35 كك كغ

 لقاك طالت ملكت وك حا طلال

 تك لجو 1١4 كحه كحح لاله

 ل

 :0 ج «كلملادبع نب ماشه مأ» ةشئاع

1 

1 

 :6 ج ماشه نب ليعامسإ تنب ةشئاع

 لحي

 770 ١: ج ديشرلا تنب ةشئاع

 :6جو 534 ١: ج ةحلط تنلب ةشئاع

 كلو للك ءالجو ١69 21006 ءالا

 ١01

 ١١١ :ه ج نافع نب نامثع تنب ةشئاع

 :١١ :8جو

 : 0 ج صاعلا يبأ نب ةريغملا نب ةشئاع

 ْ / ١

 77:7 ج يدهملا تنب ةشئاع

 "107 :7 ج ريمن تنب ةشئاع

 مو :4 ج ةدابع

 :0 جو 7٠٠١ :"ج تماصلا نب ةدابع

 0١

 ١١1 :8ج ثنخملا ةدابع

 ٠١ .9 :ا/ ج يدابعلا

 ١: ج ينزاملا ةمقلع نب رضخأ نب دابع
 1و1 :5ج و 14

 5:0 ج رشب نب دابع
 م8٠ 90 ١: ج نيصحلا نب دابع

 ؟١و8:*جو

 ١١8:١ ج هيبأ نب دايز نب دابع



 :7جو ١؟9:3جو ")ال١ 54 :6جو

 ١

 نب دابع - ينزامللا ةمقلع نب دابع

 -  ينزام ا ةمقلع نب رضخأ
 579:7 ج روصنم نب دابع

 ١11 :6 ج ديزي نب دابع

 599 : ؛ ج سابعلا

 وبأ - روصنملا رفعج يبأ نب سابعلا

 يلع نب دم نب سابعلا لضفلا
 ٠١5285 :١ج فنحألا نب سابعلا

 ءاواآ :5جو 84 :8جو ١4 :5جو

 قتل اف“ :لجو !115 ا» ال51

/31 954 

 75017 ١: ج راكب نب سابعلا

 ١١١ :7 ج ريرج نب سابعلا
 058٠١ 541١ : 6 ج نسحلا نب سابعلا

 49 :/ ج يمهسلا دلاخ نب سابعلا

 41١ :ا/ ج طايخلا سابع

 : ؟ ج لهس نب سابعلا
 50 ١: ج يسوطلا سابع
 75 ١: 05١ ج بلطملادبع نب سابعلا

 فني :؟جو

 ا 2.2

 :"جو 2505 ع١ ا/

 كم 2568 ١ '؟”

 ١00 :ء5:8١1ق .ةو“* 2.5١ :5جو ضل

0 

 لق ء,كو ك9 5.11١ 5:86 جو

 15475 )جو 116 :35جو 355# خ0

 م8:١6جو 06

 :0 ج بلاط يبأ نب يلع نب سابعلا

 لف

 سابع نب هللا دبع نب ىلع نب سابعلا
 ه1:4ج

 جرفلا نب سابعلا
 يئشايرلا

 757:6 ج سانرف نب سابع
 :0 ج عسيبرلا نب لضفلا نب سابعلا

 ما

 "07 ١: ج يمشاملا لضفلا نب سابع

 :؟ جو 58:1١ ج نومأملا نب سابعلا

 ١١٠١. :١ج سادرم نب سابعلا

 25و :1جو 1١4 :"جو 301”5/ فض

 لضفلا وبأ -

 لفل ا فر

 ".7 :* ج دوعسم نب سابع
 ١6 :/ ج لضفملا نب سابع

 7١١:١ ج روصنم نب سابعلا

 ١7 :1ج يداطلا ىموم نب سابعلا
 م8:6جو

 5١1 : 0 ج حصان نب سابع

 714:17 ج ينادمحلا سابعلا



 :1غجو "ال١ ١: ج ديلولا نب سابعلا

 كحك كلُ فتك :6جو 0 ١856

 004-5٠

 25١60 ٠١١7 :6 ج برقعي نب سابعلا

 ٠7/8 :6 ج يدهملا تنب ةسابعلا

 .٠ :17 ج ربع

 "0 :" ج مج نب لهشألا دبع

 ىلعألا دبع نبا - رعاشلا ىلعألا دبع
 :١4121١5 ج دامح نب ىلعألا دبع

 نب رصاع نب هللا دبع نب ىلعألا دبع
 /:8ج و 19١ 585:7 ج زيرك

 :0 ج نارهم نب نوميم نب ىلعألا دبع
 فل

 :0 ج يقحاسملا دعس نب رابجلا دبع

 نذل

 : 4 ج يعشاجملا ىملس نب رابجلا دبع
 لد

 :'0 ج كلملادبع نب ديزي نب رابجلا دبع
1014 

 :١953 ج ورمع نب ثراحلا دبع

 :؛ج «ناسارخ بحاص» ديمحلادبع

 ظ ضل

 زيزعلادبع نب رمع لماع » ديمحلا دبع
 م60 :؟ ج «ةنيدملا ىلع

5 

 نمحرلادبع دنج دئاق» ديمحلادبع
 ىك.ص 2؟09 250م :0 ج «رصانلا

51 

 ١: ج «بتاكلا» رغصألا ديمحلادبع

 517:1 جو 77

 نب نمحرلادبع نب ليهس نب ديمحلا دبع
 ٠١6 :7 ج يرهزلا فرع

 7077 : 0 ج بيبُش نب ديمحلادبع
 نب ديز نب نمحرلادبع نب ديمحلادبع

 ١مل :ه جو "ال" :؟ج باطخلا

 :؛جو ا" ١: ج بستاكلا ديمحلادبع
 4 94" كوك كول 554

 5١5:86 جو

 بتاكلا ديمحلادبع
 يموزخملا بئاسلا نب سيق نب هبر دبع

 ٠١:86 جو ١81:1 ج

 256١ :4ج يزببأ نب نهحرلادبع

 اله :6جو ""'

 و١:0ج ركب يبأ نب نمح رلادبع
 :60جو 148 :5جود 5 :"جو

 ال[: 7جو ال١ 7 ل لل

 ١١ :8ج ركب يبأ نب نمح رلادبع



 يبأ نبا - دانزلا يبأ نب نجح رلادبع

 دانزلا

 نمح رلادبع - راع يبأ نب نمحرلادبع
 سقلا

 57١ :؟ج ليل يبأ نب نمحرلادبع

 :7جو 185 كرغ :6جو "5ع :#جو

 “:8جو 05

 :1 ج ينارحلا دمحأ نب نجحرلادبع

 ا

 يحلنملا ناقاخ نب دمحأ نب نمح رلادبع
 "84:60 ج

 25١1 :١ج مكحلا مأ نب نحر لادبع

 :7جو 85١0 :"جو 756. :؟جو 4

 هال:4جو 185

 :؟ج ماشه نب ثراحلا نب نح رلادبع

 ء5١٠ :97جو 0٠05 ٠١9 :4جو 56

 ل

 :؟ج تباث نب ناسح نب نحر لادبع

 ١18 ءاؤ57 :5جو ١١5 :5جو 0.٠"

 51511140 ال: جاو

 :0 ج يحمجلا لسح نب نمر لادبع
 نإ

 ١568 :” ج ينيسحلا نب نمح رلادبع

6060 

 : 31ج و 86 :05 ج مكحلا نب نمح رلادبع

 ١٠ ١/١

 :؟ ج ماشه نب مكحلا نب نجح رلادبع

 ؟17 17ج و 558:0 جاو مال

 :١ج ديلولا نب دلاخ نب نحر لادبع

 ١١1:07 جو 51:4١جو 69

 10-255959 ج مالخ ادلا نمح رلادبع

 قا

 :1ج و ١ا/6 : ؟ ج دايز نب نجح رلادبع

524 

 ال" : 83ج تاملس نب نمح رلادبع

 50١0 :5ج رمشلا نب نجحرلادبع

 550:0 جو

 : 0 ج يبلكلا ديمحلا دبع نب نمح رلادبع

 4١5م

 571١ :؟ ج هللادبع نب نمح رلادبع

 77 :8ج يفقثلا هللادبع نب نحر لادبع

 191:17 ج معنملادبع نب نجح رلادبع

 2٠١5 :0ج ديبع نب نمح رلادبع

 54م

 :0 ج يولبلا سيدع نب نمح رلادبع
 25 94م

 نك :5ج رمع نب نهح رلادبع

 48:١1جو



 ١١7:1 ج ةسبنع نب نمحرلادبع

 :7جو ١06:١ ج فوع نب نمحرلادبع

 000 :6جو "ا غ١ :؟جو 6

 سس نسس نس نسل نكون ولالا
 :7جو موهم ملكك ءكآ51١ .015 015

 ة5:84جو ١14

 515:14 ج ىسيع نب نمحرلادبع

 ١: ج رامع يبأ نب سقلا نمحرلادبع

 ١م:7جو 1

 ٠١7١ : 7 ج ريصقلا نب نمح رلادبع

 ٠79:7 ج بعك نب نمح رلادبع

 يسخأ نباو دمحم نب نمحرلادبع

 ١78:17 ج « يعمصألا
 ١: ج ثغشألا نب دمم نب نمحر لادبع

 ؟5 :؟جو 17" ١

 ضف

 نمح رلادبع نب دمم نب نمحرلادبع

 رصانلا نم رلادبع - لخادلا

 :"ج «هيقفلا » مسم نب نمحرلادبع

 0١

 نايفس يبأ نب ةيواعم نب نمحرلادبع
 ١١١:6 ج

 نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلادبع
 لخادلا نمح رلادبع - كلملادبع

 :6جو ؟؛ :3 جو

 57:١ , ١١١ ج يدهم نب نمحر لادبع
 ١11 .517 :60 ج رصانلا نهح رلادبع

 كلملادبع نب ماشه نب نمحرلادبع
 ١9١:6 ج

 ٠١5 :0 ج يمخللا مالسلادبع

 ءاا/١ :7ج فانم دبع نب سمش دبع

 ه:60جو 50“

 نب رماع نب ةيواعم نب سمش دبع
 ٠1 :7 ج ةبلعث نب لهذ

 ,817 71١:0 ج يلع نب دمصلادبع

 ١1 :35ج و

 ١: ج يشاقرلا لضفلا نب دمصلادبع

 20م5

 50١:1 ج «بتاكلا ١ دمصلادبع

 2,١55 :؟ج لذعملا نب دمصلادبع

 هالن 07ج و ؟700:*جو ا

 791 :1 ج ماره نب دمصلادبع

 :" ج دعس نسب بسعك نب ىزعلادبع
 ' شلل

 ش 91 :17 ج ةلظنح نب ىزعلادبع

 روصنملا رفعج يبأ نب زيزعلادبع
 منج: ج

 ٠71 :ا/ ج يلهابلا زيزعلادبع

 ٠١5., :6 ج جاجحلا نب زيزعلادبع



 ضل

 نب هللادبع نب دلاخ نب زيزعلادبع
 م15 :8 ج ديسأ

 25١4 :١ج ةرارز نب زيزعلادبع
 7:5١١جو 8945 :5جو ١"

 : 0 ج يرصبلا هللادبع نب زيزعلادبع
 نفر

 يموزخملا كلللادبع نب زيزعلادبع
 :18٠0 ض7 ج

 :؟ج زيزعلادبع رمع نب زيزعلادبع
 فذ

 :0 ج تاورم نب دم نب زيزعلادبع
1 

 :؟جو 1١٠:١ ج ناورم نب زيزعلادبع

 :0جو 5189 :#"جو م50 ك4 كما

 :5جو ١85 )ال٠ ءكوال 0155 ك1

 355 م5 :4جو 5١5 ءكالمه كو

 كللملادبع نب ديلولا نب زيزعلادبع
 8 :60جو 4 :؟"جو 5١ : 33 جا

1848 

 580 :١ج «بوسنم ريغ» هللادبع

 18:5جو ؟ل؟ءةك4:5جو

 :؟جو ١85 :١ج ضابإ نب هللادبع

 م. 9و 7#

 لف

 ١١ :7 ج ةيمأ ىبأ نب هللادبع

 7١ :0 ج ةركب ىبأ نب هللادبع

 ١47:4 ج عفار يبأ نب لادبع

 ١" :0 ج ةعببر يبأ نب هللادبع
 ركب وبأ - ةفاحق ىبأ نب هلادبع

 ْ قيدصلا
 57١:60 ج لولس نب يبا نب هللادبع

 ؟ 19 : 4 ج ينادواكلا دمحأ نب هللادبع

 :7ج و "19 :9ج سيردإ نب هللادبع

 مل:4جو 11

 5١0: 5١8 :؛ج مقرألا نب هللادبع

 "ل55 :0جاو

 :7جو "ا لاا :5ج سنأ نب هللا دمع

 597:١ ج سينأ نب هللادبع

 ءاؤال:؟جو :١ج ممهألا نب هللادبع

 2500 ء١١5 ءك55 44١ :#"جو م.:

 ء)515 :9جو ١/5 185 :5جو "57

 قل
 775:4 ج يناسغلا سوأ نب هللادبع

 "87 :9ج يعازخلا ليدب نب هللادبع

 70.1448 :15:49 298:6 جو
 514-554 ج رشب نب هللادمع

 597:١ ج يرملا ركب نب هللادبع



 21١١٠١ :"ج يرصبلا ةبلعث نب هللادبع

 نشل 4

 7311: ج دوراجلا نب هللادبع

 ٠ : 0 ج يدسألا شحج نب هللادبع

 5٠95 205 :١ج ناعدج نب هكلادبع

 :5جو ١١5 :5جو 5٠١ ءاكالا :"جو

 0 ا

 ٠و 58:57 ج لذج نب هللادبع

 ٠:1 ج رفعج نب هللادبع

 2553501١488 :١ج رفعج نب هكلادبع

 ةضضيل ضل شلل يلا يح

 م51 515 :؟جو م55 سكس لكل

 ك5 ءل75 ءك6١ تحك ت48 :5جو

 لكك كلر فذ نهجو 58١ كلح

 كك ءك9 :ا0جو ١19 وج١: ١19

 20 ضي ا شن شل ل

+4 1141 511351350 

 ١97:5 ج بدنج نب هللادبع

 ؟17 ١: ج متاح نب هللادبع

 ه : 6 ج ثراحلا نب هللادبع

 ديمع نب مصاع نب ثراحلا نب هللادبع
 ش ةه5:٠ج

 ١05 :7ج لفون نب ثراحلا نب هللادبع

 ريمأ» حافسلا - ةيئراحلا نب كلادبع

 «نينمؤملا
 دمحم وبأ - يمازخلا بساح نب هللادبع

 بساح نب هللادبع
 ١10 :/ ج جاجح نب كلادبع

 و00 .الق :١ج نسسحلا نب هللادبع

 515 :4غجو ١68 :"جو "64 :؟جو

 لكلا ىللل لك كك :6جو

 قو :الجو م65 لللو لعل للا

 11:8١جو 4

 يلع نب نسح نب نيسح نب هللادبع
 ف

 :0جو ٠08:١ ج مكحلا نب هللادبع

 /1 ١

 351:60 ج مازح نب ميكح نب هللادبع

 2150 155:0 ج ةلظنح نب هللادبع

 نيك

 ١: 2٠١6 ج يسملسلا مزاخ نب هللادبع

 :1جو 5006 :"جو ١١ :!؟جو 5

 :١107 7جو 7

 "60 :4 ج ديسأ نب دلاخ نب هللادبع

 :؟ج ثرألا نب بابخ نب هلادبع
 قدر

 5917: ج لطخ نب هللادبع



 778 :7ج يعازنخلا فلخ نب هتلادبع

 11١25525١8 :14جو

 :٠١8 حج ةفيلخ نب هللادبع

 71:8 ج دواد نب كلادبع

 588:1١ ج رانيد نب كللادبع

 دانزلا وبأ - ناوكذ نب هللادبع

 5١5:7 جو 99:١ ج حابر نب هللادبع

 775:1 ج عيبرلا نب هللادبع

 ١51١ :5ج ةعيبر نب هللادبع

 ٠١6:0 ج نيزر نب هللادبع
 :"ج «رعاشلا» ةحاور نب هللادبع

 ١10 :7ج و ١؟8:5جو 59

 ٠١7:37 ج يرعبزلا نب هللادبع

 ”2٠١8.99 :١حج ريبزلا نب هللادبع

 قف :؟"ج م»لؤو "ك١ اكول لكلا

 ؛غ10 :5جو ؤ! ءالد:8جو 5مل للك

 201٠.٠ 2ك” ات ل #خ ل سوه

 250١ ١1و86 الكذ6 اطلاله لوا

 ءضولأك :0جو 118 5 ل84١5 0

 ضل ءالاظ ملكش ملكش عك” عع. م

 تا ثان قي ا 1

 231515 ك1 5 كغ لعلم ملر»و نعم

 كقالل 2ك 201015 ام” اما

 لت“ ءلثال لتعلم

4 

 كحك ءقككأل لكك كك6ك ل

 ل50 ك5 :7جو ١17 :5جاو م0

 186 ءكم#»# الوال لوك لعل

 :١10215861١ 8جو

 5١1:1١ ج ةرارز نب هللادبع
 ١78:6 ج ةعمز نب هللادبع

 ةبالق وبأ - ديز نب كللادبع

 579:5 ج ديز نب هللادبع

 117 :7 ج يلهابلا ملاس نب هللادبع

 51907160 :؟ ج أبس نب هللادبع
 نبا - حرس يبأ نب دعس نب هللادبع

 حرس يبأ
 88:8 ج و 9١:17 ج ديعس نب هللادبع

 :0جو 80 :"ج مالس نب هللادبع

0 

 849 2/0 :6 ج ةملس نب هللادبع

 701 ١: ج يندملا ناملس نب هللادبع

 5١5 :7ج طمسلا نب هللادبع

 017:0 ج نانس نب هللادبع

 517 :؟ ج ءادوسلا نب هللادبع

 :"جو 5٠١ :؟ج راوس نب هللادبع

1 

 317:17 ج بيبش نب هللادبع

 :"جو لل : 3 جا دادش نب هللا دمع



 مك:8جو 06

 :0جو ١47 :؛ج حلاص نب هلادبع

0 

 :؟ جو ١: ١41 ج رافصلا نب هللا دمع

 م. 9#جو 534

 ٠١5:1 ١١6 ج ناوفص نب كلادبع

 لكم ككأل لككشذ (.ككاع :6جو

 ضو

 ١58. ١595 :؟ ج ةمصلا نب كهلادبع

 م”5:1جو 05:9١جو

 *.5٠, ١:148ج رهاظ نب هكلادبع

 ىف :؟جو زال“ فكتك ل96 07٠١

 ملط لكل الكأل ككذ تلك ل١

 كرا 555 27555 ء”١؟ :5جو

 هم:4جو 5١35541

 584 :؟ ج سواط نب هللادبع

 40 :0 ج ةعيبر نب رماع نب كللادبع
 ,.7*.١:٠ج زيرك نب رماع نب كلادبع

 ءل"غ ك5 :1جو ؟ال9 :”"جو 541

 ب ا لا ىلا بفشل
 .17 1١:١ ج سابع نب هللادبع

 م لكك لكك: سكأاأ ل1 0١16

 قوي ق#؟ قاع ىلع للم للك :"جو

 لاا" ملكك لم# كلاالا 6ك

 ىو ك9" كاك7١؟ 2,7'١ك المخ

 لنك لاك .58ق5 ال١ ىلا

 لال ء55 13ج مم 03051 06

 2560 ك5 ١150. 4ك 2651 «6

 لكون لاله فكاألمه ءالكالا 6١1

 26١ .؟'" :5جو ؟ىمم .ك؟ىحلاب/ 8٠'

 لكك فل عقال فك حس عقل

 ؟مخل ككرزؤا ,؟كه١)١ ١ 56١0

 الل للال لكك 2ككك الذ 2" :6جو

 وا“ ىالال نالك كك 2059 .غ66 6٠

 للعم ءلءك ك9" لك" فلل قع

 للا هلل للك ١ لالا ملحق

 لالا هلكأإل لكل (كلأسطال كلك

 ه9 :1جو 66 كولا .اا/ا*

 :78جو /١1. ١١5 تريل تبن

 كالا كىأونحك ءلكاأآ هل" 1#

016 

 36 ١: ج ىلعألادبع نب هللادبع

 :؟ ج يفوكلا نحر لادبع نب هللادبع
 م١

 نب هللادبع نب زيزعلادبع نب هللادبع
 م١٠ :"حج رمع

 م :" ج يبا نب هللادبع نب هتلادبع

 "جا بلطملادبع نب هللادبع



 558.61:6جو

 :0 ج ناورم نب كلملادبع نب هللادبع

 1١14

 :ج ةيمدلا نب هللاديبع نب هللادبع

 ال5 ع

 :4ج دوعسم نب ةبتع نب هللادبع

 ش 500

 م١ :* ج كيتع نب هللادبع

 07 : 14 ج ليقع نب هللادبع

 ١١١ :" ج ءالعلا نب هللادبع

 597:7 ج ةمقلع نب هللادبع

 فوجنم نب ديوس نب يلع نب هللادبع
 2 518:1 ج

 2٠١:١ ج باطخلا نب رمع نب هللادبع

 لكم 8 : 3 ج ١م 2.5٠١6 ام

 ١" خا خرا" علال

 ١7/6 :5جو ١868 .ءكك5 ال :؟حجو

 قذ 246 اطال كف ىأذ 2'؟ا/ :6جو

 ل5" 2ال'١٠٠ قمل قق 56 مال

 لكك 065 خخ خخ لك

 ١ ع :ا١جو م8 كالا

 كام مكر افك مل# اف ءالجو
 اؤ ل15 :8جو 060

 ١: ج زيزعلادبع نب رمع نب هللادبع

 910ج "1
 :؟ج «حافسلا معو يلع نب هللادبع

 ء515 :4جو ؟95 :4جو 5١ الا
 كو لكك سلو تلم ءرللال

8 

 :60 ج زومرج نب ورمع نب هللادبع
00 

 :؟ج صاعلا نب ورمع نب هلادبع
 و١ فحم :هجو 5١5 ء64١5 ف

 :١١5 :3جو

 نافع نب نامثع نب ورمع نب هللادبع
 ١> ل لحل 6

 ٠70 : 5 ج نوع نب هللادبع

 ١١١:1 ج فوتنملا شايع نب هللادبع

 “١1158.1١ : لجو

 :٠١7 ج يرسقلا هللادبع

 سقلا نمحرلادبع - سقلا هللادبع
 19:8 ج عاقعقلا نب هللادبع

 ىسوم وبأ - سيق نسب هللادبع
 يرعشألا

 ءاوكلا نبا - ءاوكلا نب هللادبع

 :5جو 59 :؟ج كلام نب هللادبع
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 589 196 ١: ج كرابملا نب هللادبع



 لالا كل. فذ فك فك :؟جو

 :0جو *8"١ لاك فق :3 جو ٠

 قى الجو ١1١ ك0 :5جو 4١

 م4 :4ج و1

 1١:١ ج دلاجم نب هللادبع

 17:17 ج «اغب بتاك » دم نب هللادبع

 ٠١:0 ج ىميمتلا دم نب هللادبع

 57+ : 5 ج ةيفنحلا نب دمم نب هللادبع

 «يضاقلا ١ ناوفص نب دم نب هللادبع

 م4: جا

 ركب يبأ نب نمحر لادبع دمم نب هللادبع
 30 :جو ؟8١ :0جو ؟59 :؟ج

 10201821 :7ج 14

 نب هللادبع نب يلع نب دم نب هللادبع
 «نينمؤملا زيمأ » حافسلا - سابعلا

 سابعلا نب هللادبع نب يلع نب هللادبع
 روصنملا رفعج وبأ -

 2.518: ج دادزي نب دمم نب هللادبع

 ٠/1106 جو 06

 :717١ ج ةمرخم نب هللادبع

 ٠١0 : ؛ ج مكحلا نب ناورم نب هللادبع

 25١:60 ج دمم نب ناورم نب هللادبع

1 1 

 289 28١ :؟ج دوعسم نب هللادبع

١٠١7 

 وم

 لال كلكم 2كم؟ .ء١٠“”“# 23495 قع

 4.1١5 5١ :”جو 51٠ لككاأ١ 249

 الك

 01 :60جو الملا :5ج و مسو .؟الال

 را

 2166 اا كلالك

  65٠عمال ٠و 5وج١ا: ١١1

 ل :م8جو نا يارب تكامل :7 جو

 ل

 ١١17 :8ج بدنج نب ماسم نب هللادبع

 ةبيتق نبا - ةبيتق نب ماس نب هللادبع
 515:0 ج بعصم نب هللادبع

 :"جو ٠١؟ ١: ج عيطم نب هللا دمع

 2١50 :6جو 50١ 0 :5ج و ضف

 ١512١152١880١10

 :؟ ج نايفس يبأ نب ةيواعم نب هللادبع

 6:١١١.10١جو 114

 هللادبع - رغصألا ةيواعم نب هللادبع

 ةمصلا نبا

 زتعملا نبا ح زتعملا نب هللادبع

 ١: ج يميتلا يشرقلا رمعم نب هللادبع

 نير نست

 ١01:7 ج ةدئاز نب نعم نب هللادبع

 5١7 :0 ج ةريغملا نب هللادبع

 :81١9 ج ذالم نب هللادبع

 مال + : م رصتنملا نب هللادبع



 ١77:١ ج روصنم نب هللادبع

 ؟١/1 :* ج رجاهملا نب هللادبع

 ؟9 1:1١ ج يدهملا نب هللادبع

 :8٠٠١ ج كلام نب ةلضن نب هللادبع

 ؟ 160 :/ ج كيهن نب هللادبع

 874:8 ج يداملا نب هللادبع

 ١179 :6 ج ماّشه نب هللادمع

 2571١ :"ج يلولسلا ماه نب هللادبع

 ١من 17ج ١١8:6 ج ١76:1 ج 04

 "4 : 0 ج قئاولا نب هللادبع

 ٠١5 :5 ج يمرجلا دقاو نب هللادبع

 01:١ ج يبسارلا بهو نب هللادبع
 ء١١٠ :6جو طلو :#"جو 588:7 جو

 ١14

 7١7:١ ج ناقاخ نب ىحي نب هللادبع

 501:3ج و ؟448:14جو

 ناقاخ نب ىحي نب هللاديبع :رظناو
 - ةيمأ ني دلاخ نب ىحي نب للادبع

 ةيمأ نب دلاخ نب هللادبع نب ىحي
 "17: ج يراصنألا ديزي نب هللادبع

 :6ج كلملادبع نب ديزي نب هتلادبع
04 

 :0 ج ةيواعم نب ديزي نب هللادبع
 ضل ا ل

 ٠٠١ :؟ ج يلالطلا ديزي نب هللادبع

 500:4جو ١الال:“”جو

 59179 259:١ ج ةليقب نب حيسملادبع

 551:9" حجو

 771: ج ديهجلا حيسملادبع

 2589 :١ج مشاه نب بلطم ادبع

 :"جو ١00 :5جو 59؟ ء5ؤ١ ء[90

 ءلكل تك :ةجو 51م١ كلو 5

 سو خخ لكلا

 5١8:6 ج رفعج نب كلملادبع

 ١١7 : 1 ج جاجحلا نب كلملادبع

 5١5« :١ج حلاص نب كلملادبع

 كك كف ءك١٠ ءث :؟جو 4 ١155

 ١15 :1جو 15١ :"جو 555 كال

 117:7 جر 76.6 2959:6جو

 ديلولا نب زيزعلادبع نب كلملادبع
 509:6 ج

 : ١ ج زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع
 2كم امك :"جو ؟1» :؟جو م1

 ١180 كمؤ1:8جو 151.755 06

 ١9:7 ج يسرافلا نب كلملادبع

 25١9 :6ج لضفلا نب كلملادبع

 نضر

 :١ج «يعمصألا» بيرق نب كلملادبع



 لعنه م4 همك ل" ىلا كال

 لفل ءلهع لج 155 ا“

 نحر لع ىلكو للكال 5

 تل تع كا ءالاا؟جو "515 44

 لماع ملبأ اح حخ ىلع الق

 قالهم نمو ىلواإل ىلعو للك

 نس لو وألا رع كا»9 ككل

 مجكأت صوم والا نإ للا

 تو نو ىل“ه "1 كلك تت :”جو

 لوك لاكن ءكلال ءالم ءالال الف

 كلك كلا ام“ ءكالك ءكلكل

 نحو لوح للملا للكا كلا

 ىف ءال م :غجو ؟١15 ءاالك ءكالك

 لا تع لأ مضخم لك فق

 نعو نسل سو نر لل نك كلا

 ناك لل لع هك م60 26# 07

 للك ءالا ىلع تر تك كه كغ

 :هجو 501 5و6 ءل١5 ءالش ءالؤ

 لكو مللاع الا" نك “لل كو

 :5ج "15 ءلا؛ ءكذا ءكتال ,48

 للحم هلحوح ءلكهك للعسل ل١

 كال ءكالك ك3 #1

 ء15 ال :الجو ا 51#

 ىو تك قع اكل ء“"ا كحك كال

 لك ملك ملل كح ا

 للأ# ىلا له ا لخا لكال

 كرك هلؤلك ءكالا ءلكالا

 لكلال تحرر كوك ك5 1

 نحل كن مال ثكحك كلا

 كالا كال كالا .كالا لكك

 ملكا ىلا كو 590 ال

 مع مكو عملك ءل5 عثك جو

 نللو نكمل لكك كلا ءكءالاقل

 6١5٠ ١.

 قرت :١ج يلامرهقلا كلملا دبع

 ١0:0 جاو

 ١: ج يعازخلا كلام نب كلللادبع

204 

 2.355 25٠١ :١حج ناورم نب كلملادبع

 يع لما فج ندد دة دش

 شتر نا ا تا

 للكل لكلا نك لكلا لل

 ممل سس "معلا لك كم

 لك لكل ك١ ءكثءلكا؟ 2م :؟جو

 لمأ ف0 افك ىلإ لفك لح

 لل ءكالك ثكقع لكك لوم

 لكالم لكي 50و كعك للحم

 لير ك0 كو كوك ككمخق



 ول :”حجو مص ."“مهزل/إ 2ك “و

 2”ا١ال كد فكقذمل كلالم6 2لقك قه

 ء١٠5ال :1:جو 506 25059 ١5"

 ككم (لكال فكلكك لو كتم

 لال 25 ل9860 لع 11019

 250 9# كل 2ك ا

 0 لا خت م5 0

 2912155 ءك55 .205 .095 :86 جو

 نقلوا 2لك١6 2584 2ك 1ش8 ١21

 2لكع (2لمه86 ءكقالا ا كه 106غ

 كلل لا ممل 000 تامل

 لاما 6 ٠ لل لخمقك اى؟

 لما ك١ 056 ال6 الم

 لوم كو: كمال 2ء7”ىمث6 83؟

 كا 250965 الا 09١ ال

 ١١5 :١جو "0و "08غ 25551 251

 فكقال١ (ءلالك فكقال 251 5

 250 .55 2١6 :”«جو 9 51١5

 كلك لأ 2 ءإل م5 كلا ل

 قت” ءلا65 لك: ل5 ا

 1ا/ :8جو واب 2كم“خ ؟الم كما

 ١ لك ع0

 :6 ج دم نب ناورم نب كلللادبع

* 51 

 ١9١ :ه ج ماشه نب كلملادبع

 1 كلملادبع نوع وبأ - ديزي نب كلللادبع

 ٠١7:7 ج ىصق نب فانم دبع

 رهزأ - سودقلا دبع نب نمؤملا دبع
 زيزعلادبع نبا

 ١١١ :"ج باطخلا نب دحاولادبع

 ١1/1 :6 ج رصتنملا نب باهولادبع

 ١14:6 ج ىمكحلا ديزي دبع

 :5ج و 5114 :*”ج يثراحلا ثوغي دبع

 2 ل لا

 :؟جو *١1 :١ج بيبطلا نب ةدبع

 ١١١ :5ج و 6

 +١7 :7ج «تالبعلا مأو ةلبع

 ١07 : 5 ج ديبع

 71:8 ج «ىشعألا ةيوار » ديبع

 :0ج ١ا!6 :1ج «ةيمس جوز١» ديبع

 ١و ككل :الجو 5354 تكل تك

 01:8جو

 ١: ج «سرف » ديبعلا

 :"جو 800 :؟ج صربألا نب ديبع

 :5جو 07 :5جو ؟95 ء#551 ءال*

 5:8١١جو 0

 ١7:15 ج بويأ نب ديبع



 7117: ج ناهيتلا نب ديبع

 :1ج و ١0" :”ج نيصح نب ديبع

 ا

 و : 7 ج يثيللا ريمع نب ديبع

 نب ديز - ليحارش نب كلام نب ديبع
 يرمنلا سيكلا

 ء؟10 :١ج ةركب يبأ نب كللاديبع

 ١71:75 جو 07

 751 :7 ج يضاقلا نسحلا نب هللاديبع

 2195 .5١31-:١ج دايز نب هكللاديبع

 دكا نقلا نك ديا ملت د

 21١10 ءلالآ؟ :5جو نكت :؟جو ؟"ا/'

 لال ءكك5 ء51 :6جو 589 5

 2قلك55 14 تك لحب اتا

 01:8ج و "10 0٠

 ١18:14 ج بهو نب ناملس نب هللاديبع

 58٠:0 جو

 ١7١0 :7ج دادش نب هللا ديبع

 :؟جو 41١:١" ج نايبظ نب هللاديبع

 11 :1جو مكع :؟جو ١و ك*#

 68:0١جو "١11525821

 548 ١:2151537ج سابع نب هللاديبع

 ؟7:06جو 88245248١48٠ :4جو

 :؟ج رهاط نب هللادبع نب هللاديبع

10 

 دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع
 لم كاك :5جو 486 قال :؟ج

 لنج و

 17 :8 ج ريبزلا نب ةورع نب هللاديبع
 57:48 ج باطخلا نب رمع نب هللاديبع

 51410 ١: ج ىناسغلا رمع نب هللاديبع

 51:07 ج ةغرف نب كلاديبع

 "ا : 0 ج ذفنق نب هللاديمع

 1٠١٠ :؟ج تايقرلا سيق نب هللاديبع

 م80 كالا :5جو ١85 ء57١ :80جو

 59:7 جو

 7١1:0 ج يلباكلا نب هللاديبع

 558:14 ج ىلاذولكلا نب هللاديبع

 ؟م١ :0جو

 يفعجلا كتاف نب كلام نب هللاديبع
 2 : 3 جا

 7170 :0 ج نومأملا نب هللاديبع

 - يميتلا صفح نب دمم نب هللاديبع

 ةشئاع نبا

 :"ج مكحلا نب ناورم نب هللا ديبع

 ١و7



 25١١ :0 ج دمحم نب ناورم نب هللاديبع

11 

 7315 01551 :0 ج يدهم لا نب هللاديبع

 :0 ج ناقاخ نب ىحي نب هللاديبع
 كا

 ١0١:1 ج ديزي نب هللاديبع

 17:7 ج «رعش يف » ةديبع

 : 0 ج بلطملادبع نب ثراحلا نب ديبع
 م1

 10 : 8 ج ينالسلا ةديبع

 ١: ١840181 ج لاله نب ةديبع

١ج نايفس يبأ نب ةبتع
 .8١5:

 :[جو 211١ 50١١ "جو م”ؤ0 سل

 ءاوأ 2550 ك59 /كك5 كا ءلك

 و1050 :0 جو 5”

 ١18:7 ج يدسألا ةبتع

 "ما: جو 89:١ ج ةعيبر نب ةبتع

بالكلا دلاخ نب ريتش نب ةبتع
 :3ج ي

0 

 ١1١:7 ج ساهش نب ةبتع

 نب ثراحلا نب نمحرلادبع نب ةبتع

 ١١١ : ؛ ج ماشه

 5١5.956 :؟ج ناوزغغ نب ةبتع

 5١7:4 جو

 ١١170158 :1 ج يموزخملا ةبتع

 اال 2.30 .“8 2354 :١ج يبتعلا

 كوز ككذو كارز كاكوك ل5١ ىه

 مكلؤو لالا ثكمال كك كوم

 نقلك ملكك كاك ءك#» تاه :؟جو

 105 ءكهع ءالا تك ءكمل عك

 لكح# للكلش لكك لمه كال

 ءللاع كك 11٠١ “جوا يدع

 كونو كاك لاله كال" ءلكال

 نك :1جو 5الال ءكاله .ءك6م 06

 قك كح .46 "ع لسع كك لم

 لك كاك /لدك كك كالا الذ

 لم .ك5 “لل :0جو 5" ولام

 كال ملك ملكك مل اا

 لكك ككأل مكوك لنا" 4

 الم :الجو "58 "لال نسلم الال1

 ” شا شل ثري ثدي ل

 ١م:1جو 50001844148٠١

 ١77 :7ج ديسأ نب باتع

 : 5 ج مْشج نب ريهز نب دعس نب باتع
7 

 ما/ : 5 ج حابر نب مره نب باتع
 ١:: ج يحايرلا ءاقرو نب باتع
 :”جو ه1 :؟جو ؟107/ ام



  0١جو :لالا١

 ج يباتعلا ١: ىلع كف 6٠١ك,/ 2675

  ,2915:؟جو م # 21٠١ك5

  255 4"جو 600 لكاألا :

  16 23506 0:1جو 2.5060

  205اأو 20للآ١ كالا ال6

 ؛:7جو 5١181485 :3جو ٠٠"
 ١: 2,٠١8 ١ ج ثراحلا نب ةبيتع

 عقم لق١ :5جو ٠٠١" اوك :"جو

 كتم كال 268 26ا/ قع” عا 05

6 

 ١78:1١ ج ىلجعلا ساهنلا نب ةبيتع

 ١78:7 ج ناهيتلا نب كيتع

 ةمقلع نب نابيش نب مومأملا نب لجع
 8٠ :5ج

 898:7 ج ةفاحق نب ثعلع

 ٠١5 :؟ج دم نب ميهاربإ نب نامثع

 ١:7 جو

 , 30٠١ :* ج ةحلط يبأ نب نامثع

 :7جو 08 ١: ج صاعلا يبأ نب نامثع

17 

 ٠١8:7 كلام نب ديسأ نب ناثع

 01:0 ج بيبح نب نامثع

 27:0 ج يراصنألا فينح نب نامثع

34 

 ,؟١:503ج ىرملا نابح نب نامثع

 م. :8جو "0 ءك١ :؟جو ”61/

 00.61 :7جو 551:0 ج

 ةفيذح نب دلاخ نب ديعس نب ناملع
 0 715:4ج

 :1 ج ينام ادعس نب ديعس نب نامّلع
 ؟0.0:06 جو 567

 ١7 :؟ ج ماحشلا نامثع

 577:37 ج ةبيش نب نامثع

 2188 :37 ج يبضلا نامثع

 ؟71/ :" ج ةحلط نب نامثع

 25ا ١:21:8ج نافع نب نامنع

 ممر 2860٠.60 85و 9" لملك

 كفك (59 فقال ه5 (اال :"؟جو

 ككعا 25560 لل 561 0

 ءكوذ 2186 :"جو 59598 2ل؟وؤال 06

 نأ "خ6 كاع 259 ا 1'0؟

 ل. فقال قلظخ 54 :1ج و ناجح

 للك ملكك ل6١ ل١٠16 34

 تكل وللا الا الكل 10

 لك كلل كل ا ا 14

 لهأ 55 55060 (؛؟15 ع١



 "42 كا .؟؟ كح ام :6جو 5 41/

 كل ل6 ل“ ل للا لع 9

 #25 05 2ك .4: ٠ "5 6 اال

 26١6 «255 258 «5ال .21 25060 «؟؛:غ

 2م17/ 265 .غ66 2.65 26“ «26“" 206١«

 للك ءالع ا عكأ اكل كال 265 2048

 قم خ6 ىأش ىلع" ىناأ١ فلع١ الح

 لتر لقت لك عا

 لدتا الخ تكمحا لالالا .كالك

 دل ثا خقق خلا

 91 6*2 :7 جو م5060 2"

 ككك .كال4+ 2 لالك "21١1 قق فقم

 ١502011١ 8065:8ج و ٠١"

 ١١14 :6 ج يلع نب نامثع

 :١87 ج رمع نب نامثع

 1١٠غ : 4 ج ةبتع نب نامثع

 5١1:6 ج «بدؤملا » ىنثملا نب نامثع

 :"ج نايفس يبا نب دمحم نب ناملع

 11١2150151" :6جو ١14

 5١١:05 ج ديزي نب ديلولا نب نامثع
 كك١ك :15ج ةزجارلا » جاجعلا
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 16 :8ج بعص نب مجم نب لجعا
 ”١7 :7جو

 2ك 11ج «دايز بجاح» نالجع

 ؟071:80 جاو 17

 596 : / ج ىلجعلا

 ٠٠١ :* ج ناحلم نب دادع

 9+٠ : ؛ ج ةيدأ نب ناندع

 - ناليع نب سيق نب ورمع نب ناودع

 رضم نب سايلإ
 51١ :؟ ج ةحلط يبأ نب ىدع

 2مل" .*9 19:١ ج ةأطرأ نب ىدع

 :"#جو 85060 :؟جو 510 2 ١8" ,؛,060

 ١م58:86 جاو "09

 53١ .١:518ج متاح نب ىدع

 :1جو 50١ .”407:“جو ١45 :؟جو

 :لجو ١59 .ك45 ءل١5 ءكا8 و

 ش 0

 :٠0١ ج ةئراح نب ىدع

 "717:8 ج ةشرخ نب ىدع

 717١ : 8 ج رايخلا نب ىدع

 0206 .09 :*ج ةعيبر نب ىدع

 لالا ءالا :5جو 4١" #905 ل١

 اب نابع

 ؟مال 00١ :١ج عاقرلا نب ىدع

 هم :5جو ملال ىلإ 6غ :؟جو



 : 37 ج ١11 2كث9 لكل :١جو ضخحف

 مع/

 ١175 :17 ج يدايإلا دايز نب ىدع

 «"؟ :١ج يدابعلا ديز نب ىدع

 56١ م١5 ك8 كو :؟جو 518

 2056١ :7ج ؟؟7/ اكدت ل07 :ا١جو

 ١0

 ١١6 : 5 ج خرفلا نب ليدعلا

 ١07 :8ج ةليدع

 ١17 :؟ ج ىسوألا ةبارع

 ١8:17" ج ىجرعلا

 5٠١:48 حج دعس نب ةجفرع

 ١9 :5ج بوقرع
 :"جو ١96 :١حج ةنيذا نب ةورع

 2قال :70جو ١1١ ء* :ا١جو 1

0 

 :"جو "89 :١ج مازح نب ةورع

 "59١50

 : 31ج رفعج نب ةبتع نب لاحرلا ةورع
 لا ل ا ا رب ا

 235 4ال4 219:1 ج ريبزلا نب ةورع

 :60جو ١ :؟جو 10/0 2١5١ مال

 ل" عه 18 ا 0 كول

 590 كه «88:7جو

1١٠ 

 5١1:١ ج يفقثلا دوعسم نب ةورع

 ٠.0 :5جو "55:5 جو

 :!جو ١598 :١ج هدرولا نب ةورع

 ؟5:5ج و 3509 :# جاو 060

 ١95٠١ :/ ج باصملا ةورع

 ميلا نب نايرعلا - دوسألا نب نايرعلا

 :؟ج دوسألا نب ميلا نب نايرعلا
 ”١١ :7ج و "10 :3جو 4

 ؟177 :؟ ج مالسلا هيلع » ليئارزع

 :0 ج ةلودلا زعم نب رايتخب ةلودلا زع

 انك

 ١8 :١ج هريثك ةبحاصو ةزع

 551 الك كرك ك5 ك4 :؟جو

 ١.٠ :5جو 0 ع 01 :؟"جو

 :8جو 49 2٠١8 :6هجو

 ل 24

 كا

 لملمقك .((ا١ال5ك -:لالم

 0 :7جو 519 '١”, /ا١؟.2 25١8

108050510447 
 711:7 ج زيزع

 « ينغملا» زيزعلا

 ديلولا
 ١١9:7 ج «ةأرما» ماصع

 «نابعنللا بجاح» ريهش نب ماصع

 505252412548: جا

 ريمس لماك وبأ



 87 :7 ج يميتلا ريبأ نب ةمصع

 م٠8. :7ج نيسحلا نب ةمصع

 2١5١ :8ج كلملادبع نب ةمصع

 لاضرا تش

 00 :5ج بنعق نب ةمصع

 710/17 : 0 ج ةديضع

 518:1١ ج («بوسنم ريغ » ءاطع

 :"جو 95 :؟ج حابر يبأ نب ءاطع

 :48جو ”١ ع8 :7جو ١10 ١71

 1١

 : 1 جو 757 :8ج يفيص يبأ نب ءاطع

 ١31

 ٠١0 :0 ج ريبج يبأ نب ءاطع

 ٠١4 . الا/ل : ه ج بئاسلا نب ءاطع

 "717 :7 ج يناسرخلا هللادبع نب ءاطع

 ١ا/ا/ : ؟ ج بعصم نب ءاطع

 ١١5:15 ج « كحضملا » ءاطع

 45 :؟جو 08:١ حج راسي نب ءاطع

/ 50 

 541:١ ج بجاح نب راطع

 5817 :7ج فوع نب دراطع

 558:7 ج يوطعلا

 ٠١5:7 ج ريشب نب ةيطع

 :ج «ةعافر نب ثراحلاةأرما» ءارفع

58 

 :7ج «مازح نب ةورع ةبحاص » ءارفع

 نورك

 و/.95:7ج («سرف» رزفع

 5١60 : 5 ج « مشاه ينب ىلوم » نافع

 7١:37 ج « رعش يف » لاقع

 7.8 :1/ ج ةبقع

 ١1١:١ ج رماع نب ةبقع

 .87٠ :7 ج ناثع نب ةبقع

 :"ج يرهفلا مَع نب ضايع نب ةبقع
04 

 66 ١: ج يدسألا ةبيقع

 77:7 ج «رعش يف » ليقع

 ١١ : 4 ج ليقعلا

 :"”جو ٠٠١ :؟ ج بلاط ىبأ نب ليقع

 243ق65 ( قع (قأآ هع :5جو ١06

 ٠١ :7جو :١١1 552:6١.2جو 4

 21020 514:7 ج يرملا ةفلع نب ليقع

 كك د5جو #0 اء "جو 114

 ١18421١1٠١86 :7ج و 150

 :"ج «ةميزح ميدن» جراف نب ليقع

 ملم
 ١7 :7ج و 41:١ ج ةليقع



 44:١ ج «ىسوم يبأ ةيراج » ةليقع
 ٠١/ : 7 ج نيصحلا نب ةشاكع

 88 :ا/ ج يلالهملا ةعادو نب فاكع

 ء*”١:١0ج شرطألا تنلب ةشركع

 كلا

 ١: ج «سابع نبا لوم» ةمركع
 18١6 ءكال4 :8جو 80٠١ #59 ىك)
 م١6 :8جو ١55 .105055:06جو

 577 :؟ج لهج يبأ نب ةمركع
 ْ و6 :ة5جو

 :7جو 1151 :١ج يعبر نب ةمركع

 ١

 :1 جو ١85 :؟ ج يمرضحلا نب ءالعلا

 ْش 51045

 ١114 : ؛ ج ةبقع نب ءالعلا

 556 :7ج روظنم نب دم نب ءالعلا

 :١ ج ناولح نب فالع

 :5جو "17 :*ج «رعش يف » ءابلع

 ا

 590 . 7/8: ج ثراحلا نب ءابلع

 70 : 4 ج ٌتيهلا نب ءابلع

 ٠٠١ :7جو 18:1 ج ةمقلع

 نب دوسألا - ديزي نب دوسألا ةمقلع
 ديزي

 +١ :7 ج سوأ نب ةمقلع

 ١17 :7ج بارحلا ةمقلع

 737:8 ج « يصخلا » ةمقلع

 ١1١ : 7” ج ليحارش نب ةمقلع

 مصاع نب ثراحلا نب هللادبع نب ةمقلع

 0١:1 ج ديمح نبا

 ١١١ :اج «بيبطلا » ةدبع نب ةمقلع

 1" :6 ج نامثع نب ةمقلع

 5814 .؟ا9 ١: ج ةئالع نب ةمقلع

 ١1:5" جو

 ١17 :7"ج سيق نب ةمقلع

 غ٠ 235514 :1/ ج ةيولع

 «804:5جو ١69 .9؟ ١: ج يولعلا

 571:15 جو

 581 :ا/ ج « رئاثلا ٠ يولعلا

 م71 :0 ج روصنملا رفعج يبأ نب يلع

 ه0 .1؟ :١ج بلاط يبأ نب يلع

 لحضه قك ق5 قع ىللق تال 264

 - "1:5 لكاو35 لامع" ١ ٠ ١65 ال

 ممول مو “م١ "خ٠6 6

 ىاآ لق :؟جو ممواأز/ب “00 غ6*2غ

 لعغفغل ل١: 35 55 350 7

 5 ا ل ا لا بالا تا

 (,(226 1و7 5١ 05 3 هنو



 كك مال م55 ىسالالا سرس

 كلل 5سم لاس لاسم نسا

 2555 25584 م55 ل ع

 لالا 2,؟ةهرىل #6 "ن5 0

 :؟حجو 295015 20515 اوم رك ملل

 70110611١35616 ١(« .6 لمع لسع

 تدق نمل لل ا ل

 2500 2159959 5” القال لدم

 كمن 5 لا كلما

 لو لك لل معسل سلف

 2230١0 58 #29" قع :5جو 60

 ءكالع لقا لكحل ملكوألا نثنكمو

 «550 #2759 ك1 كا مل

 255060 25060 55١ ا _؟مول

 كن :0جو 5180 25و” 25و١٠ كمال

 2كأك الكم ه5 اك" لك" لاك م

 5 #9 نلع خا لع عو كح

 «521 255 #25 255 كاك عقم لق

 2601 200 2045 ق٠ 2525 24غ عال

 «215 #2 تلك كاك كح 25 مم

 الك .ءالق .ءالك ءالا“ لالا ءالاآ كف

 4م ا ىلا فلآ ىلع الك لال4 للاب

 482 ف3فآ فا 95١( فخ ملال ضلك

 215٠١ 25١١ 2 ك3قحك فقم فقال فقك

 ءكلل# لغو ل ءالا ملدا لاا

 كم ملت ملك لخلل

 لكم  كفعا ك5 كالا سلم

 235855 50 »سول سعو

 ككل يللا للا لا لا

 لوو لوو سوو سورس سوم

 ء18 255 ءالال :5جو م0959 ال

 ضلمل نيل ضحتل تيل يت

 ءل54 ءل55 فك قال فك :الجو

 كالم 2كلكف 56م لكك لم

 كال :ملجو 5١6 تكف وك كالال

 ١٠٠ءوء اك

 58١:5 ج رهزألا نب ىلع

 ١7١:7 ج يزورملا رشب نب يلع
 516 21509 1١: ج ةلبج نب يلع

 ١54:١ ج يرصبلا رفعج نب يلع

 -4 15ج و ؟؟ا! :١ج مهجلا نب يلع

 51 05 :ا١جو "216 :5جو يللا

 7١173 عامل الك تكتمل كت :7جو

 ١01١١1595211١1 8:8١031جو

 0١.76:1١" ج نيسحلا نبب ىلع

 فق عقال "جو ؟خ1 ال9 تن ؟جو

 ءللا١ ل56 :ةهجو ١1ال5 م1

 كا لعق لمع للسمع نلسأل



 ل :7 جو 6

 571 : 7 ج ليلخ نب يلع

 5554 :5ج يمشاحلا دواد نب يلع

 ١64:7 جو

 ٠.5 211/9-:0 ج ديز نب يلع

 ١١ : 8 ج ناولس نب يلع

 ١:8١25ج فوجنم نب ديوس نب يلع

11 

 لالا" .الا/١ : 0 ج حلاص نب يلع

 70 :0جو 5١١ :؟ ج مصاع نب يلع

 545:7 جو

 :1 جو 561 :؟ ج زيزعلا دبع نب يلع

 نلمس للا منلكوؤ ككق :0جو ك4

 علوا نسلإلا مكهك ءلك5 ع له

 8٠١

 2808 -:0 ج سابع نب هللادبع نب يلع

 موق

 717/8 . 51/١ : 5 ج ةديبع نب يلع

 :6جو ١19 :1ج ىسيع نسب يلع

 ا

 14 :8ج و ٠١١:0 ج شايع نب يلع

 ١514 :7”ج لضفلا نب يلع

 8:60 ج دم نب يلع

 فسوي يبأ نب هللادبع نب دمم نب يلع
 م0 ج

 5177 :17 ج ىنيدملا دمحم نب ىلع

 065 :4ج ةلقم نب دمحم نب يلع

 الك اخ كرك للا: جو 61

 : 1 ج تارفلا نب ىموم نب دم نب يلع

 "15:06 جو 48

 ىفتكملا - دضتعملا نب يلع
 م/+ :0 ج رصتنملا نب يلع

 2155 2156 ١: ج يدهملا نب ىلع

 منو 3017 :0جو م

 ١598 :؟ج رفعج نب ىموم نب يلع
 منو 08:0 جو

 5717 :؟ ج ىحي نب يلع
 57. ١: ج ينيمرألا ىحي نب يلع
 ٠857 :0 ج قبلي نب ىلع
 ١0,17 :7 ج كلام ىبأ نب نايلع
 ١/10 :؟ ج يدهملا تنب ةيلع

 ١١9:15 ج ةرامع

 :0جو م4 :"ج مزح نب ةرابع

1535 

 591:5 جا ىببعلا دايز نب ةرامع

 ١17:7 جو

 مم: حج ورمع دبع نب ةرامع



 00 : 35ج ثراحلا نب ةبيتع نب ةرامع

 ريرج نب لالب نب ليقع نب ةراع
 511 :3ج

 551 : 7 ج ىشخم نب ةرابع

 :7جو "الا :"ج ديلولا نب ةرامع

 ضي

 ١0:7 جو ال١ ١: ج يناعلا

 ١0١:3 ج (رعش يف» رمع

 :١ج يموزخملا ةعيبر يبأ نب رمع
 :0جو ؟ا١ :"جو مسامال تال و

 :5”جو 0

 قم :7لجو 1٠١ كو كلو

 لتكمل كااإلا لاا

 ١17 :8جو ١ع ١800

 ج بويأ نب رمع ٠١8:7
 ج ثراحلا نب رمع ١:٠١1

 ج ةزمح نب ىلع ١١1:7

 ج باطخلا نب رمع ١5 01١:١غء

 275 لا ل5 كك كتكاأ كم لم

 ءال6 ءالق قال 2كم 2كال 2.46 25غ

 2١08 هكا كلك 2 ىنك ىلع ألف

 ٠ 05 لت مل" إل

 55 ءءء لامع لول

 ءككال ل5 خم ىلع مسلم

 2300 قفا لق للكمك :3"جو 514

 ءلل١ هلله ىلل١ لحق 01

 ءلوال 107 ءلزال 158 14

 لماع ملل لقفل كالت ع

 ضال تضل شا ا

 دشن فقم تيل يت يل

 مك كالك ءالالك كالل ندر

 نللو لالا للك البل لوك

 قع 25١ :3جو "44 5#1”2 «(؟95 7

 لاق ءلثال 2.ك١٠86 ل17” ل60 قف

 2قلكنكك؟ لكلا اكمال لمع“ لالك

 7ث 7988 لا مكاكا#” علام

 لمال ء75ال1 ءا7ك4 ملكت 0

 569 غ2 6060 يت "لع للك

 ل55 ءلكك١ كك8ك 6 لال :ةجد

 25 2ل 861 1١6 ام ع

 750 كو لل اما كالا

 كرمال 2560١ (.؟5ض7/ 556 751

 لك," لأ عمل١٠ هك مل ءال:0جو نا

 ك7” 2”ك١ هلال كلك كم 4١5 كال

 27355 2ك كال /”ا5 2:50 755 لاا

 غ0 2 .9 0 5 ل" لع الا

 ل١8 ءكلك١5 ءكاكشت كال 20156 0

 قكمأ (ل48آ لخكت لمع كم

 لل ا # االاا اكتمللا اككإل



 01 :ا١جو "0060 505 06

 515 ءك5# ل ل6 ا *

 لما؟ك لكل ء2لكك ١517 2١50

 ل0١ قأك فقال لك ىف :#«7جو *1١8

 ك#5 لالا ءكو#“ ء55١ تكا

 كالك (/لككعا 7558 55

 الل 000 لذو١ع كلك "ولاا

 م٠824 اوك 10 215:48جو

 2,5٠١ 010“ :؟ج رذ نب رمع

 كو ككال :"جو 558

 كلا ل في

 :0 ج «يداحلا ريزو» عيبر نب رمع

 نضل

 :0 ج صاقو يبأ نب دعس نب رمع
 لكس اف

 0 2١9:١ ج زيزعلادبع نب رمع

 للف ال نسوا طمس سلا ىلا

 ىسو ىسس نسجل نمسرإ نقل

 تكتل كال كف كك :؟جو مس“

 :8جو ٠١5 ١١8 فذ حال ءالا

 لعن ملكت لوف كف فك 11

 من لنك نمو للعام

 لكن مليك لو كحك كك :1جو

 كلل لوا املا مكمل راو

1١11 

 59.١ ت15 ل” كك 54

 الم كالا كالا نكال١ 55 :6جو

 لقلمك لمع لالا فالك كالا

 كلمتك كخذم ءلذك فلمعط ءتكم"؟

 :اجو 1١1 دكا مما ل

 ءلؤ :7جو ١518 ءككؤا كنت لكم

 نول ,؟وق الكف ءلككال كحال للا

 نلولأآ كف 1:5 :8جو +29 ١9

 ل

 هه ١: ج هللادبع نب رمع

 ١87:1 ج رمعم نب ديبع نب رمع
 ١6١ :0 ج بلاط يبأ نب يلع نب رمع
 :١810 ج أجل نب رمع

 اا :؟ ج ةمام نب رمع

 .ء١:9١ج يرازفلا ةريبه نب رمع

 ؟همو .5ه5 ءالك 26064 غ0 ١"

 سلالات" كا 25959 54 :؟جو

 155 لكثاآ١ :5جو "5١ :؟حجو ففي

 :7جو م4 كاك 5١ :6جو

 ١١جرام
 ١71:0 ج ديزي نب رمع
 :١ج "١:0ج «رعش يفهورمع

 :1جو 556 :*جو »5٠٠١ لالا كه

 ١149 :7جو 518١5 تؤ :5جو 15



 ٠١1:7 ج يلهابلا رمحأ نب ورمع

 508:7 ج ىفقثلا ةكارأ نب ورمع

 5 50 7:1 ج علسألا نب ورمع

 "714 :ج فرشألا نب ورمع

 ٠١:١ ج غبصأ نب ورمع

 نب ورمع - قورفم وبأ مصألا ورمع
 دوعسم نب سيق

 . 752١ :*ج ةيمأ نب ورمع
 :"”جو ١: 8١07 ج ممهألا نب ورمع

 25١ ءالا :1جو ؤ١ :4جو 50

 لفي
 ظحاجلا - ظحاجلا رحب نب رمع

 78:5 ج يبلغتلا ورمع

 79 :*ج ةبلعث نب ورمع

 519911١ ج ةميذج نب ورمع

 :"ج يعشاجملا زومرج نب ورمع

 لك :0 جو 5992١

 :5٠٠١ ج يلغتلا ليعج نب ورمع

 7060 :7” ج يدنلجلا نب ورمع

 نب ورمع - يلغتلا ليمج نب ورمع

 يبلغتلا ليعج
 598:5 ج بدنج نب ورمع

 ٠١ :5ج ثنوجلا نب ورمع

 7١ :1ج ثراحلا نب ورمع

 ١١9:7 ج رجح نب ورمع

 07 : 7 ج ينابيشلا يرورحلا نب ورمع
 71581:7 ج مزح نب ورمع

 50١2178 :0 ج نوصفح نب ورمع

 5777 :*”حج ناولح نب ورمع

 77:7“ ج قمحلا نب ورمع

 ديرشلا نب رخص نب دلاخ نب ورمع
 مو 04:5

 717107: ج ةشرخ نب ورمع

 ١١1:6 ج ماوعلا نب ريبزلا نب ورمع

 :1جو "9 :”ج ملاس نب ورمع

 ليخ

 نب لهذ نب نابيش نب سودس نب ورمع
 4 : 5 ج ةبلعت

 صاعلا نب قدشألا ديعس نب ورمع
 ٠١7 :5غجو 6؟ :5جو ال" :١ج

 10١ تا وإلا ملمس للم

 ء110 #2145 ل50 ءكا4 :0جو

 35:4ج و 07315

 711:7 ج ةمالس نب ورمع

 5914 :7”ج ساش نب ورمع

 58” .؟١:8حج ديرشلا ورمع

 10٠ :1جو

 1١1:37 ج بيعش نب ورمع

 /ا١١



 0١:7 ج رباص نب ورمع
 ١١7:7 ج يناودعلا برظلا نب ورمع

 250 .١:١7١ج صاعلا نب ورمع

 عقل ءالك ل” ه5 .45 648 و"

 :؟ جو
 نعل كزك كلل كلك ءكككو

 _ممال/ 5:"”2 ١١1 1١9506

 لملم ك4 :؟جو م18 كال كالأ

 3كم 20١9 لم ةال ::جو "ا

 ل5 + ل56 لى ملكت ١6

 لهآ 5" اال" 1 4١05

 ملل فلال 8و 258:86 جو نضر رند

 قرم فقال قك 2306 255 2359“ فذ"

 كاك: ككأ فكعحاو 2كحأل لأ طه

 ١7 ء١؟5 :١جو 18م١ كمل 251١

 :8جو 505 2555 فقال ءملا :7 جو

 | ول تل لم

 :"جو 598 :١ج رماع نب ورمع

506 5.0" 

 :"ج رمعم نب هللادبع نب ورمع
 "ال5" .؟ا/ا

 7148: ج يمارلا حيسملادبع نب ورمع

 5١07 :١ج هدودبع نب ورمع
 ء8١1 21١١١ :*ج ديبع نب ورمع

 ١0 1 5 اخ

 ضتدل :6جو ٠6 :5جو ١٠و :*جو

 :١١ جو

 ١١:١ ج نايفس يبأ نب ةبتع نب ورمع
 اه :؟"جو "مالك لكل 0 :؟جو

 :7جو مك :6جو ؟اباب كالو ال6

 /7 ”١

 :0ج و 50١ :5ج ناهّثع نب ورمع
 لم ل ل

 ١0١:7 ج ءارفع نب ورمع
 ١١ :5ج سدع نب ورمع نب ورمع

 مود :" كلام نب ورمع نب ورمع

 515: ج «ينغملا» لازغلا ورمع

 ١7:5 ج يناسغلا ورمع

 "15:7 جاو 4١ :؟ ج نئف نب ورمع
 ١١7:8 جو

 ١ : ١86 ج انقلا ورمع

 قفف نب ورمع - سيق نب ورمع
 ٠١:7 ج يمشجلا سيق نب ورمع
 717 10 : 7 ج دوعسم نب سيق نب ورمع

 :6جو ١0" :"ج موثلك نب ورمع
 ١9 .9ال:5جو "47

 :5جو 595 :"ج كلام نب ورمع

 ١8

 مثج نب سك ودفلا نب كلام نب رمع



 7 :5ج

 15:3 ج يمحلملا دئرم نب ورمع

 5١95 :9ج موجرم نبورمع

 25١925١١ :14ج ةدعسم نب ورمع

 :8جو 9١؟ :لجو ١55 ء”56غ8 ,ؤ9

04 

 :7١1 ج ذاعم نب ورمع

 ١:281ج بركي دعم نب ورمع
 كوع لك ملم لحلو لم

 ا" :1جو مالو ءسلل كرت 6:5

 :؟جو

 :1جو ١١٠١ :5غجو "80141 .10”9 .؟94

 كت لع كمال كما

 هو:8جو 509:7 جو 1١6٠

 دنه نب ورمع - رذنملا نب ورمع

 ١79:0 ج رجاهملا نب ورمع
 ٠١:07 حج نوميم نب ورمع

 11:71 ج بشان نب ورمع
 593:١ ج ىعخنلا ورمع

 6. :مج نامعنلا نب ورمع

 17١:/751ج باذه نب ورمع

 51١ :7ج ريدهلا نب ورمع

 ء”5 جاو 560 :؟ج دنه نب ورمع

 ١/6٠١9 :35جو يلا

 0١:7 ج يداولا ورمع

 :6 ج كلملا دبع نب ديلولا نب ورمع
 ١7

 57١:١ ج ريدح نب نارمع

 :0 جو 7١9 :؟ج نيصح نب نارمع

34 

 :؟جو ١85:١ ج ناطح نب نارمع

 8:7١١جو ١1“ :9جو نيرا

 :6 ج حلاص نب نارمع

 :0جو 04 :؟"ج ماصع نب نارمع

 8١

 «لوتبلا مرم وبأ» ناهام نب نارمع

 مال "جا

 اهيلع هللا ىلص يبنلا ةقلطم» ةرمع

 ٠ : 6 ج «ماسو

 819 : 7 ج برظلا نب رماع تنب ةرمع
 ١" : ج « ريشب نب نإمعنلا مأ ١ ةرمع

 «بركي دعم نب ورمع تنب ١» ةدرمعلا

 51:7 جا

 :؟ ج يرملا ةفلع نب ليقع نب سلمع
 ٠١6 :7جو 50 54

 "714 : © ج ناملس يبأ نب رامع

 ١007 :" ج ينهدلا رابع
 "717: ج دايز نب رابع

 :"جو "05 :١ج رساي نب رابع



 نو ملا م98 وك فجور "535 51١

 ءكال 2.45 4# 0

 ىحك فم ءاله ءالق تمل كال

 ؟الال 35 :7ج و 15:5١جو

 615 : 7 ج ريشب نب ريمع

 ١: 2٠١6 ٠6 ج بابحلا نب ريمع

 5٠٠١2506 :9جو

 :٠.١ ج يميمتلا ءىباض نب ةريمع

 "79:6 جو

 ةريره وبأ - رماع نب ريمع
 ه؟:35ج كارولا نب ريمع
 | ١71:7 ج ةريمع

 ؟.* :"ج لزعألا نب ةريمع

 و؟ 6. , 45:7 ج قراط نب ةريمع

 "11 595 :*ج يبرثيلا نب ةريمع

 ؟"18:1ج و 70:06 جو

 سلمع - ةفلع نب ليقع نب سيمع
 ليقع نبا

 2,375 :7ج «يفطانلا ةيراج» نانع

 ١١١:م8جو 15 25

 يلجعلا ساما نب ةبيتع - ةسبنع
 ْ 7179 :0 ج ديعس نب ةسبلع

 ماإ/ 206 6١«

 نا

 :0ج ناورم نب كلملا دبع نب ةنسبلع
38 

 :06 ج كلملا دبع نب ديلولا نب ةسبنع
 لجل

 :!جو ٠١6 .90 287 :١ج ةرتنع

 ل :5جو «”01 .سل# :”جو ا

 ليحل 3 ل ا

 ءايقيزم ورمع نب ةبلعث - ءاقنعلا
 :8ج (سيقلا ءىرما ةبحاص» ةزينع

 ٠0

 :؟”جو 5515 :١ج مكحلا نب ةناوع

 05 :7جو مؤ07 ك* :0جو 1417

 لين

 1؟ :7ج ءاروعلا

 5+: ج «رعش يف ١ فوع

 ؟19 2858: ج ثراحلا نب فوع

 نيصحلا يبأ نب ورمع نب ديز نب.فوع
 م0: جا

 70 :7ج عيبس نب فوع

 :51١ ج دعس نب فوع

 نوع - رفعج نب هللا دبع نب فوع

 رفعج نب هللا دبع نبا
 17:7 ج عاقعقلا نب فوع

 ء”ال :*ج ينابيشلا محم نب فوع

 ىف :لجو 56068 :5جو ”) كح

1 



 :06ج رفعج نب هللا دبع نب نوع
 /١1١1. ١1

 :؟ج دوعسم نب هللا دبع نب نوع

 601:5 حجو 52

 518:0 ج «ساون يبأ بحاص » ماوع

 ١160 :8ج بشوح نب مارعلا

 41 : ؛ ج دليوخ نب مارعلا

 01.055 :7ج بذوش نب مارعلا

 :0 ج كلملا دبع نب ديزي نب ماوعلا

 ١188

 ١١ : 0 ج ةدعاس نب ميوع

 ممم م ج ةثراح نب رميوع

 ءادردلا وبأ - ديز نب رميوع
 م1: ج ريهز نب منغ نب ضايع
 :0ج روصنملا رفعج يبأ نب ىسيع

 انضم

 ٠١5:8 ج «بتاكلا » دمحأ نب ىسيع

 و17 : ؟ ج ليعامسإ نب ىسيع
 ١11:١ ج رفعج نب ىسيع

 باد نبا - باد نب ىسيع

 «روصنملا بجاح» ةضور نب ىسيع

 518:6 جا

 ١١17 :8ج ةحلط نب ىسيع

 سابع نب هللا دبع نب يلع نب ىسيع

 60-5112515 جا

 28١1 2.590 :؟ج رمع نب ىسيع

501 

 ؟الا/ : ه ج هاش ناخرف نب ىسيع

 ةعيهل نب شايع - ةعيمل نب ىسبع

 مالسلا هيلع حيسملا < ميرم نب ىسيع
 5514 : 4 ج يدهملا نب ىسيع

 ءا١؟١ .90 :١ج ىسوم نب ىسيع

 :8جو 198 ء5د١ :؟جو ؟؟١ ,505

 لوما كك5ك كلو :هجو م39

 ١051 213 :الجو م59 ىلالال .918

 ١1061١19 :8جو

 574 271١ :* ج ةيمأ نب صييعلا

 ١117 :17 ج يميمتلا صيع

 سانلا نب سيق < رضم نب ناليع
 ١17٠١ : 7 ج ةوانيع

 5١8:6 ج شايع

 *.١:0ج ةعيبر يبأ نب شايع
 ؟١07:* جاو

 ١0١:80 ج لهس نب شايع

 ٠٠١ :؟ ج ةلصن نب ةدابع نب شايع

 5١٠.١ 25.0“ :١ج ةعيه نب شايع

 ؟59:4جو

 ؟١؟ :١ج يرازفلا نصح نب ةنيبع



 7 :١جو اننا :0جو ١ ةا/ :؟جو

 0١521١15" :7جو

 نيغلا فرح

 ليو : 0 ج يشرجلا ةعيبر نب راغلا

 ١717 : ؛ ج يرضاغلا

 51 :؟ ج ةعصعص نب بلاغ

 ١14:5 ج هللا دبع نب بلاغ

 ١١١:6 ج دوعسم نب بلاغ

 :0 ج روصنملا رفعج يبأ تنب ةيلاغ

4 

 :5جو ٠١ :؟ج «سرف» ءاربغلا

 اكن

 م«و:7ج ديرش نب دوسألا نب زرغلا

 مك ع؟ : ج « ينغملا ١» ضيرغلا

 ءاطع نب لصاو - لازغلا

 0. : 0 ج ةيجراخلا ةلازغ

 ١7١ :5جاو ”ا؟ :؟ ج يلازغلا

 ١7١ :/ج يشاقرلا ناوزغ

 71 :7 ج يقشمدلا ليزغ

 519:9 ج ورمع نب ةيزغ
 85 :8ج يفوكلا حابص يبأ نب ناسغ

 ١١:8 ج دابع نب ناسغ

 وا :5 ج ديمحلا دبع نب ناسغ

 /١1 :7 ج يناسغلا

 ةرارز نب ديبع نب قوط تنب ةماغ
 55:35ج

 :0 ج كلملا دبع نب ديزي نب رمغلا
 1 ال 7

 ٠0 :0 ج «ةبعش ةبحاص و ردنغ

 /9 :الج « رعش يف » ةمنع
 ١01:1١ ج يونغلا

 لطخألا - ثوغ نب ثايغ
 507١ :"ج بللطملا دبع نب قاديغلا

 3:6جو

 501:5١٠ج «بوسنم ريغ » ناليغ

 «كلملا دبع نبب ديزي ىلوم » ناليغ
 ١41:6 ج

 41١:1١ ج ةشرخ نب نالغ

 25١١٠ 5٠١ :؟ج يقشمدلا ناليغ

 56.05:06 جو

 ةمرلا وذ - ةبقع نب ناليغ
 89:5 ج ورمع نب كلام نب ناليغ

 ١١1:0 ج مشاه ىبأ تنب ةتخاف



 :7جو ١١١ :0ج ةظرق تنب ةتخاف

 ١066٠

 - («ةبعش نب ةريغملا ةأرما» ةعرافلا

 ةيفقثلا ةعرافلا

 «فسوي نب جاجحلا مأ» ةيفقثلا ةعرافلا

 ١؟9:7ج و "ال1 56:6 ج

 فانم دبع نب مشاه نب دسأ تنب ةمطاف

 8195 095:0 جا

 :0 جو "58:1 ج نيسحلا تنب ةمطاف

 ه5 :7جو ١5101١5

 0٠:7 ج ناورم كلملادبع تنب ةمطاف

 2/9 :”ج ةيموزخملا ورمع تنب ةمطاف
 ضو

 11 :؟ ج ىرسك تنب ةمطاف

 «ماسو هيلع هللا ىلص » دمم تنب ةمطاف

 كك م11 ل :؟جو "58 :1ج

 ١و ءكقك .ء1١٠ : "جو 510 .«

 ك5 ءك9“ أ :6جو ١٠١8 :5جو

 لل 90985 988 لملك ع٠

 ١11955 تىاأنالج و 4

 رفعج يبأ جوز ١ دمحم تنب ةمطاف

 م51 :6 ج «روصنملا

 ةبطحق نب نيسحلا نب دم تنب ةمطاف
 50:0 جا

 7717 : 0 ج ىبحي تنب ةمطاف

 :ج ةيواعم نب ديزي تنب ةمطاف
 ١

 :7ج يموزخملا ةريغملا نب هكافلا

 ل

 5551 ج رلاف

 ١5:7" ج ناقاخ نب حتفلا

 :0ج «ريبج نب ءاطع ةيراجو» نوتف

6 

 :0جو 5٠06 :*”ج ىسملسلا ةءاجفلا

 ْ ١"

 ها/ :5ج يرقنملا دبع نب يكدف
 م١1 :8ج نايح نب تارفلا

 41 :5ج فدنخ نب سارف

 ٠١6:١ ج مَع نب سارف

 ”8٠7:7 ج صوخألا نب ةصفارفلا

 :؟جو 1١-١١9207 ج مالس نب جرف

 لوك تالجو ١# بكحح ءكالك

 م

 ٠١:7 ج ةلاضف نب جرفلا

 505:15 ج و 87١0 :؟ ج ءارفلا

 ١: ١١06 ج ىملسلا رارفلا

 لع لحال للك :١ج قدزرفلا

 تك 4350 2.45 :؟جو 48*88 2514



 25 :”جو 506 2: 2ث, كال

 2لكوقك كراإل كلا لكذنو كن" مم

 :5جو

 2كم #5 لا للجو

 نضل ضل يي

 لام ءل#0 م9 :6جو 0 59١

 ءك :5جو "ط6 سلم لال

 لالا ءلكك هلت” ءكلهأ١ لاذ

 كدر كو" ءملكمخك ءكالال كالو

 118 لل كلل ككاو كم

 108 2/51١ ء90١ ءا5"#1 ء55 :97جو

 ٠١801١1١45 :4:8جو

 2580 ىو :؟جو 00 :١ج نوعرف

 فأل الفك فم :"جو "59 .”11

 :0جو ١١٠١) "5١ .«55 :5ةجو ٠

 1815 ء11لال : 7 جاو "اال

 50١ :7ج و ١5؟ :؟ ج يخبسلا دقرف

 5:8١١جو

 ٠١:9" ج ورمع نب ةورف
 51:57حج دوعسم نب ةورف

 517:5 ج كسم نب ةورف

 ؛«7505 :”ج يرورحلا لفون نب ةورف
 نو

 :5ج «تباث نب ناسح مأ» ةعيرفلا

 ١18

 ١77 :" ج يمورلا ليسف

 ١؟؟ :ا/ ج ةلاضف

 5117 :5 ج بهل يبأ نب لضفلا

 تارفلا نب دمم نب رفعج نب لضفلا
 ؟م5 توا: 6 جو ؟غ9:4ج

 25507 :5 ج عييبرلا نب لضفلا

 لالا لالا .طلالع :0 جو م07

 ١١921١١1 :8جو ؟806:جو

 ١65. 2١80 :؟ج يشاقرلا لضفلا

 لل :جو ١006 ء5ا١؟ :الجو 9

10 

 :"جو ١: ٠ ج لهس نب لضفلا

 51١ :0جو "5 50 :5جو 5517

 ؟05:5جو

 707 : 6 ج حلاص نب لضفلا

 ١: 2١515 2١58 ج سابعلا نب لضفلا

 م:0جو 4

 وبأ - يزاريشلا هللا دبع نب لضفلا
 لضفلا دمحأ

 505 .558 :5ج ناورم نب لضفلا

 مال" :6 جو
 6١9:15 ج ةدئاز نب نعم نب لضفلا

 ١177 :0 ج بلهملا نب لضفلا

 ء138 :158 ١: ج ىبحي نب لضفلا



 ءمك :غجو 05 :5جو 534 ءكاال

 ملل كال طلو لاو :0جو ؟4ا/

 نلتا# ملث5 ءلكل ءك56 اجو

 :مجو ١4١ .لله :لجو ١10 «؛34

 لب

 ١١7:١ ج ليضف

 .غ86 97“ :؟ج ضايع نب ليضفلا

 ءلاال ءكلك 115 "جوا 7

 امك ءكزذا ءكالك كا" 45

 ١:6" ج «نيمألا جوز » طف

 :1ج «ماه نب دعس ينب نم» سحلف

6 

 :؟ ج («ينغملا :تشوي ذيملت » ذبهلفلا

10 

 50١ :ا7 ج يكسرلفلا

 07١م: ج كلام نب رهف

 :0 ج كلملا دبع نب ديزي نب رهفلا
114 

 :"ج «نابز نب روصنم مأ» مطهف
 لش

 ١778 : 15 ج نيصح نب زوريف

 ١: ج مارهب نب درجدزي نب زوريف
1 

 ١07 : 6 ج حلاص يبأ نب ضيفلا

 فاقلا فرح

 ١7١ :؟ ج مدآ نب ليباق

 ٠١9:5 ج رذنملا نب سوباق

 ما : 3 ج نابعنلا نب سوباق

 ١١1:14 ج و 0١ا :؟ ج نوراق

 يلجعلا فلد وبأ - ليعامسإ نب مساقلا
 ْ :٠.5 ج راهلا مساق

 ١9:١ ج يتشوجلا ةعيبر نب مساقلا

 ١٠7١ : 0 ج ديشرلا نب مساقلا

 515١ :؟ ج مالس نب مماقلا

 519:15 ج يبيصخحلا هللا ديبع نب مساقلا

 68١:6 جو

 بهو نب ناولس نب هللا ديبع نب مساقلا
 م١٠ الو :0جو 514:5 ج

 ماا : 5 ج ليقع نب مماقلا

 ١0:0 ج رمع نب مساقلا

 “ :ه ج «مالسلا هيلع » دمحم نب مساقلا

 :51١ ج ركب يىبأ نب دمحم نب مساقلا

 ءلال:ةجو ١5و ءكؤال ءكاال :”جو

 كوكل :الجو ؟"544 كد ك6 ا

 50١

 ١05:57 ج يمالسلا دمحم نب مماقلا

 ٠١7:١ ج يدوعسملا نعم نب مماقلا



 2؟6:.8جو ١519 :؛ج قلاب رهاقلا

 نك

 ١91 : 7” ج ةمرب نب ةصيبق

 :"جو ١8:9 حج بسيؤذ نب ةصيبق

 3548 :60جو 50١ 0 :1جو نورك

105 

 8١ :؟ ج يبضلا رارض نب ةصيبق

 81١ : ج قلاو نب ةصيبق

 يسودسلا ةماعد نب ةداتق - ةداتق

 11:7 ج ثارح نب ةداتق

 281 :؟ج يسودسلا ةماعد نب ةداتق

 :0جو ١١0 :1غجو 1١٠١ ءكاال فك

 ءكالم نك الجو اله .56 ءلال ف

 ١و كو ا

 71١ 81١0 :7 ج ةملسم نب ةداتق

 219:١ 24.0 ١١٠١ ج ماسم نب ةبيتق

 كم“ ل50 كال ءككال نال :؟جاو

 2995155 :5جو 0١5" :”جو 5١1

 :ةجو 5165 509“ كلك كلل

 501058 :7 جو “1 ١1/4

 ؟؟١ : 8 ج ةدلك نب ثراحلا تنب ةلبتق

 ١؟8:35١جو

 8 : 6 ج سابعلا نب تق

 :1 ج «يمذحقلا ديلولا دج » مذحق

"5 

 "078 :#"جو 18:1 ج ىمذحقلا

 ١١5:60 جو ؟05؟ 00 :5جو

 :5١9 حج رباع نب ناطحق

 "7 ١: ج يئاطلا بيبش نب ةبطحق

 559:86 جو نا 2595 :14جو

 15؟:8ج نوعظم نب ةمادق

 0 :/ج دارق

 771:0 ج «قئاولا ةأرما» برق

 77١:9 حج سايإ نب ةرق

 : ج ىحي نب هللا دبع نب دلاخ نب ةرق

 5١١:1 ج تشرق

 0:5 حج طبها نب طرق

 70 .7:١5ج شاورق

 ١84:١ ج ةرم نب بيرق

 ٠١1 :17 ج ةيمأ نب برح ةئبا ةبيرق

 :6 ج كلملا دبع نب مشاه نب شيرق
 ١

 21١1 :؟ ج يدايالا ةدعاس نب سق
 :1جو ١5 :1جو 508 :8جو 4

 غ1



 201:7 ج يمخللا دعس نب ريصق

 نضدحا

 ء١511:*ج ةرم نب بالك نب ىصق

 :8جو نو :ا١جو "0 لا كم١

 505 20 :5جو 4 : ١ ج يماطقلا

 ل98 "5.١ كمال :ا١جو 6 :”جو

 :7جو 5٠

 ١١ :؟ج «يوحنلا» برطق

 2لقم لأ : ١ ج ةءاجفلا نب يرطق

 "0 كو لملك المك لال

 :[جو "8" كو لى :”جو

506 

 :0ج «ديلولا نب ديزي ىلوم» نطق
54 

 591:1١ ج ةثراح نب نطق

 5:57 ج «سرف » ءاسعقلا

 ١87 :7 ج « رعش يف » عاقعقلا

 507:١ ج ممكح نب عاقعقلا

 ١1" : 3 ج نامعنلا نب روُس نب عاقعقلا

 17 :35 ج باتع نب بنعق

 01٠:5 ج ةمصع نب بلعق

 ١١1 : 7 ج خالقلا

 «حلاص نب كلملا دبع بتاك » ةماق

١ 7/ 

 517ج

 ١1١:06 31١ ج «يلع ىلوم » ربنق

 58:17 ج «ينغملا» دنق

 مطهف - مدهق
 8١١-:8ج «بتاكلا» سمورق

 5؟١؟ :1ج رديق

 145:0 ج و 00:14 ج «رعش يف» سيق

 519:7 ج ةعصعص ىبأ نب سيق

 01:8 ج ينانكلا ديلولا ىبأ نب سيق

 ١5١ :7ج تلسألا نب سيق

 نب سيق - يمشجلا راوسألا نب سيق
 ٠٠١:5 ج يمشجلا راوسألا

 ١19:8 ج مصألا نب سيق

 11:5 ج دلاخ نب سيق

 :5جو ١١5 :١ج مبطخلا نب سيق

 مانالج و 59": كحال

 ١71:17 ج حيرذ نب سيق

 19:6 ج عفار نب سيق

 سيق نب هللا ديبع - تايقرلا سيق
 تايقرلا

 ١: ١١١ ج يسبعلا ريهز نب سيق
 :ا١جو 2" عه :؟”جو ١/١ :؟جو

 :7جو 1 5 كا كم كالا نل*

 51١5١



 ١: 2١4١ ج ةدابع نب دعس نب سيق

 :0جو ١٠١ :غجو م69 :*جو 15

4 

 0 :7ج يبلغتلا ءافرش نب سيق

 57١07 :١ج يرقنملا مصاع نب سيق

 ءللال ءكك55 ءكال نلت تكد ؟جو

 ك0 كلهم لك "جو 09م5 7

 ءق4 :5جو "04 ء؟985 #01 0

 :3جو م5 4ك ىلا ءالك فرز وو

 هو:8ج و ١5

 21060 :5ج بيرغ نب مصاع نب سيق

 هم وال

 1٠ :؟ ج دابع نب سيق
 4ا/ :5 ج باتع نب سيق

 717١ :9ج يدع نب سبق

 هللا ديبع نب ةحلط - ورمع نب سيق
 « رعاشلا» ةيجادحلا نب زيرك نبا

 « رعاشلا ١ يشاجنلا - ورمع نب سيق

 577 :7 ج يعازخلا ورمع نب سيق
 2595 :*ج كلام نب ورمع نب سيق

 ضرفب

 ٠١/ :5ج ةصيبق نب سيق
 :"جو ١84 :١ج دوعسم نب سيق

١4 

 :7 جو ١١5 تلا” عكع :ا١جو احننلا

9 

 ٠١5:١ ج يدارملا حوشكم نب سيق

 5107 :5جو

 587 :؟ ج يرسماعلا حولملا نب سبق

 :78جو 1١١|5" 15" ءاخك؟' :ا١جو
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 500 : 7 ج هبنم نب سيق
 ١١:5 ج قفتنملا نب سيق

 عجهم نب دعجلا - عجهم نب سيق
 ٠٠١ : " ج سانلا نب سيق

 :"ج ثوغلا دبع نب ةريبه نب سيق
 ما

 و١ 25٠١ :5 ج ةميجه نب سبق

 "ل١ :5جو 2.515١ ١5" ج رصيق

 ءو :2جو 10 :5جو ١١7 :2جو

 ل

 ١85:1١ ج ةمرخم تنب ةليق

 "7 :" ج هللا عيش نب رسج نب نيقلا

 فاكلا فرح

 ةزع ريثك - ةعمج يبأ نب ريثك

 يجحذملا نيصحلا نب باهش نب ةريثك



 «”15:5جو ١:1 ج

 نضر ة ضرخت اضفنا ١: ج ةزع رثك

 منك ء”55 كك 25560 :؟جو

 515 :5جو مل ل7 .505 19 جاو

 :ا١جو املاك ءلكاآ 23٠١5 :86 جو

 لمح لالا (لالم القمع 4

 ناكل تالا ءتكك#9# 151 25١139

 لت ك5 #5 لل# ل :الجو ؟11*

 نقدر ل

 ١86 :؟ ج ةساره نب ريثك

 ٠.60 : 0 ج ماشه نب ريثك

 ينزاملا رهزأ نب ديزي - مادكلا
 :٠.8 ج نابح نب مادك

 :*ج بابح نب ناوفص نب برك
 ع.6

 ١78:1 ج عارذلا مدرك

 ١6 2311/0 :7ج يسودسلا مورك

 :1ج ديرشلا رخص نب دلاخ نب زرك
 م6 مع

 "50 :*ج ناعور نب زرك
 م9٠: ج ةمقلع نب زرك

 ٠١5:57 ج ةعيبر نب زيرك

 5١١:1١ ج ثراحلا نب رفز نب زيرك
 :[جو ١86 .65١:؟ج يئاسكلا

 9١؟:35جو ال“

 ىكالم ءكو) لالا :١ج ىرسك

 لملك مكوك ”كمع سالم ءالالك

 لدم كحال كرك كره (تكمذغ

 ل١56 ء١٠الا :؟"جو 59 #2”2ظذ

 كلا مك ءك# جو 40 50٠١

 ملل متت :1جو 50 514 لا

 ىاأ كللك 28م! :ا١جو 5. ال :0جو

 ١١5 110 ل15 لا # ل0

 فىال قم :8جو 58م١ 0١ :7جو

 6.١

 ١١١:1 ج رهججرزب ىرسك
 :٠.5 ج ذابق نب ىرسك

 ٠١9. ١١١ :5ج زمره نب ىرسك

 18:7 جو

 ١١0١١ :” ج يعسكلا

 18 :”ج («بوسشنم ريغ») بعك

 515:8 جو

 ,١:5218ج «ةيواعم مالغ» بعك

 نقر

 ١89 :5جو ٠١ :١ج رابحألا بعك
 ١١5 ل58 :5جو 1١054 :8جو

 ؟11:7جو

 1١:17" ج كلام نب روعألا بعك



 نضل :"ج ىبلغتلا ليعج نب بعك

 ١1:١٠7١ج و ؤا!ل:6 جو

 :"ج روعألا وبأ ثراحلا نب بعك
 نضر

 ١19:60 ج دامح نب بعك

 :"جو م” نك,؟١٠ لكم :؟جو ١غ

 58:1١1521١ج و 59ا/

 ال0 :5ج مشج نب ريهز نب بعك

5 ”.57 

 575:7 ج يونغلا دعس نب بعك

 ٠77:60 ج روس نب بعك

 . 5١5 :* ج كلام نب ءارضلا بعك

 نب بعك - يسبعلا رماع نب بعك
 ىسبعلا كلام

 "0 : ج يراصنألا ةرجع نب بعك

 4894 :57ج ورمع نب بنعك

 «رعاشلا ١ يراصنألا كلام نب بعك

 ١10 13592110: 1ج و 5١:5" جا

 ء1مال :6 ج يبسبعلا كلام نب بعك

 ١و١

 35د ١: ج يدايإلا ةمام نب بعك

 "048 :5جو 551

 19350597 :* ج ةربو نب بلك

 نر

 ىلكلا بئاسلا نب دم - ىلكلا

 يباتعلا - يباتعلا ورمع نب موثلك

 ؟١؟ :؛ ج نملك

 :" ج ثراحلا نب ةعيبر نب لئاو بيلك
 .١9 2067 2" م1 وج1١: 6و

 الك ءالش ءالك ءالا" ءالا ءالا كف

 .ة4 ال

 58 .ء2ا .535 :7؟ ج ديز نب تيمكلا

 :7 جو ١ك «6 :١جو ١ :5جو
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 8١:8٠ :؟ ج يعخنلا دايز نب ليمك

 510 :“جو

 :0جو 4١" :؟ج رشب نب ةنانك

 48 ء4+

 , :ه ج قيقحلا يبأ نب عيبرلا نب ةنانك

 ضرك :"ج ميرص نب ةنانك

 5١١ :؟ج يدنكلا

 6 :ل ج «ليجنلا » يدنكلا

 147 :١ج قلط نب سمهك
 5١١ :0 ج ةبتع نب رئوكلا

 514 ١: ج يفوكلا

 و١ :؟ج ناسيك

 ١: ٠ ج سيكلا يبأ نب سيكلا



 ماللا فرح

 1 :7ج مدآ نب ليباق نب كمال

 58 :الج «رعش يف» ةبابل

 0/١" :0 ج ديشرلا تنب ةبابل

 5١8١ :"ج ةطير تنب ةبابل

 5/١ :0 ج رفعج نب هللادبع تنب ةبابل
 ١١١ :7 ج سابع نب هللادبع تنب ةبابل
 05 :”ج دبل

 5١ :ا/ج («رعش يف ١» ىنبل

 07١" :8ج (به يبأ مأ» ىنبل

 :7ج («حيرذ نب سيق ةبحاص» ىنبل

 لضإ

 :؟جو 56:١" ج ةعيبر نب ديبل

 158 :5جو ١#" ءطلالع ك5 مال

 0 لا ل ل لا د

 ؟١؟ كال

 ٠١ :7ج («رعش يف ١» ىنيبل

 "11 :” ج يثراحخلا جالجللا

 ١8:7 ج بعص نب ميج

 وال ,.95:5ج «(سرف» باعللا

 ١١ :ج نارقل

 (مكحلا» ناقل ج١: 25١7 51١9

 :؟جو 5595 20" كو نكالال :؟جو

 1؟:0جو 51011١7

 ٠١8 :8جو 5١8 :جو

 596 :؟ج داع نب نارقل

 ١١7 :5ج يدايإلا طيقل

 ء)١٠3٠١ 8 41/-:5 حج ةرارز نب طيقل

 و١ ءو١ :الجو ١١

 2599 :1 ج قفتنملا نب رماع نب طيقل

 ملاك لكوو

 ٠١0 :0 ج سيمل

 .١1 :7ج «بتاكلا» مذهل

 ٠١8 :؟ج «مالسلا هيلع» طول

 : 1 ج (« ليقع نب هللادبع ةيراج » ةؤولؤل

7 

 517 :: ج ةيقر يىبأ نب ثيللا

 2١5:0 جو ١ا/؟ :؟ ج دعس نب ثيللا

 551١ :7جو مثال 5501

 ١١8 :7/ج «رعش يف» ليل

 5.3: جاو 57 ١: ج ةيليخألا ىليل

 1 :73جو 1 :١جو ""-:4جو

 ؟95؟ :"ج ناولح تنب ليل

 ١١7 :؟ ج برظلا تنب ىليل

 5١6 :5ج و ١87 :'؟ ج ةيرماعلا ىليل



 جملا فرح

 م اج جوجأم

 زوحاملا نب يلع نب ريبزلا - زوحاملا
 :0 جو ١/0 :؟ ج «مصتعملا مأ» ةدرام

 ١١5 وال :ملجو مالا للف

 5114 :0 ج يبيجتلا قراملا

 م4 :48ج تورام

 :7ج و 5:0 ج «نينمؤملا مأ» ةيرام

 ليل

 تنب ةيرام - ناسح رعش يف » ةيرام

 بهو نب ملاظ
 تسب ةيرام - « طرقلا ةيحاص » ةيرام

 بهو نب ملاظ

 ثراحلا نبا بهو نب ملظ تنب ةيرام
 29٠١ 81١151 :١ج يدنكلا ةيواعم نب

 ١١" :0 ج عمسم تنب ةيرام
 ينزاملا دمم نب ركب - ينزاملا

 ١98:١ ج «بوسنم ريغ» كلام

 08 :5جو ؟١4 :؟جو

 1١٠ .58:5ج (خمش ينب ديس» كلام

 07 55 : ج حمسلا يبأ نب كلام

 ملا .901 :8ج بعك يبأ نب كلام

 ٠و. :"ج هدأ نب كلام

 يرازفلا ةجراخ نب ءامسمأ نب كلام

 :[غجو !118 :"“جو م55 .لءو 7 جا

 ؟م5:5جو 4

 269 419 .1ا9 ١: ج سنأ نب كلام

 فق الق 4م :”جو 5*5 لوا تع

 :[جو 55:8١جو "04 ءقءقلا ك١

 امك :١الال كت :5جو ؟8١١ 6

 ءما15 ف الجو ١1381130 :5جو

 :مجو 193 .505 .589 2105 ١

 ١٠١ ءالخ عال

 529 :5ج ردب نب كلام

 ١608 :؟ ج ريشب نب كلام

 م5107 :*ج ناهيتلا نب كلام

 و :5ج بالك نب رفعج نب كلام
 58 :5ج يرازفلا ثراحلا نب كلام

 رتشألا - يعخنلا ثراحلا نب كلام
 ىعخنلا

 3١ :0 ج يعوبريلا بيبح نب كلام

 :" ج يرازفلا ردب نب ةفيذح نب كلام
 7١؟:ةجو ٠

 ؟9 :5ج ينالادلا مرح نب كلام

 58 :5ج دامح نب كلام

 58٠ :ج ةلظنح نب كلام



 ديشرلا نب رخص نب دلاخ نب كلام
 مو ثم تل :5ج

 8١17 :0 ج ىبحي نب دلاخ نب كلام

 ءىد ءىف4 245 :؟ ج رانيد نب كلام

 ل6 158ج ”415 ل١ م

 :0جو 1٠١5 :5جو 108 ؛١4 89” 0١:«

 م:8جو ١

 لشهن نب لدنج نب يعبر نب كلام
 ١؟ :5ج

 م89 :* ج ةعيبر نب كلام

 5٠406 .١٠5؟ :“”حج بيرلا نب كلام

 80. :8ج رجح نب رعز نب كلام
 ١5 :5جو ١١١:١ ج ريهز نب كلام

 ١7 :7ج ممتع نب ةانم ديز نب كلام

 5١ :”ج ورمع نب عيبس نب كلام

 ٠.5 :*حج ةملس نب كلام

 مم :© حج ةلطالطلا نب كلام

 500 .ا95؟ 255 ١: ج قوط نب كلام

 :7 جو ٠٠١" 16 :1جو 24ه :؟جو
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 ١١0 :١ج ىمعثنخلا هللادبع نب كلام

 ْ مال :"جو

 :»ج يراصنألا نالجعلا نب كلام
 نس

 درفت

 ١: ١١5 ج يرصنلا فوع نب كلام

 "506 :* جاو

 « ةيزج ميدن» ينبقلا جراف نب كلام

 نضضرا 1

 :"ج (ةمثيخ وبأ» سيق نب كلام

 ؟١4 058٠١ :7جاو م6

 8٠١ :7ج ريهز نب سيق نب كلام
 205:5ج و ١١١:١ ج عمسم نب كلام

 ءكله:1جو ١5" :"جو 06 ١15

 رك

 519 :؟ج ةيواعم نب كلام

 36 :" ج قفتنملا نب كلام

 ١75 :؟ ج رذنملا نب كلام

 ١: ١560 ج طمن نب كلام

 ء70:#ج و ٠١8:١ ج ةريون نب كلام

 ق7 045.445 :5جو 5١ 50١

 و8 مم 4

 ١١ :ج ةورع نب ماشه نب كلام

 م5 :”ج مميطا نب كلام

 «4غ :“ج ةيواعم نب رومأملا

 ء5ا١:0ج «نينمؤملا ريمأ» نومألملا

 ضدي تشل تا بل 2 دب كل

 ءكال م١521 هال :؟جو

 ض1 ضر تا لا بسلا اح ا ل



 لا 2ك” لالال نلف الأ لأ عمال

 255 ك5, اذا كك. نكتكأل نإ '*»

 كل 25:6 2ءئىل لكى ككل عم

 "5 :1جو مل لت” فكأأ :3جو

 25؟ؤلم 2 ؟الك 5060 5“*خ لذفع لكأ

 كمخمح :5"جو “15 “568 كا؟ عال

 تكتمل عءة١٠ 2"ذؤ أم :7جو 5

 591 كذا" كالا كلككا ككل

5 

24 

 :م8جو مللؤ كال لوا .كالع ىو

 تشق 0 لا ل

 ءكت55؟ ل١51 هال ١05 لول ا

 لكم هلككأل كتك كت 154 1“

 511 :1 ج ينومأملا

 .179 019٠9 :7ج «سوسسوملا» نام

36 

 51١3 :؟ ج ناهام

 8 :8ج يلاهاملا

 51“ :١ج «متاح رعش يف » ةيدام

 ١814 :ا/ ج ةلاهف نب كرابملا

 0 :؟5جو 51:١ ج هدربملا

 ءكؤ10 :5جو 5١5 74مل كامل 6

 :1جو ١05 :0جو ١00 :1جو ل0

 ءكال4 ءىل؟ 200 :الجو 5٠١6 ل

 و4 ءقال :جو 9١؟ كوك كالذ

 :0 ج كلملادبع نب ديلولا نب رشبم
158 

 ١٠١ ال :35ج ةدرجتملا

 545 :0جو ؟؟١ :؛ج هللاب يقتملا

 5.1 17-0: جاو 50. :؟ ج سملتملا

 :0جو 5٠١50180 :5جو “5١ :4جو

 قر

 :؟جو ١٠ال:١ ج ةريون.نب ممتم

 و58.05 660 :5جو م.) ء؟-

 ء7؟١:10 ج «نينمؤملا ريمأ» لكوتملا

 ء١515 :"جو #88 2٠١ :؟جو ال١

 :5جو "الك :ةجو ؟18 :؛جو 51

 ل١ لعك :8جو "14 :7جو 6١

 ليك ل ل

 ما/ :/ ج لشمن نب هللادبع نب لكوتملا

 11 :7ج ورمع نب ديبع نب مثم
 م١١ :"حج ةثراح نب ىنثملا

 ١87 :الجو ١6١ :؟ ج عشاجم

 :"جو 5١9 :١ج دوعسم نب عشاحجم

0 

 ١١8 :؟ ج يلشهنلا عشاجم

 8:5 ج يعشاجملا

 54:0 ج ريمع نب ديعس نب دلاجت
 ٠٠١ :7جو



 :0 جو "“65:* جو 519:١ ج دهاجت

 ا

 7:١0ج لهذ نب ةعيبر نب ةبجم
 يبلغتلا تاسح نب ليذهلا - عدجملا

 ٠١10 :*ج دايز نب رذجملا

 - درجملا

 ١١5 :؛ ج روث نب ةأزجم

 يرماعلا حولملا نب سيق - ىليل نونجب
 ١7١ :7ج ءاقمحلا ةبيجت

 "7 :7 ج قراحملا

 :" ج ةيشبح نب ليلح نب شرتحملا
 م1

 514 :* جا قزح نب لجحملا

 ثراحلا - «نيدربلا بحاص» قرحملا

 ءابقيزم ورمع نبا
 ١١ :0 ج مههاربإ نب زرحم

 ١515 :؟ جيهابلا زرحت

 5١/8 :* ج يراصنألا رماع نب زرحي
 و5 45ج يصلا ربعكملا نب زرحت

 و1 :35ج رسحملا

 :1ج ارصم جارخ بحاص» ظوفحم

1 

 317 :7 ج محم تلحم

 محم تلحم - وحم ثلحم

 «رعاشلا» بهو

١0 

 ٠.05 :*؟ج دادش نب ٌميخ نب قلحملا

 ١ ا/ا/ :ا١جو

 2٠١ ىو ١: ج نع هللا وسر دمج

 ءالك ت50 20864415 5٠11 ل 1

 ل5 ل5: كام لك ثك١ ملال الك

 2كض١1 فكلذال كذا“ كذحك كلم 498

 كمام 2 ؟كالل1: كلثوم ىو نلكع#ع ك*عا

 20/5٠٠ و95 تلقرم  لكولاإل ى”ؤك كغم

 رسال 0 ا يم

 ل لاا نيل ل98 نر اإل

 كل 5ع اال ناك كك

 وم ء”ا:5جو 501 2555 285959 “*ع«ع

 2لةث'' قلك قع لاك الث الث سال لع

 كك ١ ضو لل لل“ سكك هع عق»

 2كهك٠6 لخلل خه لضم أ

 ءكقككأذك فلكم لكع اكدر لك ه*# لوم

 ءفكقال فلم“ظ امك كلما فلاب لال.

 2” كاك: كحأ نكرم لت ص# علا

 25115 ءككأ 0505”2 2500625 ك5

 كما كلذع كالا لال. كد “5كم

 اك 0ك للك؟ لكلا لع لكمف

 701 2500 0*2: 2”عم #2 عع عموم

 «غ١1 غ5 0 «1 :#”جاو "1 هس

 كتكم ا سلا“ فق لك ىلع فلم كمل



 عا تلا يشل ري اا ا

 ءكق58 14151 2كثال 2.١55 2١1:0 كم

 ككل /لككف 2كوإأل ل8202 16 2١855

 لكمع هك الال كالت كالك لال" لالا

 ءقكواأ فكقف١ فكزال لامك لخخكت للم

 كالأ كوم ككنو نك للوعي

 كا تكردمو كرمال لكلا نع ى'ك؟الال

 صو نسل عع نسعل نلجو مجم

 3 كل 250605 265 6.١" "54 "عم

  48خورو :1840658 510« 5/65٠١

 5120٠١ امال كالا مكثت ل4

 لكو ال55 اكول نكؤ١ كسو لسع

 كعءق عك 295:0حجو نضر تضشا ةاضخ

 مل كل 007 تر ا لا ا ا

 20 05: ك5: نك“ لك" لام علال أك

 «غ680 20065 #20 255 220 :. 2“ طك

 وول نكت كم تش تك" كال كا دم

 ف 5مل لث بلا ىلع تلق للا تكمل

 13151 كحأك كحول ملء" لكل قه

 لكأاأ لقا فكقم للك" ل“ ل٠

 ككأال ىكاأكأح كالال نلكإأل ك5 علا

 سب نمو عو نك حت الكفو

 "6م , 96"9" 2 ٠١:298 259 2519 2555

 205 2” 2” هع "5 2:5 2. “6

١1 

 #1" نك ع ا" :ا١جو 506 غ,"هث:5 .“مع

 ك7" ملكات ءكلكأ ءك١٠“#" ص50 كع

 ككل اكأتأال نكلكك /ك7506 ك5 نكالا»

 ك5 #5 كلا كلا للكل ملكو

 23050 ثكنؤ كم نكالال نلت” كام

 ويف «5 :7جو 51١5115٠ ءكمخقك 245

 يفق فمءالم 2645 2525 الا كا"

 كذا 2فكل"كأ 2 لكم كلككع 20١15 قلك

 لال" ككأخ فككش 2ك55 2.555 ل5"

 2555 ”كوال 2/5995 1*292 كحك كاع

 كلف 2كثكك ككا؟ 2ب,واأل ىكضن؟' 6

 2” 2٠٠١ 59595 كقأل 2,555 "0

 ١ 1٠1٠١ :8جو اما سس ال 0 ريا

 ءضمءالا ءىل ع نق 200628151

 95/295٠ 01١506 ١152/5١ 5 م

 :؟ ج «يدهملا نب مههاربإ بتاك » دمحم

 ١51 :5جو 1١717

 بتاك » دمم - «يدهملا بتاكو دم

 «يدهملا نب مهاربا

 ١١:7 جو 05:١ ج مههاربإ نب دم

 5١5:5 ج هايز نب ميهاربإ نب دمحم

 216 :5 ج قابيشلا مهاربإ نب دم

 ٠6" دج قارولا مهاربإ نب دمخ

 1١1١07 :7 جا قاحسإ وبأ دم



 ١١9 :5ج يرصبلا ركب يىبأ نب دم

 ١١١ :١ج قيدصلا ركب يىبأ نب دم

 #4521 041 .40:0جو :4١" جو

 تح ات" ه5 فك 4

 :0 ج ةفيذح نب مهجلا يبأ نب دمح

 976 .ا/'؟

١560 ,. 589 

 مهجلا ىبأ نب دمج - ةفيذح يبأ نب دمح

 ةفيذح نبا

 دمحأ نب دمحخ

 7١ :7ج يفوكلا دمحأ نب دم

 "5: :؟ج ىعفاشلا سيردإ نب دمحخ

 01 268 ::جو "الك :؟جو

 :م8جو ٠6 :؟ج قاحسإ نب دم

 + ١6١

 10:7 ج و 50:١ ج ثعشألا نب دم

 ديشرلا نب نيمألا - نيمألا دمحم
 500 :3ج و 504 :؟ ج ةيمأ نب دم

 ١: 2558 5١9 ج راشب نب دم

 ١8١ : ج ريشب نب دمخ

 يربطلا - يربطلا ريرج نب دمخ
 ردنع - رفعج نب دمحخ
 ١١7:١ ج بلاط يبأ نب رفعج نب دم

 ١١8:0 جو 5١8:15 ج مهجلا نب دم

1١ 

 ءكاؤ نوال: الجر 5560 ء١10 :5جو

 ١1١ : جو ؟ال؟ 4

 "16 :؟ج يحمجلا بطاح نب دمت

 606 :6جو ا :؟حجو

 :1جو 08١:“ج جاجحلا نب دمحخ

 لكك لنا كوك 0 جو 5٠١ لال

4 

 :8ج «راشب ةيوارو» جاجحلا نب دمحم

 ١

 م١ :؟ ج ىطبنلا ناسح نب دمحخ

 م. :6 جاو ١: 7١6 ج نسحلا نب دمج

 55١ :3ج ينيدملا نسحلا نب دمحم
 ةملا 35 ٠ 5 دمي

 كم : 0 ج يلع نسب نيسحلا نسب دم

 <١ لا

 ١٠٠١ :7ج مكحلا نب دم

 "ا :7 جو مال :0 ج دامح نب دمح

 بلاط يبأ نب يلع نب ةيفنحلا نب دم
 ع6 جو 1500 5107 كاكا :؟ج

 ءك[5 055200 .81:0جو 9065

 119 :7جو 10 2.5١ 5١8

 ١١؟ :ه ج دلاخ نب دمخ

 7/١ :6 ج كمرب نب دلاخ نب دمحم

 ٠١ 59:8 ج شادخ نب دلاخ نب دمخ



 ثا :5ج ديزي نب دلاخ

 5٠١ :اج ةيجان نب دواد

 5١08 :ه ج نونلا يذ

 58١ :0 ج قئار

 ١١8 :5ج بابرلا

 ديشرلا نب نيمألا - ةديبز
 515 :؟ ج ريبزلا نب

 ١19 ١:2507ج ايركذز نب

 :315٠١١5 جو

 5 ا 0 تت

555555 65 

 ١114 :؟ج ثراحلا نب ةرهز نب دمحخ

 ء١؟8 ١: ج يبلكلا بئاسلا نب دمحخ

 :0جو "9 لأ .55 للك :3؟ جو 0

 58 250١ :0جو ١1

 :060 ج ديشرلا نب «ةريرس نب» دمخ

177 

 11:0١ج و 98:1 ج ديعس نب دمخ

 "03:6 ج حافسلا نب دمخ

 :8ج ؛«ملاظملا بحاصو» مالس نب دمحخ

 1١1١١

 589:5 ج يسحمجلا مالس نب دم

 “٠ :م8جو 59“ :9جو ١١ :؟جو

 ةملس نب دم - ةملس نب دمحخ

 نب هللادبع نب يلع نب نايلس نب دمح
 550 215 :5جو 55:١ حج سابع

 ٠١07 :1ج لهس نب

 نيريس نبا < نيريس نب

 ظ 5 ذ باهش نبا - يرهزلا باهش نب

3 3 
 :0 ج «نومأملا بجاحو» حلاص نب

7 

 554 :١ج نارهم نب حلاص نب

 ٠١١ :؛ج لوص نب

 م00 :"حج ةرمض نب

 م55 557 5 217 :0 ج هللاديبع نب ةحلط نب
 ١مم 5ع

 : 0 ج «لكوتملا بجاح » مصاع نب دمحم

 فش

 17 :8ج يفنحلا رماع نب دمخ

 5109 :,7ج ةشئاع نب دمخ

 ٠٠.٠١:05 ج (ينغملا» ةشئاع نب دم

 ٠٠١ :4جو 08 .88 :7جو

 :0 ج تباث نب ةميزخ نب ةدابع نب دمحم

3 

 ١: ١88 ج يبلهملا دابع نب دم

 ١8:6 ج مكح ادبع نب دمحخ

 611 :0ج - ديمحلادبع نب دمخ

 بئذ يبأ نبا - نمحرلادبع نب دمخ



 :" ج ليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمخ
 ضنن

 مكحلا نب نمحرلادبع نب دم
 :0 ج لخادلا نحر لادبع نب ماشه نبا

 ممن للم أ

 ينشخلا - ينشخلا مالسلادبع نب دمخ
 5١ :0 ج زيزعلادبع نب دم

 ١١7:5 ج رفعج نب هللادبع نب دمخ

 . 851:0 ج نسحلا نب هللادبع نب دمحم

 ىلع ىو لعو لل لل للا

 ١١و :مجو هو :7جو 51٠١ ءللكو

 598:١ ج ىعازخلا هللادبع نب دمحم

 ْ ؟.07 :8جو 85:5١5جو

 04:١ ج رهاط نب هللادبع نب دمخ

 535 :"جو 216 25١51 :5جو

 ٠8 :0 ج ةثالع نب دبع نب دمحخ

 و1 :؟ج رمع نب هللادبع نب دمحخ

 ناثع نب ورمع نب هللادبع نب دم
 ١١5 وو :7ج

 :3ج يفقثلا ريم نب هللادبع نب دمحم

 ١6١

 2١6 :؟ ج تايزلا كلملادبع نب دمخ

 :غجو ١5541١518 :"جو 5٠٠١ ال١

 :51جو م58 كحك كتز .؟غ1 كلا

 ١ :8جو ٠١.٠١5

 .؟50 :؟ ج حلاص نب كلملادبع نب دمخ

 508 :1جو 5

 ٠١ :8ج ديبع نب دم

 يتتعلا - هللاديبع نب دم

 قاحسإ نب ثراحلا نب هللاديبع نب دم

 م٠ 17ج

 ناقاخ نب ىجحي نب هللاديبع نب دمحخ

 88١ :0جو 559 :5ج

 11 :؟ ج هللاديبع نب يبتعلا نب دمخ

 ١7٠١ :7ج باتع نب دمخ

 - ربدألا نب يدع نب دمخ
 ربدألا نب يدع نب رجح
 5+ :"جو 5١١ :7ج ةفرع نب دمحخ

 ١١5 :0 ج بلاط ىبأ نب يلع نب دم

 ١١4 :* ج نيسحلا نب يلع نب دم

 ملم لو كم :0 جو

 5١55 :1ج يرماسلا يلع نب دمخ

 *88 :60جو

 وبأ» سابع نب هللادبع نب يلع نب دمخ
 مم 0555 2.5١9 55١ :0 ج « حافسلا

 :0 جو 559 : ؛ ج ةلقم نب يلع نب دمخ

84 

 ١١8 :6 ج مزح نب ورمع نب دمخ



 ٠١8 :1ج ديعس نب ورمع نب دم

 5313 :5ج رابع. نب دمح

 :" ج يميمتلا دراطع نب ريمع نب دم

 5/1 7 جاو ١1078 :6جو 5١5 كالو

 ١108 :ج و ٠١6 :؟ ج راغلا نب دم

 ١18 ءتال :الجو

 51180508 :“ج لسصضفلا نب دمخ

 "١ ءك95 11١:4 جو

 ١18 :؛ ج يناجرجلا لضفلا نب دم

 مال1 :0جو

 557 :؛ج ىخركلا لضفلا نب دمخ

 ١45:5 ج هللاديبع نب مساقلا نب دم

 "85 :06 جو

 5١15 :1ج يخركلا مساقلا نب دمخ

 68١5 28 جو

 وباو - يسمشاملا مساقلا نب دمخ

 « ءانيعلا

 نيل :0 ج ريثك نب دمخ

 59 :١ج ينظرقلا بعك نب دم

 ١7:5 ٠ جو

 1١:- ١7161111515 ج ثبللا نب دمج

 "الا ::جو

 555 :١ج سنا نب كلام نب دم

 "89 :"ج يناريحلا كلام نب دم

١ 

 "ال" :ه ج نومأملا نب دم

 57١ :١ج مكحلا نب ناورم نب دم

 دج نب ناورم نب «هرغصالا» دم

 ْ ؟1؟ :0 ج

 :6 ج دمحم نب ناورم نب «ربكالا» دم

 لح
 ١8 :؟ ج يفئاطلا ماسم نب دمخ

 ٠.7110 ج و0. 17:1١ جةملسم نب دمخ

 ١96 :”ج بعصم نب دم

 ١١9018 :8ج جرعألا حورطم نب دم

 زتعملا - لكوتملا نب زتعملا دم
 هللاب رهاقلا - دضتعملا نب دمج

 ١6١ :0ج و ٠١8 :؟ ج زاغلا دم

 2,٠١501١١ :؟ ج رذؤانم نب دمحخ

 ١117 :5جو ملم ءلتال كمذح ءلالو

 :0 ج رشتنملا نب دم

 :"جاو 059:١ 7١8 ج روصنم نب دمخ

 ١م :ملجو ١605 :5جو 0« ١10

 :"جو ١١١5:؟ج ردكتملا نب دمخ

 505 :7جو ١١ :6جو ال١

 يدتهملا - قئاولا نب يدتهملا دم

 - روصنملا هللادبع نب يدهملا دم

 يدهملا
 ١11 :*” ج يتخبونلا عيجن نب دمحم



 ٠٠١ :؟ ج ىنئراخحلا رضنلا نب دم

 و1:”جو

 يموزسخملا ليعاسسإ نب ماشه نب دمخ
 ١58:68 ج

 156١م

 ٠٠١ : 7 ج ىبدملا لاله نب دمحخ

 نب دمم قاحسإ وبأ - قئاولا نب دمخ

 قئاولا
 و9 :؟جو ١: ٠١ ج عساو نب دم

 ١١ كام لاك :”جو "ا ل

 8١::71جو 5060 :7جو

 "م 06 :" حج حاصضو نب دم

 قمل كك :8جو رح :0جو 534 :5جو

 نايفس يبأ نب ةبتع نب ديلولا نب دم
 784:14 ج

 8٠88 :0 ج توقاي نب دمخ

 *١6 :ا/ج ناسح نب ىبحي نب دمحخ

 م0١ :0 ج دلاخ نب ىحي نب دم

 515 1:4 ج داز ريش نب يحي نب دمحخ

 مالك .5ا5 60 جا دادزي نب دم

 ١74 :ه ج يراصنألا ديزي نب دمحم
 ١" :" ج يرتستلا ديزي نب دمحخ

 زيزعلادبع نب رمع نب ديزي نب دمخ
 ؟08:5جو ١١١ :١3ج

 50٠١ :7ج يشرقلا ديزي نب دمخ

 مم دا جا يديسللا ديزي نب دمخ

 39 254:5 ج ةملسم نب ديزي نب دمخ

 دربملا - «يوحنلا» ديزي نب دم

 م١8 8:1 ج يفقثلا فسوي نب دمخ

 8.5 ١21وال :6 جو

 ١: ٠٠١ ج يدادغبلا دوم

 .١9 ءا١5 .3ا1 ١: ج قارولا دوم

 لححض 2١١ 255 0 2١5 :5جو

 :مجو مثال نتف ءلتا وال

 مب نلحح نكرم ككل ءفكقال ككل

 ”؟0 :0جو ١86 :5جو 535 :1جود

 ١٠ :8جود

 م[. :9ج بركيدعم نب سوح
 ١١ه :ه ج (يدهملا ةيراج » ةايحم

 مالا/ :0 ج («نيعتسملا مأ» قراخم

 1٠ 60352260 :7ج «ينغملا» قراخم

 ١1١ :0 ج (ةيواعم ىلوم » راتخملا

 م١6 ١: 58١. ج ديبع يبأ نب راتخملا
 2,551:9جو ؟ و م الك 2ء560:5جو

 نمو: لكم 2ك” ع1 :6جو 9

 ؟الال ١58:7 ج و احا كالا



 ١: ٠6١4 ج «رعاشلا» يموزخملا

 م00 :#حج نسحلا نب دلخت

 7١:5" جا يلصوملا دلخم

 ١1 :8ج «ينزاملا ةيراج» مادم

 كلو نك ىلإ كلل ١: ج ينئادملا

 قع ل5 ا 258:5 جو ماكو ١

 ١58 . 8 :”جو 1و8 ف,“ا١!؟ فكم

 تل تالا ا ا ا ىلا د يمل

 "م 0:56 7 ؟ ء151:86جو 21004 "١

 كا (2م5 2515 255 2580560 206٠455

 فق قف“ قع مله ءالع كحك كل

 لولا سلالا لكمع ل115 #0 كاكا

 لتحعأ اكقإل لقال لكاأملل كالف .كالك

 1 وللمكل لكلا تحال اك ؟

 لت“ سلال: كاكاأ١ فقر س60 :7جو

 5ك 06 :8جو 26:5 *#“١ 25 ١0١"

 2014 "١19

 نيد :0 ج «نومأملا مأ» لجارم

 1١١١ :8جو

 ١4٠ :6 ج ةرم نب رمارم
 ريرج - عبرم
 4:5 ج دئرم

 ".6 :”ج دئرم يبأ نب دئرم
 ٠11 :* ج لقعملا نب ةملس نب دئرم

 :6 ج «دايز نب هللاديبع مأ» ةناجرم

 ١و؟ لملك لكم

 2187 ١: ج يجراخلا ةيدأ نب سادرم

 :8جو 15١ ء550 :5جو 214 58١

 5601١ :1جو 0

 "085ج يملسلا سادرم

 ١" :1ج نابيش نب لهذ نب ةرم
 18 :5ج مصاع نب سيق نب ةرم

 598:7 ج يدعسلا ناكحم نب ةرم

 2٠١5 :7ج يسفقثلا بتعم نب ةرم

/0 

 51:5 ج ماه نب ةرم

 ؟و+ :7 جو 5١9 :5 ج ينابزرملا

 سيك ١: ج شقرملا

 :5جو 8١07 :"ج رغصألا شقرملا
 امال كم

 ".07 :"ج ربكألا شقرملا

 ١: 2١١١ ج ةصفح يبأ نب ناورم
 ثلا 5 جو 134 5 كلف 1

 :0جو ١90 :1جو !1518 :#”جو 7

 :7جو ١95 163 .15؟ :5جو 505

 ملت ننال ككاو 14#

 نسب كلملا دبع نب رغصألا ناورم
 ١76 .138 :ه ج ناورم



 ناورم نب كلم ادبع نب ربكألا ناورم
 ١/6 ءكتح :6ج

 258:١ 208.1١ ج مكحلا نب ناورم

 موو نوال لكن5 كو5 لكنا 17

 ء٠م5 :1جو ؟ال٠0 :8جو ١6 :؟جو

 وال اة تا الا كال مل

 نت م 148:0 جو 54 ك5 ١

 تل 1 4 ا ا ا

 كقال ك1 35 1١6 ءك5١*1 كلم كلال

 كمع 2كماع ككل ممم 05١ لالا

 ١م .58 :7جو ١8١ :35جو

 دمحم نب ناورم - رامخلا ناورم
 مع :0 ج عاجش نب تاورم

 عابنز نب ناورم - ظرقلا نب ناورم
 ء١؟6 .ال.:١:8 ج دم نب تاورم

 ءكردا11جر 1١1 :5ج١1:؟جو 7

 للكل اكلم كءط هجر 5و5 كلكم

 تقف شما شل ل7 ا ل

 :7جو 504 :1جو 580 ء”554 ء”5

 ١1

 5١17 :؟ ج ىسوم نب ناورم

 :0 ج كلملادبع نب ماشه نب ناورم
 5١

 ١955 :الج يزورملا

 ٠11 :*” ج لقعملا نب ةملس نب دئيرم

 يسيرملا رشب - يسيرملا
 : ١ ج مالسلا اهيلع نارمع تنب ميرم
 91 و35 :70جو ١١5 ::جو 6

 3١8 ١ :4جو

 ١١١ :مج «ةيراجود جازم

 نب رمع ىلوم» ىبحي وبأ محازم
 515 15ج و 5751 ١: ج «زيزعلادبع

 ١811 :8ج بعك نب محازم

 5٠١ :ا7ج ينيدملا ديزم

 :8جو 5١5:٠ ج رارض نب هرزم

 :١ :8جو 5٠

 1:6 :5ج رباج تنب ةنزم

 ٠١9 :1ج (رعش يف» ديزم

 81١17 :0 ج ىبحي نب لصملا نب ديزم

 ورمع نب ثراحلا - ءايقيزم

 597 :*ج ةربو نب بلك تنب ةنيزم

 5١١ :*ج بابر نب رواسملا

 551 :*ج راوس نب رواسملا
 ١١١ :5ج كلام دبع نب رواسملا

 5٠٠١١ :6 ج ةبقع نب رواسملا

 ٠١5 :7ج ينافطغلا كلام نب رواسملا

 ١01 :5ج و 11 :1 ج دنه نب رواسملا

 ١68 :5جو ١٠١ :* ج قارولا رواسم



 م017:4جو

 صاقو يبأ نب دعس - باجتسملا
 نسف :0جو 518 ::5ج نيعتسملا

 ١١6 :8جو

 580 : 0 جو 5548 : 6 ج هللاب يفكتسملا

 718 :؟ ج ةعيبر نب رغوتسملا
 ١و" :5ج « ديشرلا بجاح » رورسم

 ه0 :8جو

 :0 ج كلملادبع نب ديلولا نب رورسم
 5١

 59950108 :7 ج عدجألا نب قورسم

 11245:0جر :758021411١8 جو

 7٠١ :*ج لثاو نب قورسم
 ١78:17 ج عارذلا قراط نب ةدعسم

 515 :؟ ج كيدف نب رعسم

 "و :8ج مادك نب رعسم

 ١١١ :8ج «ةمرلا يذ وخأ» دوعسم

 000 49:١ ج باطخلا نب دوعسم

 م١٠ :*"حج ةدلخ نب دوعسم

 ٠٠١0 :"9ج يفقثلا بتعم نب دوعسم

 ٠١07 :5جو

 558 :" ج زرحأ نب ماسم

 ١١7 :4ج بدنج نب ماسم

 دايز نب مس - دايز نب ماسم

 ١: ١9 ج ديعس نب ماسم

 بدنج نب ماسم نب هللادبع نب ماسم
 ١7 :4ج

 ١:- 250٠١0315 ج يرملا ةبقع نب ماسم

 :5جو 511 : "جو 06 :5 جو ١

 ءلل5 4111 كك :6جو ١84 لاله

 160 :5جو ١1٠ ل99 ك9 كالال

 547:7 ج بلاط يبأ نب ليقع نب ماسم

 ١؟/ 2.١55 :80جو

 51١:60 جا يلهابلا رمع نب ماسم

 60١١::١ج ورمع نب مسم

 "07 :" ج ةطرق نب ماسم

 99:١ 5٠١51910 ج ديلولا نب ماسم

 250606 4.50١5 25865٠ 255 للك :؟جو

 :ا١جو نفرح :6 جو ١08 :؟حجو انها

 تشيل يلا د ل ل

 :جو ١50 للم اكد ل55 ل١

 ١م ل6١ #٠ الأ

 ٠١١ :6 ج يرورحلا ديزي نب ماسم
 ١817 :؟ج بهو نب ديزي نب ماسم
 لكاآ» ورمع نب ثراحلا نب ماسم

 الو :5ج «رارملا

 ١١5 :0ج يدزألا ةديدح نب ماسم

 587 :؟ج بيبش نب مسم



 ١: 9860. 2١٠٠١١ ج كلملادبع نب ةملسم

 85.651: ج و "91 2599 55060 2.51

 5١1 .1/ :1جو 41١81 50١ :*”جو

 لكمك فتلك فكلما كالا «ء8:68١١جو

 مك تت :4جو ١5١ كلك “44

 ١99 :1 ج براحم نب ةملسم

 م15 :*”ج دلخم نب ةملسم

 :0ج كلمادبع نب ماشه نب ةملسم

 5١ ١98

 ١7١ :؛ ج يدبعلا لاله نب ةملسم

 51107 :08جو

 ١١17 :14 ج رايس نب عمسم

 وا/ :5ج كلملادبع نب عمسم

 الا :١1جو 511 :” ج ديري نب رهسم

 :60جو ١١١ :1ج ةمرخم نب روسملا

 4:١1جو 6١ :,7جو ١« ١5150١1٠١

 70:1١ 5١١9 ج مالسلا هيلع حيبسملا

 20قك 6 28 ىف .كع 5132 :؟جو

 كالال ل595 255:0 ,”ك55 لآ 5١

 لاا ءك١6٠5 فحف ىلع :؟جو "41

 .غ60:6 حجو ا ءاك :1جو ٠ 2 ١5١

 نكد تت حا ة حلما كابل ١ ا بمر تي

 95+ 25و59 21١6١ :90جو ١١7 :١3جو

 نو 2" :م8جو <3230

١.0 

 +١ :اج لاجدلا حيسملا

 ١5:١" ج باذكلا يفنحلا ةمليسم

 مام ء4 :"جو

 ٠١ : ض7 جا ببسملا

 5957 :* ج ورمع نب ريهز نب ببسملا
 :”ج ههييقفلا» كيرش نب بيبسملا

 قحألتل

 :” ج «رسعاشلا» سلع نب بيسملا

 5١6:1 ج و 06/3٠١

 214510147217: ج «ينغملا» دودشملا

 128 ءكال .556 0

 :" ج ةعيبر نب بركي دعم نب حرشم
 م

 م0 :هج «عيطملا مأ» ةلعشم

 ١: ١17 ج «سرف» رمشملا

 2247 :5 ج ثراحلا نب ةعيبر نب داصم

 م46

 18 :؟ج بعصم

 5١7:0 ج يمعثخلا عيبرلا نب بعصم

 اضن 2و8 ١: ج ريبزلا نب بعصملا

 ١مل 616١.65 .“"8:5جو 4" 4١"

 5٠١ لوو كوم :5جو 5و8 :9حجو

 2١05 #16 غ١0 23560801١606 :06جو

 لتي لت" سلكتكأال سنلكل ١68 2١69



 5118 ءكال4 ءكك هكا :الجو 50

 ١١6 :8ج «رعاشلا» بعصم

 :ج و ١١7:06 ج هللادبع نب بعصم

16 

 :0 ج فوع نب نمحر لادبع نب بعصم
 ك١

 م6 :؟ ج ةلقصم

 ١17" :"حج يدبعلا ةبقر نب ةلقصم

 :51٠١2 ج يديبزلا ةلقصم

 :7ج و ١١” :“ ج ةريبه نب ةلقصم

4 

 1١0 :5ج كيرش نب رضم
 اه :7ج رطم

 :6 ج «كلم لادبع نب ديزي ىلوم » رطم

184 

 ١ :١ج جارد نب رطم

 سيق نب دعجلا - ةضف نب رطم
 نيل د ةيجان نب رطم

 :؟ ج ريخشلا نب هللادبع نب فوطم

 1و١ وك م١ ل مك” ع١

 4:١1جو ١١" ءالء:0جو :9:“جو

 ؟017 :8ج بعك نب دورطم

 ١71 :؟ج ىدع نب معطم

 77١ :*ج لفون نب معطم

 يديبزلا ةلقصم - يديبزلا ةقلطم

 07 :5ج شاورق نب حوطملا
 "م١ :0جو كدا :5 ج عيلطلملا

 ناني
 :"جو ١٠١! :؟ج سايأ نب عبطم

 قلي
 ٠١8 :28ج ةمولظم
 5١ :اج يراصنألا ذاعم
 5800185 61١70 :" حج لبج نب ذاعم

 ١١١ :7جو ١68 :5جو

 548 :*”ج ثراحلا نب ذاعم

 ١117 :7 ج لهس نب ذاعم
 .٠ :*حج ةمصلا نب ذاعم

 نورت :" ج حومجلا نب ورمع نب ذاعم

 539 :؟ ج ماسم نب ذاعم

 549:17 ج و ١١4 :؟ ج ةيودعلا ةذاعم

 ؟و :7ج كراعملا

 ١: 2١05.15 ج نايفس ىبأ نب ةيواعم

 177 1 ] ] ز ] ز ز ] زؤزؤزؤ7

 ءالال لال تق فال 26132061 265 م7

 هلك 185 ل17 كلة فم ول الم

 ضخ شلل لل ل ل

 لكك "غ4 “كال سو عم سوو

 سمج سوو سوس نسو» نسو) سوت



 ضلال نال" 02 ,258056 215:75 ج و ؟ةا/

 قضم: 06 لكن ال ملاكا ال6

 لح ا لكأؤربل 55 #25 كال كابا

 للم كو كو سول سلو سلا

 ع١ :؟جو اننا تا ا

 ءلو؟ 2كقع لادم بلكمل تكمل ك١

 ككاأل لىكروك 2كرمطف كالاب لكالأ للككفأ

 قم قم ق5 2ك :5جو :"2 5١"

 فلما 0ف3ك٠.٠ فقأ قمم فقال قا" فق

 تمل نحت ىلا ل تا نا ا ا ا را

 ءءء 06011 ل5115 1١

 كال" كالا كالا نكال١ ك5 4

 اال كا١٠ 2كأذقف كال ءكالك ل00

 2كقذال ك5 2ك: 205 2590 ؟كا؟

 :0 جو 6١" كلذ 25075 2« 25060١

 فكاأ 2 ى3ىن ٠ع للف قك م١ "2 25:64 26٠١

 ق5 فق" فاك لخ بلال لك لق ىلا

 2595 قمَّمم لال قلك

8 

 ثمل ا ا ا

 تا تير تيا تا ل ل

 لا

2١1١+ 

  21١16فتكدكم لازال لاك 211

 لك ل0 لأ: لك" لكأك؟#ع؟ لككأ

 تالا كتل 2اكتال 20750١ ككل 0:6

 قفز

 2١4

 255 :١جو 515 ااا

 لكأ فكك لقك

2016 

 25954 لو

 لق كم ملكا اكد كو :الجو ؟اال

 لاو ءقك فم قفز وع ىللال 2م

 كلو ١1501106 4١0١ غ5 ل

 0م كلل ك5 كك لالا لام

 ١١ :8جو

 2١50١١6٠١ :5 ج نوجلا نب ةيواعم

1 

 5958 :"حج ميت نب ثراحلا نب ةيواعم

 ١71 :7 ج ريجح نب ةيواعم

 ١١١:١ ج يدنكلا جيدح نب ةيواعم

 811 91.0 :"جاو

 :"ج ةيواعم نب ورمع نب ريخلا ةيواعم
 ضحي

 576 :"ج حلاص نب ةيواعم

 :* ج ليخألا ليقع نب دابع نب ةيواعم

 ١: ١6١ ج يرعشألا هللادبع نب ةيواعم
 501:6 جو الا“

 :0 ج ثاورم نب كلملادبع نب ةيواعم
 ل

 «يدهملا بتاك » هللاديبع نب ةيواعم

 5188 :5 ج

 : " ج يملسلا ديرشلا ورمع نب ةيواعم
 ني وا



 نيم 25و 258:1جو

 5١ :؟ج ةبتع نب ورمع نب ةيواعم
 ٠.4 .195:0جو

 0١ :1ج سارف نب ةيواعم
 :" ج لكفألا ةملس نب سيق نب ةيواعم

 نود

 ١714 :ا7ج تاورم نب ةيواعم

 ٠١5 :"”حج ىبلغتلا رشعم نب ةيواعم
 510 15ج دجنلا عطقم ةيواعم

9١ 

 م16 8 ج يدنكلا ةدالولا ةيواعم

 :"ج ديزي نب ةيواعم ١1١ جو 0:

 ١560 4 ١15.155 :7جو 19107

 ءدمال :6 ج «ينغملا» ديبعم ١14848

 مال عمك كثر كمي كال كو :7جو

 ةعرز نب مسأ نب دبعم ج١: ١١
 ج يلدجلا دلاخ نب دبعم 414:37

 :0ج يعازخلا دبعم ١ه

 :؟ ج ةرارز نب دبعم ١98 :0جو

  8٠.ءل:5جو و١5

 ؟؟ :5ج ةمصلا نب دبعم

 مس :م ج «رعاشلا» عوكألا نب دبعم

 م15 :6ج يفقثلا بتعم

١4 

 مابك 25/6 :6جو نيرا : 1 ج رتعملا

 509 25252١ :١جو

 :غجو "00 «,4 29107 :؟ ج مصتعملا

 :ا١جو ضف :0 جو 5181 ”95 8969

 58١ مل غ6 :7جو 67

 قفوملا نب دمحأ سابعلا وبأ دضتعملا

 "078 :6 جو 518:4 ج

 لكوتملا نب دمحأ سابعلا وبأ دمتعملا
 505 :1جو "اال :6 جو ؟"18 :4ج

 :27جو 59١5

 :8ج و ١١0 :ا/ج ناملس نب رمتعملا

38 

 11 :86 ج رمتعملا

 8070: ج مملس نب رمتعملا

 ف :0 ج ةصفح يبأ نب نادعم

 ه0 :5حج ةمصع نب نادعم

 01 :5ج بلعق نب نادعم

 و١ :5ج برحم نب نادعم

 ١١١ :ال ج لدعملا

 550 :*ج ةلبج نب بركي دعم
 518 :* ج حلاص نب ضرعم

 ارب تدب : 5 ج يقرابلا رّعملا

 <")0 : ١ ج عيبس نب لقعم

 7955 :*”ج يعجشألا نانس نب لقعم



 ١و :0 جو

 ١88:7 ج ىبضلا لقعم

 وبأ وخأ» يلجعلا ىسيع نب لقعم

 71711 ج «فلد

 517 :*ج (ربعش يفد لعملا

 599 :1ج يمعلا دسأ نب ىلعملا

 ناعدج نب ةبلعث نب ميت نب ىلعملا
 سل 03 559 .19:7ج يئاطلا

 ١01:17 جو 550 27754: جاو "417

 ١ :؟ ج يدبعلا دوراجلا نب ىلعملا

 ١/ :15 ج ىنثملا نب ىلعملا

 !5١ :؟ ج رمعم

 85١07 :0 ج ىبحي نب دلاخ نب رمعم

 "11 :5 ج ىحي نب لضفلا نب رمعم

 ةديبع وبا - ىلثملا نب رمعم

 :١907 ج «رعاشلا» سوأ نب نعم

 ١9.١ :0 جو

 ج ةدئاز نب نعم
 لاك ت5 جو 509 501غ كول

 فق55ع ١*5

 :5جو ١13" 2015195 24 :؟"جو ١٠

 ١.2 ١38١ وج١ا:

 :1ج يزاملا كلملادبع نب نعم

 1 :0 ج يدع نب نعم

 : 7:7جو ١084

1١ 

 ما : 33 جا بهو نب نعم

 8م : 3 جا ثراحلا نب ذوعم

 نورا :" ج حومجلا نب ب ورمع نب ذوعم

 715:58: ج و ١17:1١ ج يديعملا

 ١11 :1ج ةمطاف ىبأ نب بيقيعم

 58 4م :6جو

 ١1١ :"ج مهاربإ نب ةريغم
 511 :9ج دعس نب ةريغملا

 الك قال 5# ١ ج ةبعش نب ةريغملا

 25 2لءك ل6٠ :"جو 5.١806 عالال/

 :5جو "6.60 .كالك .'كءال :”جو اناا

 :0جو 2565١ 510١ 2515 255:5 كلما

 ككم .2.شؤ 2” اخ يلا ل560 لا

 ىكالال لك كلك علك :7 جو 2370

 1١١ :م8جو الا

 ١١6 :5ج ىفقثلا هللادبع نب ةريغملا

 509 :7جو

 موزخم نب رمع نب هللادبع نب ةريغملا
 "ا :3 ج

 51١ : 3 جا بلهملا نب ةريغملا

 257 :5ج سيق نب ورمع نب قورفم
 15 بأ 6

 05:4ج و ”7 :؟ ج يبضلا لضفملا

 ١٠١م فه :7 جو 7 / :١جو



 ١85 :0 ج بلهملا نب لضفملا

 دمتعملا نب رفعج - ضوفملا
 مم :"ج مكح نب لتاقم

 مكان'؟ ج ناهلس نب لتاقم

 ١1 :7 ج مصاع نب سيق نب لتاقم

 :60 جو ١98:7 ج عمسم نب لتاقم

10 

 +0٠ :5ج ينابيشلا سعاقملا

 1 ا :0 ج يربقملا

 64١ :6جو ٠١١١ :: ج ردتقملا

 :0 جو 764 :» ج دوسألا نب دادقملا

 ءك11:7جو ١؟1:5جو ”؟ 49*20

 17 ١18

 دوسألا نب دادقملا - ورمع نب دادقملا

 دجنلا عطقم ةيواعم - دجنلا عطقم

 نب ةبلعث نب ةلظنح - نضولا عطقم
 رايس

 ١: ١87 ج يجراخلا رطعقملا

 «دمم نب ناورم بجاح» صالقم

 1١:0 ج

 ١٠و :؟ ج يدنكلا عنقملا

 ١07١ :"ج بالطملادبع نب موقملا

 3:6جو

 بابض نب سيقم - ةبابص نب سيقم
 يدنكلا

 1917 : 7 ج يدنكلا بابض نب سيقم

 585 58.0:6 جو :5٠٠١ ج ىفتكملا

 "9 :7ج («رعش يف» ةموتكم

 5114 :"جو ١: 5١ ج لوحكم

 530 :7جو

 ١181 :5جو ل ١: ج فوفكملا

 ٠١١ :7ج قدزرفلا تنب ةيكم

 يشرجلا ىفوأ نب ةرارز تسب ةالملا
 ٠١5 :7ج

 نب كلام نب رماع - ةنسألا بعالم

 597 :*”ج طيرش نب مجلم

 ربكألا عبت - بركيكلم
 10 : 7 ج «ثوغي دبع ةأرما» ةكيلم

 م٠٠. :*“ حج ةربو نب ليلم

 8١ :؟ج رعاشلا» يدبعلا قرمملا

 م*.8 »جو

 ١٠١ :8ج « ةيراج » لانم

 ١7١ :*ج جاجحلا نب هبنم

 و8 :ج يدسألا حطبنملا

 م15 :5 جاو ١117 :؟ ج ناهبن نب عجتنم

 "41 :*” ج يلهابلا رشتنملا



 "5 .لال0 :0 ج رصتنملا

 ؟”١11 2508 :5جو ٠١ :؟ ج رذنملا

 ١99:1 ج ةريس يبأ نب رذنملا

 ١١6 :؛ج يدبعلا دوراجلا نب رذنملا

 2.١54١ ١17 :8 ج ريبزلا نب رذنملا

 :0 ج ناورم نب كلملادبع نب رذنملا

 م

 859 21797 :”ج ورمع نب رذنم

 م1 255:8 ج ءامسلا ءام نب رذنملا
 ملا :5جو م”ا؟

 ١9١:6 ج كلم لادبع نب ماشه نب رذنم

 لخادلا نمحرلادبع نب دمم نب رذنملا
 ا 10ج

 ج مشنم *: 01١ ١١

 ١١١ :8ج (ةيراج» فصنم

 رفعج وبأ - روصنملا
 18 :؟ ج روصنم ش

 ٠١5 :5ج يدزألا روهج نب روصنم
 8١ :4ج دلاخ نب روصنم

 نب روظنم - رايس نب نايز نب روصنم
 نايز

 :[جو 541 :"ج دايز نب روصنم

 قع

 :8جو ١55 :* ج رامع نب روصنم

 نك

 ماله : 7 جا دم نب روصنم

 :35ج و 51٠ :” ج يريمنلا ورصنم

 يي

 :" ج يرازفلا رايس نب نايز نب روظنم
 ١من ءكلا :لجو م”.

 1١١ :1 ج يدسألا فيرط نب ذقنم

 8 :7 ج يرقنملا

 م11 28958 :0 ج يدنملا ةكنم

 :5جو 5٠٠١ :“”ج ةمصع نب لاهنملا

 ه5 ١

 :3جو ١: ١08 ج هللادبع نب رجاهملا

 لح

 ناعدج نب رمع نب دهف نب رجاهملا
 "ل١ :* جا

 قئاولا نب دم هللادبع وبأ يدتهملا
 "اال 2.9206 جو 5118 : ؛ ج

 .2٠ :١ج «نينضمؤملا ريمأ» يدهملا

 لت" ملا ك1 151 ا 5#

 لالا اكالم ءلتحك ل53 13506

 لو لءح اء كالا ءكالط كالا

 كك ال تان ؟جو 535 كلا

 كوع اكزا هع الل اكو كم لال



 ل١٠ لو ل“ 8# جاو لال للا

 ءلل» ل59 155 #1 :1جو 041

 كوع :0جو 196 كالال كلو ىلكدح

 :7جو ١05 :5جو م48 "3 لكك

 تق تؤ :41جو ١40164 نال له

 ١15 ملغ "5 م

 نب ةيفنحلا نب دم - رظتنملا يدهملا

 بلاط يبأ نب يلع
 598 ١: ج نائيق نب ليئالهم

 06 ١: 3٠0., ج ةرفص يبأ نب بلهملا

 مكوك دو مالم ءكالال سلال ملل

 كتم ءكهؤ 11 كال ته :5جو

 :1جو 584 2584 2.500 :"جو "08

 ءلالم :ةجو ١85 كم١ عوام

 ؟ال ءكالال ام

 511 :* ج يبلهم ا

 ةعيبر نب يدع - لهلهملا
 :؟جو 1951 25060 ١: ج ناذبوملا
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 ديشرلا نب مساقلا - ديشرلا نب نمتؤم ا
 ١١0 :5ج و ١: 7٠١ ج يلجعلا قروم

 1١07:8. ١1١5 جو

 2559:06:1١ ج («مالسلا هيلع ١ ىسوم

 ءقك ءىق ءالا 1١. ىو :7 جو "مال

 26١ 04م 090 لكا١ لكو0 المك

 ك١٠ 4فح :5جو 7 ص1

 :6 جو 59١؟ 2١٠ :5جو 54 2 55١

 :7 جو ؟0ا/ 2015 2555 ء”كنلأ كا

 6 لاو ل6 لا 104

 51 :7 جو ضو :0 جا ىسوم

 ١17 :7ج ءاقرزلا يىبأ نب ىسوم

 ١86 ءل١؟ :*جا يراوسألا ىسوم

 578 :6 ج اغب نب ىسوم

 515 0 :86 ج ريدح نب ىسوم

 ٠١5. ٠١6 :ا/ج ينامالسلا ىسوم

 ١: 5١78 ج تاوهش ىسوم

 ١١8 :ج ةحلط نب ىسوم

 لو ١: ج كلملادبع نب ىسوم

 ٠٠١ :7ج ةطفرع نب ىسوم
 0/١" :0 ج نيمألا دمم نب ىسوم
 ١1١ :1ج بعصم نب ىسوم

 658 :8 ج يداهملا ىسوم نب ىسوم

 ١: 2178 ١70 ج يدهملا نب ىسوم

 :0 جو 06 ١: ج ريصن نب ىسوم

 1و7

 يداهملا - يداحلا ىسوم

 دمحأ وبأ - لكوتملا رفعج نب قفوملا
 هللا نيدل رصانلا



 ,”وىش :7ج («ينغملا ريبزلا ىلوم

 577 :؟ج ناقاخ نب لمؤم

 ١7١ :0 ج ديلولا نب سابع نب لمؤملا
 م١7 :7ج نمؤم

 ١88 :؟ ج ديعس نب نمؤم
 554 :؟ ج يدهملا تنب ةسنؤم

 ناذبوملا - ديؤملا
 ١١ :8ج («لوكألا» رسيم

 نب ديزي مأ» ةيبلكلا لدبب تنب نوسيم
 ١1١٠ .5١2؟5 :80 ج («ةيواعم

 ١560 :*”ج «مالسلا هيلع» ليثاكيم

 5١51 250523565 :7جو ٠١5:0 جو

 59 :8ج يدهم نب نوميم

 :0ج و ١١ :؟ ج ثارهم نب نوميم

 ال لالا ىلا الع

 «نينمؤملا مأ» ثراحلا تنب ةنوميم

 “:0 جاو 5١ .517 :5ج

 ء؟الا١ ١: ج «ةمرلا يذ ةيحاص» ىم

 ١18 2155 لاذ :مجو 5١

 ٠١١:5 ج «ثراحلا نب ةبيتع مأ» ةيم

 نونلا فرح

 5510 4 ىلا ١: ج يدعجلا ةغبانلا

 لدتا ”جو 70١5 98 :5جو 1١"

 ؟ الجو 2.1٠١ ١١0 :5جو "5

 :؟ جو 20:١ . ١00 ج ىلاييذلا ةغبانلا

 م1 كالا ك1 »جو مالم

 506 كمزك ءكالف ءنك6٠5 كلو :ةجو

 ”08 :7جو 1١8

 ١١8 :*" ج يبابيشلا ةغبانلا

 نب ورمع ماو هللادبع تنب ةغبانلا

 88 :0ج و 880 .05 ١: ج «صاعلا

 ١44 :0 ج ىماذجلا سيق نب لئان
 :/ج «ةانم ديز نب كلام ةأرما» ةيجان

6 

 :1ج يربنعلا ةماشب نب روعألا بشان

 ش 3

 :5ج («ثراحلا نب ماه لتاق » ةرشان

7 

 رصانلا دمحأ وبأ - هللا نيدل رصانلا

 هللا نيدل

 ١١١ :8جو 39 .37؟ :ال ج ىفطانلا

 نيمألا دم نب ىسوم - قحلاب قطانلا
 :١ج «(رفعج نب هللادبع لوم » عفان

 ضق

 :0 ج «رمع نب هللادبع ىلوم » عفان

 ١١60 :4جو ١548 4.020 .كا/



 ١84 0187 :١ج قرزألا نب عفان

 19 58 للال ناك[ :؟ جو

 مم" :"ج ءاقرو نب ليدب نب عفان

 09 :؟ج معطم نب ريبج نب عفان

 770 :*ج يسعازخلا ثراحلا نب عفان

 256٠ 501١ :5جو

 2351 :0 ج ةدلك نب ثراحلا نب عفان

 قف

 ١ : 06 ج ةمقلع نب عفان

 ١59 :1 ج بيلك نب عفان

 5١١199 :"”ج ةصفارفلا تنب ةلئان

 418 : لجو 66 ء:8:8جو

 55١:0 ج يبالكلا ةلظنح نب ةتابن

 585 2.585 :06 ج كلملادبع ىلوم ةتابن

 1٠١ :15ج بيبح نب ةشيبن
 707١ :*ج يمهسلا جاجحلا نب هيبن

 نسب سابعلا ما» ةيرمعلا ةليتن
 57١ :؟ج «بلطملادبع

 0 :1 ج ةملس نب حاجن

 205 :5ج دوعسم نب سيق نب داجن

 1ع

 5٠١1١ :5ج و 57:١ . ١89 ج يشاجنلا

 :"ج و 5١:1١" ج «رعاشلا » يشاجنلا

 1 ءككأل :5جو ةؤ؟ 16 جو ؟"4:

 589 .588 :؟ ج ىرغصلا ةدجن

 7١" :*ج دسأ نب هللادبع نب ماحنلا

 يعخنلا مهاربإ - يغخنلا
 61١0 :#"حج دعم نب رازن

 م١٠ :؟ ج يركبلا ةباسنلا

 0 :35ج ملاس نب بيسن

 ضرضإ :؟ج («قارولا دوم ةيراج » وشن

 نب نمحرلادبع نب دمحم ىلوم » رصن
 1١0:0 جو 0/0 :؟ج مكحلا

 41 :ج («ينغملا» رصن

 هيلع» مهاربإ نب ليعامسإ نب رصن
 ؟1 : ؛ ج «مالسلا

 ظ ١51 :7ج جاجح نب رصن
 5918 :"ج ةمرخم نب برح نب رصن
 © :"جو "59:؟ج ناهد نب رصن

 نك

 ١76 :5؟جو م١855 ج رايس نب رصن

 :0جو 19؟ :1جو 595 .584 :"جو

 :8جو ١85 :!لجو 5١18 ء55؟ ل١

01 

 700 :14 ج بيبش نب رصن

 ١9 :7ج يلع نب رصن
 نك :6 ج يروشقلا رصن

 2519:5014 ١: ج حابر نب بيصن



 :1جو ١١6 ء:5 جاو مس لمع» لال

 ءكلال كد 106 118 :5جو 417

 01 :8جو 08 :لجو 15

 ١١ :0 ج قاحسإ نب رضنلا

 :2551١ ج ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا

 ١18 :35جو ؟ال1 ءكالم 011

 ٠.107 25.05 :0ج ليمش نب رضنلا

 نب ديزي بحاص» ورمع نب رضنلا
 ٠١8:6 ج « ديلولا

 ١و :5ج ةلصن

 04 :5ج يملسلا ةلضن

 21١ ١١ :*ج يعوبريلا فطنلا

 الال ءالا :5ج «(سرف» ةماعنلا

 5١ :5ج كيرش نب هللا دبع نب ةماعن

 750 :“”ج رصعا نب نامعنلا

 ءا/ :*ج يراصنألا ريشب نب نامعنلا

 ءل51 000110 ج و 14ج 1ك

 ءالا :7جو ١/٠6١) :5جو ١04 ء11

14 

 8١. 8١٠ :5ج ساسج نب نامعنلا

 نب نامعنلا - يميتلا ساسحلا نب نإمعنلا
 ساسج

 ٠1 :”ج ةصيمح نب نارعنلا

 77١ :*”ج يعبر نب نإمعنلا

١06 

 «ء١١١ :5ج يبلغتلا ةعرز نب نامعنلا

 11 ١١١

 577 :ج ةلصن نب يدع نب نامعنلا

 م١ :م8جو

 75١ :“ج سيق نب نامعنلا

 :"جاو 816 1ا١1:١ ج نرقم نب نامعنلا

050 595 

 ء؟ا00 95:١ ج رذلملا نب نامعنلا

 195 كذحك كحذع كال كالال ىالد

 ء1106 ء٠11 .كثال 26 ءلع :؟جو

 ءالآك ك1 015:8 جو 04 0 0

 اوك :5جو "غ5 ل55 لا"خا# نس

 21م5 #01 هلال ضف" ملكك كاك لل

 5١0 كال لكلع١ لعفحل

 ميعد

 "5 :؟ ج مزاح نب معن

 "' :5جو 549:١ ج هدامح نب مبعن

 ١/5 :0 ج ةمالس يبأ نب

 ةرارز نب دبعم نب عاقعقلا نب ميعن
 غ5 :5ج

 5737 : 07ج اسن فن

 7710 :*ج بيبح نب ليفن

 591 :”حج بلوت نب رمنلا

 ١05 :؟ ج يريمنلا

 ١١8 :1ج كلام نب ةليمن



 599 :"حج ةرم نب ةليمن

 50. :“جو ١ا :؟ ج ةعسوت نب راهن

 :؟ ج «سراوفلا وبأ» لشن

 ١816 :7جو

 و7 :١ج ةرمض نب يرح نب لشن
 251:5 ج رفعج نب ةديبع نب لشن

 ف

 ١١" :”ج حارجلا تنب ةشيهن

 كلل ١: ج مصاع نب كيهن

 80و :*ج «ةبوسنم ريغ » راون

 518 2.5145 ١: ج «متاح ةأرما» راون

 «قدزرفلا ةأرما» هللا دمع تنب راونلا

 ١مم ءكا4 كه 7 ج

0 

 90 :5ج حون

 :5جو 598:١ ج «مالسلا هيلعو حون

 للم #جو 4# 2.758 لال# عل

 موال سول سوو ملل لطلال للك

 :لجو 8١" كذا :0جو هال :1جو

 لك :4جو 5177 519 7

 ١:6" جو 531: ج جارد نب حون'

 :0 جو ١/1 :*" ج فانم دبع نب لفون

 :"جو 8 :؟ ج قحاسم نب لفون

 نانا :60جو ضر

١05 

 ضنا 259:10 ج «ينغملا» ىحضلا ةمون

 مك

 ءاملا فرح

 م8 :06جو ٠٠ :؟ ج مدآ نب ليباه

 :"ج «مالسلا هيلع ليعامسا مأ» رجاه

 ١69 :7 جو 1١1١0 :5جو 017

 ءا16» ١: ج «نينمؤملا ريمأ» يداحملا-

 ككل كك :؟جو 2١96 ١5١ .1١؟

 اك ء :6جو م.060 568 :5جو 586

 84 :8ج توراه

 "017:1 ج « مالسلا هيلع» نوراه

 كلأآ كا :6جو 590 غ4 :"جو

0 501 

 م6 :8ج هدواد نب نوراه

 264 20١ .ا9/ ١: ج ديشرلا ثوراه

 نلت كاأال لكأأل للكأ 2لكل"؟

 ا ل فيال تن؟جو 86 © ١"

 ؟ 1 للا تأ ش5 455 255 55

 ك0 كل” ءلكلك١ كح 2و” :"جو

 لا 0:5جر 3652١5203

 ؟و؟لم لوال ل وال كوع لك 5١ اخ فال

 نكأو "ا اال ك6 15غ :0جو



 رو سوو سوس سرر 2553١ نس

 مر نسلم سوو لور سلو ناكل

 لكك ل51 لك56 10914١ :5جو

 نر نجع كل" ءكرخ كمك ك1

 هل ا م ل يل 0 ف

 كلن ملكك تي عك ك# تك لم

 ءال :8جو ملال ىكالك 501 كال

 لكم ملدق عقحك فال قد مكة ع

 امك لك 15 1

 ١١5 :8ج ايركز نب نوراه

 قئاولا - نوراه نب دمم نب نوراه
 ١1 لل :1ج جيدح نب مثاه

 :5جو ٠١4" :"ج ةلمرح نب مشاه

 م. كو مو لك

 ضرضشإ :0 ج زيزعلا دبع نب مشاه

 58١ 2.519 :*ج فانم دبع نب مشاه

 ممر اسال :هجو ١١5 :4جو

 844 ,ا/* :0 ج ةبتع نب مشاه

 7١ :0 ج يموزخملا ةريغملا نب مشاه

 6١ه :لجو ٠١ :5جو

 ١84 :6 ج كلملا دبع نب ديزي نب مشاه

 ١8٠١ :ا/ج «ةنودمجح ةيراج» ةيمشاه

 م15 :0ج بلاط يبأ تنب ةلاه

 ضم دو بيهو تنب ةلاه

 مم :6جو 95١؟ :5 ج ناماه

 21١5 ١١١ :5ج يرتستلا زرماملا

 +19 : ج ةرامث نب بيبح نب ءىناه

 ١: ١١١ ج يدارملا ةورع نب ءىناه

 ١١8 ل50 :0جو 485# :“#جو

 دوعسم نب ءىناه نب ةصيبق نب ءىناه
 115.1٠١ ١١ :5جو ”)» :"ج

 .07 :7 ج يىبابيشلا دوعسم نب ءىناه

 ْ ه4 450 45

 ١86 :5ج و ٠١ :" ج ىسيقلا ةقنبه
 ١18 ءكالء ك١ :7جو 588 :5جو

 ١١9 :1ج حورسم نب ةريبه

 8١59 :5جو و١ :١ج يرذعلا ةبده

 ؟017 :35جو 5٠١5 2.16 :"جو
 يلذملا ريبك وبأ - يلذهلا

 يقشمدلا ليزغ - يقشمدلا يلزملا

 16 :37ج سنخألا نب ليذه

 و8 :1ج يبلغتلا ناسح نب ليذملا

 507 ١: ج ثراحلا نب رفز نب ليذملا

 8١١ :"حج ةريبه نب ليذحلا

 ".م :1 ج ةمئره

 0 :5ج «سرف» رارملا
 لقره ج١: 2595١ ١١"

 ٠١0 : "جو *7٠٠١ .؟ ج نايح نب مره



 251414 251١51١ ج يرملا نانس نب مره

 ءل0 1351١ :5ج و 708:9 جو 0

 014 ١15

 ١" : 1١ج مفمض نب مره
 4١ :5ج ةميجه نب سامرحلا

 5515ج و 590 ١-21١١ ج نازمرمحلا

 ٠.8 :60جو

 انما : 7 ج سمره

 5١0 :7ج (رعش يف ١ ةريره

 "7 :5ج نازه

 "11 :*”ج سيق نب ديعس نب نازه
 ١ :١ج ةمحف يتأ نب ميزه

 "5 : ؛ ج ماشه

 5١8 :ج «ةمرلا وذ وخأ» ماشه

 ١١١ :8جو

 ١59:0 ج يموزخملا ليعامسا نب ماشه

 15 :8جو

 جيدح نب مشاه - جيدح نب ماشه

 51006 58١:١., ج ناسح نب ماشه

 ١8 :7جو

 25٠٠١ 1١11 :؟ج مكحلا نب ماشه

 ١08 :؟ ج يئاوتسدلا ماشه

 204 .0ا :؟ ج يشاقرلا ماشه

 ١17 :؟ ج صاعلا نب ماشه

 مكحلا نب ماشه - مكحلا دبع نب ماشه

 :6 ج لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه

206 5" 

 258 .5؟ ١: ج كلملا دبع نب ماشه

 كال كك 5ءال 0ل 1:5" 906 مال لو

 «15 448:47: 353:95 ج و "ا

 كوع كرا 2نككأل كارم نك“ ه٠

 :251١2011 جو ؟186١841: جاو ")5190

 ١١0 ءل59 ءكاكاأال كلك 200 ى”*؟

 :60جو

 ءك8169 لم86 هلك فلك أعاإل نعم

 2١9590 55 كو“ 5١21؟ 9٠ 201١91١

 5و5” كالا 2505 كلم؟

 2510 056١ ك1 كمل الإل 05

 :5جو 550 لهو 2955 23516 .كالك

 ءللو :الجو 158 كلا لال ل0

 نكلمحن لا اللا نيب تكا

 و٠١ :8جو

 ١47 :؟ج و ٠٠١:١ ج ةورع نب ماشه

 «1١1١.ا8:8١07215101 جو ”:5!١ جو

 ١٠٠١ :8جو 4

 ١١9 :1 ج مساقلا نب ماشه

 : ١ ج يبلكلا بئاسلا نب دم نب ماشه

 21١10 2155 1١9 :!"جو 8*8 ل

 2505 ءك55 250 فكافحك ءتك :"جو



 :0جو ١8١ :1جو اما" 2لءال م

 2375282058 ١51:ا9جو 05 :5جو 44

 ١59 :8جو 71/

 ١88 :0ج داصم نب ماشه

 ١117 :؟ ج يموزخملا ةريغملا نب ماشه

 ْ ٠١ :1جو

 ١8:95 جو 91:5 ج ديلولا نب ماشه

 2506 “#23٠١ :0 ج ىبجحي نب ماشه

 مآ

 598 :7 ج ينزالا زرحأ نب لاله

 ١89 :82جو ١؟ :5جو

 ١١ :8ج يميمتلا رعسأ نب لاله

 ١07" :"ج ةيمأ نب لاله

 ؟7؟ :”حج ليلح نب لاله

 61 :7ج ةماشب نب ماه

 يشاقرلا ماشه - يشاقرلا ماه

 قدزرفلا - بلاغ نب ماه
 ١1" :*ج ةصيبق نب ماه

 لالا :5جو 5١١ :* ج ةرم نب ماه
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 256٠١ 01١" :“ج لقعم نب ماه

 ١١١ :1 ج عسيمه

 :؟جو ١١5:١ ج «رعش يف » دنه

 :7جو 1م عمك لكأ :ا١جو /7 ١2

  9:4جو ١19

 دونملا دنه - «رارملا لكآ ةأرما» دنه

 ماظ تنب
 :" ج « ءامسلا ءام نب رذنملا ةأرما» دنه

 ل

 ٠١15 :7 ج ةرفص يبأ تنب دنه

 "44 :"ج ءامسأ نب دنه
 717:١ ج ةجراخ نب ءامسأ تنب دنه

 "١١ :7جو

 ٍلمجلا ورمع نب دنه - ٍلمجلا دنه

 :5ج ديرشلا رخص نب دلاخ نب دنه

 غ٠ مو لم

 5١6 :7”ج جرزخلا تنب دنه

 559 :الج سنلا ةنبا دنه

 37 :؟ج ةعصعص تنب دنه

 ةيواعم مأ ةعيبر نب ةبتع تنب دنه
 :7جو "050515251524101: ج

 ءلءآ :1جو ؟ؤ؟4 لل. ل18 الل

 211١١ “١11011١ :0جو "٠١ ل

 ١/8 ءوم اقل و7 :7جاو

 51105937: ج يلمجلا ورمع نب دنه

 50٠9 :15جو ال6 :6 جو

 :7جو ؟"0*”:١حج بلهملا تلب دنه

 ليل



 ١: ١١1 ج ريشب نب نإبعنلا تنب دنه

 ١١5 :7جو

 ١١١ :5 ج رذنملا نب نإمعنلا تنب دنه

 511 :7جو

 ةارما» بهو نب ملاظ تنب دونملا دنه

 ٠٠١ :5جو ١١ :*ج «رارملا لكأ رجح

 /١١7 :7/جو

 "ا :؟ ج ةدينه

 "6 205م5 :”"جو ٠١8 :؟ حج دوه

 5195 :6 جو 56*

 07١:١" ج ينفنحلا يلع نب ةذوه

 مام بسا؟ :”جو ١٠٠١و :؟جو

 5١١ :1ج زوه

 "ا/ :لج ركب يبأ نب مثيلا

 17 :5ج ةعصعص نب ميلا

 ع” 35ج يربنعلا رماع نب ميلا

 2.55:؟ج و ١67:١ ج يدع نب ميلا

 :3” جو ؟56 كأشاأ كول 5151 9

 5١2 كاك الك :؟جو 589” 154

 ؟1'؟ ١8051551" لا/ل* 21١١ :86جو

 ك١ .الال ك١ :الجو ؟5١ ١: جو

 كقق لملاك #9" سكش ل ؟

 1١ / 2155 :8جو 5

 ١85 :١ج يعبضلا رباج نب مصيه
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 واولا فرح

 كمال ك7: جاو "19 ١: ج قئاولا
 مرع :هجو ؟48 كف :5جو ؟9/

 ٠١م6 ع :مجو 50 :7جو
 ٠٠١ :8ج (ةيراج» ةدجاو

 ١١ :5ج يطساولا
 ٠١١ :؟ج بدحألا لصاو
 :؟5؟1 :؟ ج لازغلا ءاطع نب لصاو

 21١1٠ ١15 :"جو 5
 م1 ١: ج يدقاولا
 *.5 :١ج يمرضحلا رجح نب لئاو

 :" ج ةرامع نب سيق نب ديز نب لئاو
 نفي

 ٠١ 39:5 ج يركشيلا ٌمرص نب لئاو

 ه١ :5ج ةزمح نب ةربو

 ٠١١ :0 ج رفز نب قيثولا
 ١: ج «ةزمح لتاق» برح نب يّشحو

 نكح

 م :*ج ورمع نب ةعادو

 :5ج و 98 ١: ج ينزاملا ليمن نب كادو

0 

 ١5 :8ج ( يناهاملا ةيراج» درو

 ١١ :5ج .لالب نب ءاقرو



 1 :7ج ريهز نب ءاقرو
 و3 :0جاو ؟ال١ :؟ج لفون نب ةقرو

 :"ج «يئاطلا ىلعم ةيراج» فصو

 ١١9 :مجو ١00

 فيصو - «يئاطلا ةيراج» فيصو
 «يئاطلا ىلعم ةيراج»

 ١/0 .؟7ا0/1:0 ج «بجاحلا» فيصو

 "٠١ :5ج نميلا حاضو

 يمرجلا ثراحلا نب هللا دبع نب ةلعو

 مال ءىف لك :5جو 954 :؟ج

 حارجلا نب عيكو - عيكو

 ناسح نب عيكو - دوس يبأ نب عيكو

 دوس يبأ نب سيق نبا
 5859+ .5 1 ج حارجلا نب عيكو

 ءلك:0جو ١85 :1غجو 8١5 :*“جو

 م5 :4جو ١70 :7جو 565

 دوس يبأ نب سيق نب ناسح نب عيكو
 :7جو :1١١ 5جو 90.45 249:1١ ج
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 ١19:6 ج ءزج نب سابعلا تنب ةدالو

 م١ :؟ ج يمشاهحلا حلاص نب ديلولا

 ؟؟060 :"ج فيرط نب ديلولا

 «15 255 :١ج كلملادبع نب ديلولا

 :5جو ؟"؟؟ 2505 ءكلحه ءقال ١

11١ 

 "مم ال06 اما ال" 2ماك 5ع

 511٠ حا لاا اك! :؟جو ؟ 8

 2كاآ86م كثأشأ لمع 001 :5جو

 2لؤ0 ءلك :04جو _؟ؤ١١ 54

 كالا 2الالع ل3595 لكم 14

 كوك الممل الماك (طكالذ لام

 اق 2,99" ك١ كوع 104م

 1١6 2كا1١ :١1جو "61 2508 ؛«

 لال تكقت5؟ كك5ك ل11 :7جو

 59و59

 يرتحبلا - يرتحبلا ديبع نب ديلولا
 :"جاو 517 001:١ ج ةبتع نب ديلولا

 21١51:8 ١1١١1508 جو و5:1جورو ١١

 :0 ج طيعم يىبأ نب ةبقع نب ديلولا

 3١ :م8جو "8 هال

 : 6 ج كلملا دبع نب ةيواعم نب ديلولا
 ؟؟

 577١9 :؟ ج يموزخملا ةريغملا نب ديلولا

 5846 :0جو

 5٠٠٠١ دك ك١

 يمذحقلا - يمذحقلا ماشه نب ديلولا

 ١: ج كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا
 تدل :1جو 554م :؟جو ؟ا ١ ا *؟



 و5 لذا ءكللذحك ءكلذخ :6 جو

 لملك ىكدلا كلر كارل القال 01

 ضر ل را ا ا نا

 255205: جو 1١؟:1ج و 5ا؟ 7ك

 1" :مجو "١١ ؛87؟

 +١١ :7ج ةيواعم نب ديزي نب ديلولا
 5:8 :8 جود

 88:8«2ج «درجملا١ « رعاشلا» بهو

 ١١

 :ج ةرهز نب فانم دبع نب بهو
 0 :6 جو ا

 "90:5 ج وو ١: ج هسبلم نب بهو

 ١١ كو" ىحك فلل ءىللاعءال :؟جو

 م. /كوأل /5015 :97 جاو ١1 :5جو

 59 ١: ج زرهو

 ١17 : 7 ج جوجأي

 ءاقرو نب باتع ةيراج» نيمساي
 ١84:1 ج « يحايرلا

 :؟ج «مالسلا هيلع» حون نب ثفاي

 11 :7 جو 06

 50١ :0 ج يدضتعملا ترقاي

 ١8١ :5ج «سرف» مومحيلا

 :1جو ١17:1 ج «رسعش يف ١ ىحي

 ١64 :8جودو .١٠

 ١47 :7ج ةصفح يىبأ نب ىحي
 ١08 :؟ ج ريثك ىبأ نب ىحي
 ١مع :0ج ليعاسإ نب ىحي

 501:١ ج يدزألا لتقأ نب ىحي
 ١8:١ ج «يضاقلا» ٌمكا نب ىحب

 :0جو ١١١ :1جو 5618 .18 :5جو
 1 :7جو مالو سوال _ لك554 4

 31:8جو

 27١10 :0 ج يكمربلا رفعج نب ىبحي

 نضلا ضنا ف

 يشاقرلا رذنملا نب نيضحلا نب ىحي
 م:4ج

 ١: ج صاسعلا يبأ نب .مكحلا نب ىحي
 و0 ::جو 5651 .55* هال

 ٠٠٠١ وال :؟ج نايح نب ىحي

 2٠٠١0.06 :١ج كمرب نب دلاخ نب ىحي

 ل ل ل ا كي ل
 كوك كك :1جو 5٠١52156 :"جو
 ءللو ىللإ لل9 :0جو 19ا/

 فشلا ضي سلا سلا ضم

 مالو لكك سكك سلال لطلاب



 :8جو 527 ى”كك؟5 :7 جو ١ :١جو

 و

 517 :0 ج نونلا يذ نب ىحي

 :؟ ج «مالسلا هيلع » ايركز نب ىحي

 :7جو؟155:6١14جو 85:"جو ٠

 و؟ :4جو 97

 759:06 جو #5١ :3 جا دايز نب ىحي

 ١05 :7ج ديعس نب ىحي

 ١117 :65 ج صاعلا نب ديعس نب ىحي

 ااه :؟ ج بيسملا نب ديعس نب ىحي

 533 206 :6 جو 5١30 :سجو 7

 ٠١1:07 ج مكحلا دبع نب يحي
 ءا١ال١ ءال :"حج زيزعلا دبع نب ىحي

 ؟7:١جو 48:5:١جو ؟0:5١50 جو ؟الال

 : 1 ج ةيمأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ىبحي
 مل

 م95 :"ج سايإ نب ةرق نب ىحي

 : 0 ج ينابيشلا سيق نب ىحي
 50 :7 ج دمحم نب ىحي

 : 0 ج يكمربلا يحي نب دمخ نب ىحي
 0١

 18 :؟ج نيعم نب ىي

 35 :8ج يريمحلا لفون نب ىحي
 49 1:7 جا بائو نب ىحي

 :0 ج كلملا دبع نب ديلولا نب ىحي

 ع

 ١09 :*”ج ىبحي نب ىحي

 ١84 :0 ج كلملا دبع نب ديزي نب ىحي

 :0 جو 595 010 :1؟ ج رمعي نب ىحي

14 

 :8ج و ١0١ 2914 :؟ ج ناملا نب ىحي

0" 

 0١" :"ج ةلظنح نب كلام نب عوبري

 1١: ج «باطخلا نب رمع لوم » أفري

 <30 :60 جو 1١6

 ١7" :4جو ١١5 :١ج درجدزي

 ١15 :0جو 4 :0جو

 5١0 :ا/ج «لخبملا» ديزي

 :0 ج (ماشه نب مكحلا لوم » ديزي

 فضن

 ١١ :*ج ةغبانلا نابأ نب ديزي

 ١١0 :؟ ج بيبح يبأ نب ديري

 4 :8ج دايز يبا نب ديزي

 :5ج و ١١1:١ ج نايفس يبأ نب ديزي

 11:7جو 510 ال١

 ٠١5 :0 ج ةورف يىبأ نب ديزي

 :[جو 4١" :. ج ةشبك يىبأ نب ديزي

 ء5و١ ءاكالال ءكالم الك :0 جو 9



 مرمس سلا

 مو: جو ١: ١" ج ماسم يبأ نب ديزي

 ١14:8 ج سمن ىبأ نب ديزي

 5١ :5ج ينزاملا رهزأ نب ديزي

 48 : 0 ج يلجعلا زرك نب دسأ نب ديزي

 ١: 251١ ج يسملسلا ديسأ نب ديزي

 ١05 :1١جو 5048

 ١79 : 8 ج ينانكلا ريشب نب ديزي

 يسيقلا ةفنبه - ناورث نب ديزي

 ءكه؟ ١: ج يدزألا متاح نب ديزي

 :5جو "١ :1جو ؟08 2508 .«51

105 

 ديسأ نب ديزي - يملسلا متاح نب ديزي
 يملسلا

 ١9" :7”ج «رعاشلا ١» ثراحلا نب ديزي

 ١١١ :0 ج يبسبعلا ثراحلا نب ديزي

 ١١ :5ج يركشيلا ةثراح نب ديزي

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي

 51١" :0 ج

 ٠١١ :؟ج قاذح نب ديزي

 55 :3 جا دار نب ديزي

 0-٠ جو :1١5١..١80 ج يشاقرلا ديزي

 نيه

 27717: ج دوسألا نب ةعمز نب ديزي

 قف

 5١ :5ج ورمع نب عيبس نب ديزي

 507 :35ج فنامثع نب ديزي

 .50١.50 :١ج ةرجش نب ديزي

 نس ةمقلع نب ةرارز نب نابيش نب ديزي

 1815 2585 :* ج سدع

 ١17 :7ج ةعصعص نب ديزي

 05215١" :“ج قعصلا نب ديزي

 1524١ :3جو

 ةيرثطلا نبا - ةيرثطلا نب ديزي

 كلملا دبع نب ديزي - ةكتاع نب ديزي
 507 :1 ج ينايبذلا هللا دبع نب ديزي

 :2501١ 1 ج ةعمز نب هللا دبع نب ديزي

 ننذ

 م٠ :5ج نادملا دبع نب ديزي

 :!؟جو ؟١ ١: ج كلملا دبع نب ديزي

 19١ ء؟2غ7 :14جو "0# 554 ءاع

 كالال ؟يلال4 ,. 55١55 5 :60جو ش

1535 

 كحك كلح كحال كمت كوم كاف

 ءلم ت5 09 ف4 241١ :7جو

 ١

 9١م :7 جو ١07:5 ج ناثع نب ديزي

 5٠١ : ج يدسألا رمع نب ديزي



 :0 ج يعازخلا مسم نب رمع نب ديزي

١" 06 

 51:1 ج ةريبه نب رمع نب ديزي
 ءكا١١ :7جو 5٠١ :8جو ١١" :5جو

 ١59

 51١ :ج ورمع نب ديزي

 :5ج يعازخلا ممت نب ورمع نب ديزي
 6 ١10

 1٠١" :*ج ةورف نب ديزي
 615 :”حج سيق نب ديزي

 دبع نب ديلولا نب ديزي < لماكلا ديزي
 .كلملا

 ٠غ :7”حج كلام نب ديزي

 م١٠ :1ج رومأملا نب ديزي
 م6 :5ج مدخملا نب ديزي

 ١١١ :هج دمه نب ناورم نب ديزي

 :؟” جو 99:١ ١١8 ج ديزم نب ديزي

 :1525154541١1448 جو ال

 :5جو #١١ ء١٠٠ :51جو 114 .”5ا/

 15:8١ج و ١75545 :7جو 0١

 ماسم يبأ نب ديزي - ماسم نب ديزي

 8١١ :"”ج ينابيشلا رهسم نب ديزي

 ١١ :5جو

 2م52010 ١1. :١ج ةيواعم نب ديزي

 27مل" 25590 غ5 201 :75جو 55١ للا

 55١ ء”ككأ فلاح :؟جو ١15

 2ك 2ك ق#6"# اكلك لكك :5جو

 26١ 2” لاا .كالم .كالك كالا

 ١١80 ثا” .ك٠٠١ :60جو م8 206١

 لك" ل5 ك١ كاكا تكامل ككل

 لت لا سك ل + تكمل ل

 2ك” عتكثتأ 2ك 1:٠ ملك:٠ 0ك "خخ سك ا"ال

 :١جو م١1 نكالع سكة ٠١٠ ل06 ل5

 :7 جو 50.6١ .؟ال/ كالا 2كالع 0149

 1١ :4جو ١19 كأ ع6

 5١" :"ج يريمحلا غرفم نب ديزي

 ١1:6 :#“جو “١0 :6 جو

 ١١5 :6 ج عنقملا نب ديزي

 :5جو 57707 ١: ج روصنم نب ديزي

 1١

 251١5290 :١ج بللهملا نب ديزي

 م١٠0١ 0110 :5جو 508 . 5601

 امك 2ث“ يكالال ل٠ :5حجو 0

 كمال كالا/ نكالكآ لال .ا75:6١جو

 518 :7جو نق

 نب ديلولا نب ديزي - صقانلا ديزي
 كلملا دبع

 عالك وذ - نابعنلا نب ديزي



 777 107ج يبراحملا ةريبه نب ديزي

 :0ج كلملا دبع نب ماشه نب ديزي

 5١

 8٠ :7ج ريوه نب ديزي

 58:١ ج كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي
 1957 2/551١ كم8 :5جو ١١ :؟جو

 ءكءث خل كم كا جاو

 قل

 ١58 :؟ ج «يراصنألا مالغ» راسي
 55١ :١ج «متاح مالغ» راسي

 :6ج «باطخلا نب رمع نزاخ» راسي

 فيل

 ١١8 :0 ج مكحلا دبع نب راسي

 5٠١ :" ج ناطحق نب برعي

 1١:-5158. 1٠7١ ج مالسلا هيلع بوقعي

 156 كسل نا "جو 1١ :؟جو

 191 :7جو ؟6:١8جو

 : 0 ج روصنملا رفعج يبأ نب بوقعي
 فض

 ١79 :45 ج يفقثلا دواد نب بوقعي
 ريزو» يملسلا دواد نب برقعي

 5١81 ء2ا١و :1جو ١8 :؟ ج «يدهملا
 501:86 جو

 ١1١ : 5 ج تيمكلا نب بوقعي

 51:7 ج حلاص نب برقعي

 258:6 ج نمحرلا دبع نب بوقعي
3 

 58٠١ :؟ ج يدمحملا بوقعي

 51:6 ج ممكح نب ىلعي

 الك :6 جو ١: 5١48 ج ةيلم نب ىلعي

 ١٠؟ :7ج يلذحلا ىلعي

 04١ :38ج انحوي

 216 .56 ١: ج «مالسلا هيلع » فسوي

 كراع جو 4 ال الك

 لا ل ل ا ل

 :0جو 1٠١5 و5 ء8:4*1جو 5

 ءلال؟ ءك:0 ل١ :ا7جو 585 ل١

 ٠١84 :4جو 59# 5

 تشوي - ( ىرسك ىنغم » فسوي

 :6 ج يفقثلا ليقع يبأ نب فسوي

 مل .”الو

 5953 :14 ج يمورلا فسوي

 ةيولع - ةيولع فسوي

 7١9 .717:1 ج يفقثلا رمع نب فسوي

 2516 ك١ ال كو كو5:0جاو

 ضنا

 "3 211 :7ج يندملا رمع نب فسوي



 ١: ج «يوحنلا» بيبح نب سنوي : © ج يفقثلا فسوي نب دمحم نب فسوي

 :ا١جو ١4١ :1جو 1١1١ :؟جو 7 ع

 516 :0جو ١5" 5 61ا/ 10 :3ج ( ىرسك ىنغم ١ تشوي

 ١7 :6 ج نسحلا نب سنوي ١١ :؟ ج يلانويلا

 ما/ :؟ ج سنوي
 ١و7 :5ج ىلعالا دبع نب سنوي

 مل :86 ج «ىداملا ريزو» سنوي

 ١1١01114 . 89 : ج ديبع نب سنوي '
 الك ء18 :7ج « مالسلا هيلع » سنوي

 1١١١ ١١8 :ا/ج بعصم نب سنوي 5٠5١ :؟ ج لالب نب سنوي

 بيبح نب سنوي - «يوحنلا» سنوي "9 :؟ ج يفقثلا سنوي

1١ 17/ 





٠ 

 سرهد

 تاعامجلاو لئابقلاو نادلملاو ةنكمألا

 فلألا فرح

  1كس ج١: ١85 21١5١ وج511١:5«ء2

"1 

 "..:8جو 591 . 80 :؟ ج ةيضايألا

 ١79 :4ج نابأ ونب

 7/8 :35جو 818 :م ج نينابأ

 ١١1 :؛ ج حطبألا
 ؟7 : ج قلبالا

 :0جو 5١7:14 جو ٠١" :"ج ةلبألا

 "و

 ١١و :ه ج ءاوبألا

 55:7 ج و ال/:١ ج نايفس ىبأ لآ

 ١و7: :5جو

 ما ١”. :5ج لئألا

 "1 :"ج ثالثألا

 ١١8 :5ج و 57١١ .575؟ :" ج ليثألا
 ١5 :5ج «لبج» أجأ

 ١١4 :؛ ج دايجأ
 ٠١5 :5ج شيباحألا

 47 :7ج بزاحألا
 ١14 : ؛ ج ةرماحالا

 :”جو !"١ :؟ جو 501 ١: ج دحأ

 مس م سكو سعر نسجل سو نفل

 "11155 24520:6جو 8:4١١جو

 ناعما ١: ج بازحألا

 ١ :3ج صحألا

 588 :”ج فاقحألا

 51:54 :5 ج مرخألا

 و1 :5ج ةميدأ

١8 



 الا :ة جو 4 ١: ج ناجيبرذأ

 2١11 ”١5 :7 جو

 وم :3ج بارأ

 516:3" جا ناجر أ

 ١515 2155 :0جو 0١ :؟ ج ندرألا

 "3/4 :7 جو

 :5ةجو 7٠٠0 :؟جو 54 ١: ج ةينيمرأ

 ١/5 :7 جو مؤ وت كوم كحك
 778 :7ج ءاحيرأ

 ء١١١ ١: 156 ٠١5. ج ةقرازألا

 581 2104 :5جو #8 ءلزا ءلالال

 "78:6 جو 06 :1جو !"؟8 :"جو

 مؤ 07505 1414 ك4 :1 ج دزألا

 :0جر 1١80111 .185 2.155 :4جو

 ؟110/ لام كم7 :5جو 4

 51١9 :؛ ج ةرصبلا دزأ

 ٠.5 :؛جو 06 :؟ ج قارعلا دزأ

 05 :”ج كابع دزأ

 599 :7جو 5107 :؟ ج طابسألا
 ١114 :0 ج ةجتسأ

 ٠57 :؟ج ةيفاحسإلا

 2755.18١ ج ةميزف نب دسأ ونب

 ءلالك :؛جو 14 :5؟جو م40 0

 كا ل :١جو "681:86 جو ؟"' دا

 ل ل ا ا ا

 ١45 :4جو 5982٠١8 :7جو

 :؟ جو "617 ١: 2.1١1 ج ليئارسإ ونب

 ل١06 لت ا: 9جاو "#27 2.556 فك

 55 :6جو 510١ 2ك :5جو ١/١

 لمك :70جو "55 كلك لكك

 م1:8جورو 55259

 م١6 :"ج ةيردنكسإلا

 ملسأ ج١: ١٠١ جو ١64:5

 ١٠١ :١ج ليعاسإ ونب
 م75 15ج ةيليعابسإلا

 38 .35 28 :5ج مت نب ديسأ ونب
 ,١6 :" ج ةرقاشألا

 ٠68 :ه ج اتوشأ

 "/ :3ج عجشأ ونب
 ١١8 :1جو ١١١ :؟ ج يرسعشألا

 ١18 :١1جو

 ه5. :1ج نيسمشألا

 داصألا تاذ - داصألا

 مو5:8جو ١88:١ ج ناهبصأ

 كال :جو ”٠":0جو 44 :4جد

14 

 56 :؛ ج ليفلا باحصأ

 184٠ :7جو 4 :؟ ج رخطصا

 ليحل



 مورلا - رفصألا ونب
 و :6جو 565 ء“5 :" ج مجاعأللا

 011١ ١١3 :5جو

 0 : 0 ج زاجعألا

 هو :7ج بلغألا ونب

 65 :15ج ةقافألا

 593196 :1 جو 5١1 :* ج ةيقيرفأ
 ضحلا :7جو ١8" . “6 :0جو

 م1 :7جو 5١١5 :؛ج طابقألا

 1١ :7ج نرقأ

 ١٠0١ :7ج شطيرقأ

 ١8٠١ :ا ج داساسقألا

 لوا :5جو ١: 5١0 ج ةرساكألا
 ١17 :7جو "0

 ١610 :7 ج داركألا

 ١/5 :؟ج ةركألا

 77١ :0 ج ةينوشكأ

 حاريكألا تاذ - حاريكألا
 ١414 :6 ج ةريبلأ

 5014 :*”جا ةهإلا

 +٠0 :6 ج نويلأ

 11 :١ج جمأ

 وال :5 جا هوما

 م١ :؛ ج زعمألا

١/1 

 ء516 109:١ 51١8 ج ةيمأونب

 لل مم كال ىف د5 جو "54 لااا

 580 قأ :1جود ؟64 :؟"جو ةا/ 6+

 عال نم كله دلال ل5١ فال

 ءللالءل54 م5 ك١ لو: 0 جور 544

 كتل ض3 ك1 15 ك7

 لكم 2؟كا4 لال للم كوك ا

 لل "1: 2695 584 001

5١57١ 

6 
 44 ءللو5 :5جو "56 سا

 ءلؤا5 ءلءه قل .40 دالجو "0+

 فشل

 ءتال:4 جو ١الا/:؟ ج رابنألا

 0ك لكك ل8 :6جو "9# 54٠7

11 

  06جو : 51٠١

 51١4 : 1 ج طابنألا
 نعم ىمد تركو :5هج سلدنألا

 707ج و 54

 لوم 558 519 ١: ج راصنألا

 موو لع نور تق :5جو ٠١”

 2٠١5 :1جو 0 كمذاأ لكق'ا :؟جو

 ك1 1 "ل ل م
 كرم ل كك 0 جو 555 لم

 تم ل لال 0 لا 1 كو لا

 كقول العوج كلل حال حك حل الح



 سدقملا تيب - ءايليإ «55:5١2جو "4] .لل# نكون لالا

 5815 :7جو ١٠١ :ج ةليأ ه3 0101 4/17 جو 17١ لوو

 81 :5ج نيممألا 17 :4جو 591

 598 ١: ج ىرسك ناويإ 719 :ا/ ج ةيكاطنأ

 7١ :1ج نيمعنألا

 ءابلا فرح ١75 :5ج ةقانلا فنأ

 5١1١ 519 :1/ ج رامأ

 5١١ :80 ج ةيباجلا باب 70 :1ج قينأ

 597:7 ج ةطح باب 58١ :7ج ةضافالا لهأ

 بدنملا - بدنملا باب ,' :؟جو 70٠١ :١ج تيبلا لهأ

 :8جو ل7١ :7جو ١: ١١5 ج لباب 58١ :ج ةياقسلا لهأ

 لاب جوس 81 :؟ج فهكلا لهأ

 571 :4 ج هجاب ء١1؟ :8جو ١: ١# ج زاوهألا لهأ

 51 :" ج قراب ءككال كقم 506 لك5 :1جو 5

 ١117 :7ج ةبض نب لساب ونب :1جو "486 ءلؤ* :0هجو 515١ دم

 :1جو ٠١4 :ال جو ١: 55١ ج ةلهاب

 م١ :١جور "10 ءك*9"9 “4 255 41١75

 5 :7 جو

 :4جو 158٠١٠ كالم نلعم :7جو ١05

 1١4٠

 ٠١54 :5ج هراوأ
 711 21571 509 :60 ج رتشبب

 ١١ :5جو ؟14* :؟ ج ةليجب
 :١جو 10 :5جو ٠١5:١ ج سوألا

 لفي

 776 :ا/ج مزلقلا رحب ١" :؟ج بلغت نب سوألا

 376 :7ج دنملا رجب :1جو ١15 :"جو “١١ :؟ ج دايإ

 ١: 16 1. 61414 ١١17 ج نارحبلا ءقال:5جو ؟!0:6ج و 18511454

 1؟.:5جو ؟اا١ :4جو ١١5 :4جو 5-5

١/1 



 ؟الو 1١10. :/جو

 ١: ١١١ ج دايز ةيراخب
 ١98 :0 ج ءارخبلا

 :"جو ١:-159. 2500 ٠08 ج ردب

 لرب نسلم نك لو لكو» كوك كأم

 موك ىمسو الالم

 ءءء: جو 156 0

 ىلكو 58”2 كال

 ءقا4:١جو

 مم) ن5 كو: ع ك5 245 .ال6

 59 :8ج و 6١" كلو ١٠0ا فقى'ك'دن الجو

 2ءق١5 1١ :5ج نافطغ نب ردب ونب

 ؟١8

 مالا :ه ج نودندبلا
 ج ذبلا ١: ١.١

 5١1:1 جو 060 :8ج ةربباربلا

 5١1 : 7 جو

 ١ا// .:1 :؟جو و :١ج ةكماربلا

 سرو ىهك :0جو ؟195 8”2 :45جو

 معناجو 7كم 551 /لا# كك5ك

 م0 2.510 :0 ج رتشبرب

 +١6 :ه ج طبرب

 ١1107 : جو 5006 :؟ج ناجرب

 نكلحو ١: ج ىدرب

 مو 2.88 :5ج ةزرب

 ١6 :0 ج ةنولشرب

1١7 

 ١٠١ ل8 :31ج دمه ةقرب

 مل؟ ١: ج صيربلا

 -م م م

 ود للم . 5٠١:١ 49.8٠١ ج ةرصبلا

 نلعب كلو كلو عك ك9 ككل
 لال :5جو م١٠٠5 .لاؤ 500 591

 لوم ىكاكاك؟ كال كحول اا

 وو ءكو :#"جو 7 ١١"
 نوح لوط ءكهاط كه كا

 وم لو لكك 1 جو 531 2565 9
 لو ءكالال لكك و9 20غ
 7 ل ا لا نادل نالت
 :هجو 5٠٠.١ كرم كوك 2.50١0 “ف5

 7 يلا نا ل كلل ا
 نلرا ىلا ءالك ءالال الك ءالط الا

 كم

46 

 ةدلدلملا

011 

 لوو لوب نلماك كهل ٠١6. “ت١

 :ا١جو ميو لاله كالا ءتكالع ١064.0

 ؟0* 2554 لعمال ل" .ةا/

 نعول للك الط كاك ١١5 :2 جو

25 

 ىعر كالك نحكم كك قال
 ىابو ىالو الم الم ءككضا ءكالذ
 للم للا ل8 اطال ج ور 58١ ءكالف
 ليفي له

 1١ :١جد م.م ١: ج ىرصب



 ةرصبلا - ةريصملا

 ١88 :؟ ج ناطب

 ١1١ :6 ج ءاحطملا

 ١١١ :7ج راق يذ ءاحطب

 ج ناحطب ١: ١٠١

 55١ :6 ج سوميلطب

 وال ءال4 ال : 5 ج لقاع نطب

 :"ج جلاع نطب

 6؟ :5ج ةحيلم نطب

 ءاو9 00 2153٠١ :؟"جو دادغب

 2508 ”ا١؟ :5جو 1و7: :"جو ؟1/

 ء”"ط86 59 :6جو نورا . ضم

 اكو :ا١جو 5م لا الل لالا

 فلقكملك كال" كأ ضمك لال :7 جو

 58٠ 1١ كولو كلا ك١ لمف

 ءك١٠5 ك5 ل5 ى42قك 4و :8جو

 ١27

 :1جو 1١1١ :؟"ج و ١77 :؟ ج عيقبلا

 ١٠١ ءالو مث ءا/ :0جو ١5

 عيقبلا - دقرغلا عيقب

 2.5١9 ٠١4 :١ج لئاو نب ركب

 "05 ع٠ :3"جو انام تي :5جو

 :6 جو 1١13 2184 ل6 «155:1١1جو

 2145 :5ج و ١" ء109 4٠١١4 ءىا/

 268265500 #2280 286” قع عة مول

 ضلال تا مقتول متت “05 ت1 تم ىأعا

1١7/5 

 لل ءالك نقال كلك تلق كلو ءالو لالا

 ءك١٠1 ١3و ل15١ قت لل" وع لول

 ة5:8جر 1١111

 ”5١ :5جو 86* :؟ج قارعلا ركب

 :5 ج ةنانك نب ةانم دبع نب ركب ونب

 ١و7

 0١ :ا/ج ثكالب

 ةكم - مارحلا دلبلا

 "1 :5ج حدلب

 56٠١ :6 ج ةدلب

 :0جو 1:4*5جو ١١5:١ ج خلب

 4 :7 جو نضلحا

 2508 2ك2410:6ج و ؟:؟ : ج ءاقلبلا

 9و١ :7 :6 جز "7

 717 :0 ج ةيسنلب

 ١8:0 ج ىلب

 70+ :0 ج ةنولبنب

 ١06 :ا١جو 55 : 7” جا ةلده

 489 ءال8 :5ج ءارهم

 ناوب لت - ناوب
 781:7 جو ١1١8 21511 :60 ج ريصوب

 و :0 ج ناورأ يذ رئب



 1٠ :7ج ةورع رثب
 ممم 20809 .758 :* ج ةنوعم رثب

 :7ج و 1١8 . ١7٠١ : 6 ج سدقملا تيب

 كود كال لك

 ةبعكلا - تيبلا

 ١079 :ا7 ج ناسيب

 1و8 ءكو5؟ ١

 ؟ ال ١: ج ةشيب

 ؟/ :" ج نيب

 54 :3 جا ةيسهيبلا

 541 :7ج تبت

 و01 .,50:060جو ١90:١ ج كوبت

 519 :7جو

 ١9٠١ ةرصبلا - رمدت
 :؟ جو "05 ,0 ١: ج كرتلا

 م66 اكوا :1جو 1١" كال :“جو

07 

 "ما :7جو 8:86١١جو

 ١ :1 ج ركسن

 50 :60 ج ةليطت

 نذل ١: ج راعت

 2506060 :؟جو 59 ١: ج بلغت ونب

 كك ءةئؤؤ5:5جورو 5١4.٠١ :”جو ندرك

1 

 لكك كك ول ءالال ءالق ءالك الا

 ؟لو كاك تعط نالجو ١

 ١م :5ج «لت» تاوب

 كمال كك١ 170:١ ج مكون

 كم١ تك ءك5 :؟جو ”١ال ء5*5

 سرك نسعس ساو سراب ل”".2 كوالا

 كك ل05 فل وم 45241 :؛جو

 كو :6جو ؟14 او ءكا* .50*

 مسصس نسور نكرم للم الا كك

 لك كال للملك حك افك فدكحو

 تف 4351 20358 515 تا كح 400 ءكك

 فم مك ىلا ىلع ءءالف تمل تال كك

 لون ع ل١5 ملكهم ك١ قم .ة؟

 لل الجو 5١ كزح ءكق5

 ؟؟ الومو ماضامت ءكالط ككل 0٠٠

 مجود

 5٠08 :؛جو 0 :؟ ج قارعلا مت

 5١9 :؛ج ةفوكلا ممت

 ١ :5 ج ةءانتلا

 ١7١ :5 ج ميعنتلا

 ١: ١00 ج ةيخونتلا

 581 :7ج سيئت

 ل18 جو 8.5 595:١ ج ةمابت

 نضل" نابل ءهاكؤن:اأجو 1١70 :6جو نضر

 ١و لنابك ىلالتل كع 06 205 :



 05 :7 جو ١؟7/ 06

 1١ :5ج سايق
 47١:؟جو 4٠0:١" ج ةرم نب مين

 61١ غ٠ كلا :6جو 8١ 45 :5جو

 246 لق الك 2قما'" 256 ٠“ :١جو

 6١؟ مال

 ءاثلا فرح

 ١١؟ ١: ج ةربث

 ٠١١ :6ج ريبث

 60 :5ج بلاعتلا

 ١15 :7جو ١55:5 ج لع ونب

 («1:5١ج نايبذ نب دعس نب ةبلعت ونب
 و١ له ىلا لل

 و١ :5ج عوبري نب ةبلعث ونب
 511219101531 ١:258ج فيبقث

 :0جرو 58:4١:515١جو ١١:١ جو

 كما ءكالم فكالف ككك كوك ىلع

 كلا فل دت5جو ؟15 كرض كحك

 ؟08 2155 ككذ :7جور 14

 :15ج ةلامث ١6١ ٠

 ءق؟ءمؤ:”جر ١: 198271١ ج دوم

 "١١ لم :هجو ١١4

 5١١ :؟ ج ةيونثلا

 4١ :1ج نرقأ ةينث

 07 :15ج قورفم ةينث

 "4 :0 ج عادولا. ةينث

 ١65 :؟ ج نالهث

 و7 :4جو 17 : 3 ج مو

 56١ :؟"حج ةيوثلا

 ميجا فرح

 م١ :5جو 59 :؟ج عيبسلا ةنابج

 :5ج تايابجلا 5١. ١١١
 5١17 :؟ ج ةيربجلا

 "16 :60 ج ةدج

 ١7١ :0 ج ةليدج ونب

 م16 :5ج ةيدج

 ج ماذج ١55:14 وج21١45:86 21515

  1١14:7جو 2155 "١19

 515 :4 جا ةقمارجلا

 .538:؟جو ١: ١59١ ج نايجرج

 141١ :7ج 118 :6جو #57 :“جو

 :ا١جو 56107 :؟جو ٠6 :؟ج مرج

 م41

 :7جو 0/١! 2.5515 :؟ج ةرسيرجلا



 1م كالو كال كالا كالو

 ل١ 5351 :5جو ١88ج مشج

 لف تفي

 0/1 :0 ج يرفعجلا

 88 :5ج ىفعج

 ١5٠١ :5 ج رافجلا

 +٠ :3ج ةءابملا رفج

 25٠١ 811. 1١6" :١ج ةنفج

 2.51٠ ١١6 :6 ج قيلالجلا

 39 :0 ج ءاحلجلا

 قشمد - قلج
 717 :ه ج ةشكنرج

 ٠٠٠١ :"ج ةولج

 ١١14 01150 ,16 : ؛ ج حمج ونب

 6١8 :* ج ةبقعلا ةرمج

 ١: ١937 ج بضهلا بانج

 ١51١ :37ج بج ونب

 1: ١: ج مهج

 ه١ :0جو ٠١8 :؟ ج ةنيهج

 ١١5 :37ج ءاوجلا

 ١719 :7 ج يدوجلا

 58٠١ :7ج روج

 ؟1» .58؟ :0ه ج نايج

 نوحبج رهن - نوجيج

1١ // 

 0 :37ج مصاع نب ثراحلا ونب

 ةنانئك نب ةانم دبع نب ثراحلا ونب

 ٠١ :3ج

 :1ج بعك نب ورمع نب ثراحلا ونب
 ١٠٠١ :7جو ه8 ءأا/

 ١١8 :6 ج ةثراح ونب

 رزاخلا - رزاحلا

 ١: ج ةشبحلا

 :0جو :55١ “5٠ جو ؟خ9:5جو

 1م كام 6*. 598١"

 15و :م6جو 6١" : لجو م8 ءا/

 25١:9 جو 9١" ,95ا/-:١ ج زاجحلا

 فا مع':1جو 0:5١١جرو 50١ فىفذ

 ىلا كك :6جو ؟""١ 2كالف 2.3564

 ك5 ك9 2لكاغ5 ك5" هلك ٠6

 ءا/اا/جو ١١٠١ :5ج و "59.1424

 ٠١ :لجو 585 .كالم ءكؤ8 06م

 ١1١ :6 ج رجحلا

 ,؛46 :١1ج رجح

 م19 2555:0جو 0١:١“ ج نوجحلا

 ١١ :7جو

 5110:5جو ؟؟0:؟ج ةليببييدحلا

 ١6١ :هجو



 500 :0 ج ريدح ولد

 ١7١ :*ج ءارح

 58١ :7جو ؟؟8 :6 ج نارح

 :0جو ؟107 2185 :4ج برح لآ

 ١8١ :5جو ١519 ء111 ء4

 :؟"جو 168 :؟جو ١١؟ ١: ج ةرحلا

 لك 548 :60جو 6 :5جو "4٠غ

 ١59 :7جو ١5١ كلو ككم

 !١61 :؟ ج رانلا ةرح

 ١8 :5ج ةيرمعيلا ةرح

 2٠١١ 995:06 جو ؟؟9؟ :؟ ج ءارورح

 ١"

 :1جور "4:؟جو ١84:١ ج ةيرورحلا

 مال :5جو 4

 ١5 :3ج ةيرحلا

 ٠١8 :5ج ةريرحلا

 531 21551 ءالا :0 ج مزح ونب

 5١١ :7ج ناسح ونب

 ١18 :؟ ج ةينايسحلا

 44 :5ج ساحسحلا

 2591 2535٠9 :06 ج يلع نب نسحلا ونب

 معو سعم

 5195 :؟ حج ةينيسحلا

 78 :0 ج بكوك شح

 ١7 :37ج رشح

 ها :7 ج جرشحلا

 5109 :0 ج ةرامع ينب نصح

 8*5 :0 ج ةرماق نصح

 5/8 :” ج نيصحلا ونب

 515 18ج ”5 ١: ج تومرضح

 84 :5جو 5١9:8 جو

 517 :0 ج نضح

 ةطح باب - ةطح

 5١09 :60 ج نوصفح ونب

 593 :١ج لمرلا فاقح

 :0جو الآ1:١جو 515 :؟ج بللح

 ١؟؟ :7جو ٠

 8١ :6 ج نهاكلا ناولح

 5915 .؟١5" :6 ج قرشملا نولح

 54 :7 جو

 ١١١ :؟حج ةفيلحلا

 د :0 ج ءارمحلا

 51٠6 2 *؟ :؟جو ؟/ ١: ح صم

 3ق55 001٠ :6 جو 58 عل ع؟ :5جو

 :7جو 51٠١ ع6 كحك كره 6

. 
 590 :8جو ١:١11١ج ديمح وب

 601١ :ةجو



 :0 جو 5052600 ءك١ا:7 ج ريمح

 وال :5جو

 ١١1 2.580 :؟ج ىمحلا

 8/5 2.555 2.55١ :0 ج ةميمحلا

 ٠٠١ :7جاوو 8١ 057-:5 ج ةلظلح ونب

 ١١١ ءالد :5ج ونحلا

 :1جو 48:7١جاو 5١١8١ ج ةفينح ونب

 ١08 :8جو ١١١ 55 :5جو ١1

 7500 :”جو 588 9:1١21ج نينح

 :1جو "51 5106 ءكاال م :0جو

 "0 :7جو 69 ١١5

 “و :0 ج بأوحلا

 نازوحلا - ثداوحلا

 :1جو ١١١ .428 :"ج نويراوحلا

 نضر

 ج نيراوح 6: 21١55 211١٠ 5954

 509 :6 ج رضاوح

 ج ناروح 6: 21١5 285 ١10

 +١6 :م8ج نازوحلا

 5١ :7ج جاردلا ةناموح

 ءا)؟ :"جو 5915 .؟الال ١: ج ةريحلا

 ىا/ الل: 5جد ١9825١ :80جو 5

 ١١ ءل٠٠»

 551 : 0 ج ةميح

 1و7 ى

 "و :7جو ١:١ :7 ج روباخلا

 50060 ١: جا فراخ

 :0جو ١,<2ىة :5جو 519: ج رزاخلا

 ١6

 وج١ا: 88

 5١1:5 جو لل

 :21825١0١94١5 ١ج ناسارخ

 هلأ ال5” ل5١ ف5 لع عك ملا

 21516 تتكامل لالا كالا" ءكالا لال

 2115 ل0 لا :؟جو "59 .؟ا/“

 515455164551." 215٠ الغ كل

 2 ل500 لاا كا 2507” :9جاو

 ءكلال هدم :5جو 5355 2160 عم

 الكرخ كنتو 2ككاأوت كاك" لكذوو نكك»ع

 2ا1وال 2ككوأل "55 598 و” كود

 لا ف ل 4 :0جر "59 4

 05 كتا5 تكلو لكامل لكل للل»#

 25506 لو نلالا الع ك55 كم

 ءلالا ء15ا١ كم :0جو "69 59

 5م ءتكىخ ٠ الم لللكم ملكا لل

 ١81١51 ىف” غ0 :8جو

 نازوحلا - تازرخلا



 59 :0 ج ةبيرخلا

 وا/ :35ج زازخ

 :١جو ٠١ :6جو :: :"ج ةعازخ

 ١95 :7خو 9

 1794 :#”جو 586 ١: ج رزخلا

 :0جو 18 :5جو ٠١6:١ ج جرزخلا

 ١19 :7جو ١١18 :5جو "198 ءل6و

 317 : 5١ج مضخ

 ؟7 :0 ج باطخ لآ

 01١ :5ج فافخ

 ج نافخ ١:  56٠0:1جرو ١.١

 5١9:١ ج فلخ ونب

 115 :؟جو 68:١" ج ةرصانخ

 ١85 :؛جو

 5:4١جو 564 :5ج فدلخ وب

 ١117 :7جو ١79.1١5 :5جو

 قدنخلا ج١: :١65

 10 :1جو ١١١ :١ج ةمدتخلا

 :5جاوخ ٠٠١

 ء)"١؟ ل57 قال :١ج جراوخلا

 :؟جو ١85 ك4ق اكلي كلذ“ كلما

 0715 20716 ماع لك»# ل" 3

 :1جو 3355# .”80 2.5805 :#جو 0

 ءالف:ةجو ؟؟0 كا5؟ لكلا لكل

 الالم

 109 ءكالك كئ48 :7جو ةال لك

 54١ :ج مزراوخ

 ء١11 :8جو ؟الؤ :١ج قنروخلا

 ١١ :5جو ؟غ

 م٠ :0 ج .نالوخ

 06 :#"جو 505 2508 :١1ج رييخ

 35 2135 كال :ةجو #5 لث؟ :؛جو

 ء6١٠ كف :70جو !١ ل١ :5جو

 ١9 :مجو 5٠66 كالو

 فيخلا دجسم - فنخلا

 لادلا فرح

 ١/94 ءاال* :هجو م05 ١: ج قباد

 ٠١١ :؛ج نايفس يبأ راد

 58٠ :ا/ ج ةودنلا راد

 :1جو 505:9جو 6؟:؟ ج مراد ونب

 ٠١١ :4جو اذ9 فال ء.45 645 كل

 778 :"ج زورين راد

 :8ج لجلج ةراد 231١١ 023٠١5 ٠١5

 5 :ج لسأم ةراد

 51/17 :7ج نيراد

 ١19 :3 ج قلاد ونب

 5٠6١ :؟ج دواد لآ



 لدم :ج ىببد

 15 1:1 ج ليبد

 5075 :5جو 5195 255710 ١: ج ةلجد

 :0جو "14 505 :211480141١ جو

 10و كام ءاو* ءىك :الجو 0+

 514 : 37 ج اوتسد

 58١ :ا/ج ةركسدلا

 5815 :/ج صالد

 251: 5جو ”""؟ 255:١ ج ىشمد

 :0جر 19!ل:1جور ؤ91:5جو ١4١ ال“

 ك8 4١511١ 1435110 4٠57 عل

 ءكاكك كحال زك كالا ككح ءفلقال

 :9جو 555 كتءما5جو 550 55+

 ف

 :1ج ةيواعم نب رصن نب ناهد ونب
 6١١

 :١جو ؟107:* جاو ١: ٠١14 ج ءانهدلا

 ١7 :8جو 01 06

 ١6 ء5١ :5ج تادود

 ١ ا :ا١جو ١1١ ا/ : 3 ج سود

 ؟07:8ج و 5٠١55١ ج لدلجلا ةمود

 حا :7جو

 :1جو 151065١٠ :؟ج مجامجلاريد

 ملأ 6٠١“”2 كالم :0جو 5

 ١١17 :؟ ج ةلمرح ريد

 ظ 17 :7 ج ةلمح ريد

 ظ ةنمح ريد - ةنح ريد
 ٠١5 :0جو 351 :؟حج دعس ريد

 4١ا 018485214١ :6 ج ناعمش ريد

 50107 :1 ج لوقاعلا ريد

 «ء185 :لجو ؟8ال ::ج لقره ريد

 مما/ ١

 ١م :7«جو رح : 5 ج رونيدلا

 ؟ا0/6 ء111 : لجو 596 :*ج مايدلا

 لاذلا فرح

 لثألا - لثألا تاذ
 ١8 :7ج داصألا تاذ

 49:7 ج حاريكألا تاذ

 00 :الج شيجلا تاذ

 ٠١١ :5ج قوقشلا تاذ

 ١١١ :7ج مرجعلا تاذ

 ١15 :؟ ج ىظل تاذ

 6.0١ 18:5١01؟ جو 10 ١: ج نايبذ

 كأ 2 لكع٠ ق ءادذاأجو 501١ :1جو

 نىك ل ملأ كلخ كال ناك 10

 0669 ٠١0



 نذ :3 جا ناوكذ ونب

 70 .ال5 :5ج بئانذلا

 ٠0 . 17 211:5 ج ةبلعث نب لهذ ونب

 :5جو ٠١ : 7 ج نابيش نب لهذ ونب

 ه١: 7جو 61

 70 :5ج مسح وذ

 ونحلا - ونحلا وذ

 .25٠ ١8 :5ج ىسسح وذ

 "161:6 جو الا :1 حا بشخ وذ

 ٠1١ :*حج ثمرلا وذ

 ٠١ :*ج نينبطلا وذ

 :5جو ١؟!:14جو 5"١٠١؟١* جراق وذ

 فكل ملاكا ءلككاأ ملل ١ اىلا تح

 014 ١١6

 1.١ :35ج نايل وذ

 ١317.١11 :7ج خرم وذ

 2٠١ 25١ ١٠0 :5ج بقيرملا وذ

 ١١4 :35ج بجن وذ

 511 2709 . 5117 :60 ج نونلا يذ ونب

 5٠18 :؟ج نمي وذ

 ه١ :3ج نيعلا سأر

 ١4 :8جو اوفو :3؟ جا بسار ونب

 2510 .515 .516 :؟ ج ةضفارلا

 ١81 :7جو 519 4

 و8 ١: ج طهار

 ءمىلا 3١ ءالو كلش 21١:57 ج بابرلا

 مل مك

 1” :5ج حاير ونب
 هال 85:0 جو ١0:١" ج ةذبرلا

 ١6

 60 :50 ج ضبرلا

 05٠.١ :5ج ثراحلا نب عيبرلا ونب

 53 2535.150 :١ج ةعيبر ونب

 27قمل 215 :5جاو ٠" ءف :؟جو

 ق5 258 20١ :1:جور 4 58١

 "مى ءملكاك 75دك ك6 1

 555 كك كاع ءكك١١ ءلىخ :6جو

 سف دن ١58 لأ: شك :ا١جو

 ضحلا

 :1ج نابيش نب لهذ نب ةعيبر ونب
 1535 كال كك كاك قفا

 47 :1ج لجع نب ةعيبر ونب
 148: : 35ج ليبتر

 4 :7جو 06 :١ج ةيحرلا

 «غ5 048:35 جو 501 :؟ج ناحرحر

 ١١2٠



 كم8 25545 2.15 ك1 :7جاو ؟9ال ١1 :6 ج مدرلا
 00.١ : لجو 58٠١ كاد 4 :35ج ةهدرلا

 516 :0 ج ةمور ءا1و5؟ :0جو ١١؟ :"ج ةفاصرلا

 :0جو 10 :؛جو ١: "١1 ج ىرلا مك الل لكك كالالا لك
 54١ ءكالم :لجو 14 و5:8جو

 :5جو ١08.١٠١ :؟ج حابرونب 5557 :5 حج مضرلا

 ١١5 2046 ء65 عع ٠١١ :ه ج ىوضر

 87١ :8ج نيضر

 يازلا فرح 3 :3 جا قاقرلا

 "9 55 :5جو ١5؟9 ١: ج ةقرلا

 :7جو 550 ,١5ا! 164:6 ج بازلا :5جو ١" .06:١50جو ؟0!0 :5جو

 520 186 15.6 :7جو ؟05؟ .كك+

 :١جو 8:45١١جو ضرفإ : 33” جا دسز حا :35ج مقرلا

 01 2067# 07 ٠١ :*” حج نيئمقرلا

 :؛جو 2غ! :؟جو 19:١ ج ريبزلا لآ ١ :5ج كر

 ١١١ :7جو 16 ١١6 :؛ ج يناملا نكرلا

 ١48 :7ج و 45 :5ج ةرارز ونب :5جو ؟1؟4 :9ج و ١ا/* : ؟ ج ةلمرلا

 01.45 :١1ج هدورز ١/94 :7جرو 04
 ١١8 : مج طزلا ١١0 :؛ ج اهرلا

 ١7 :5ج فافزلا ٠١١ 2.51 :7ج ةحاور ونب

 :0جو 510١ :؟جو ؟ؤا١:0ج مزمز ه١ : حج دمثلا ةضور

 ؟مك 2لطمك ل" :7 جو "84 غ5" 257 29# كح١اأ قال : ١ ج مورلا

 م١٠ فلم :8جو ل١1 :"جو مي.ك الا :'جو <ظ,ّى]ء”3ق3

 ضرك : 3 ج عمز :5جو مم ك١ كالا لتا 2ك ؟'؟

1١87 



 م5 كالا :7 جا ةقدانزلا

 :7 جو "51 :0جو م١ :4ج جئنزلا

"617 

 ٠١١ :8جو ال5 5٠: :0 ج ةرهز ونب

 5157 :؟ ج ءاروزلا

 ١9 -:5ج دايز ونب

 :1جو 15 :5جو 95:١ ج ديز لآ

١4 

 51١ :7ج ورهع نب ديز ونب
 ١6١ :3ج ةانم ديز

 نيسلا فرح

 ١١7 :ا/ج بئاسلا ونب

 :١جو ١١ "جو 8 : ؟ ج طاباس

١٠ 

 ٠١8 :7جو 5960 :١ج ناساس ونب

 :8جو ١١7

 "9 21١ :8ج هدعاس ونب

 ىأر نم رس - ارماس

 ١518 : "5 ج نوباسلا

 555 :0جو ١: ١94 ج ةداس

 ١84 :* ج أيس

 115 ىوم :7 جا ةيئابسلا

14: 

 5/4 :6 ج اجسلا

 9١١:؟جو 1107 219:1١ ج ناتسجس

 رف :6جو 8١" لؤزه :5جو ١4

 ,٠6 :7جو 1١

 ١77 :6 ج مراع نجس

 7“ :هج قحس

 8" :0 ج محس
 .شيرق - ةنيخس
 ١ :7جاو 5 :١ج سودس ونب

 21١5١ “١1 :*ج ريدسلا

 00 :8جو ال8 :؟ ج قرس

 534:15 ج و ؟ال؟ ١: ج ىأر نمرس

 الالم نالت الا لكثخل :60جو

 1١١250 :5ج و 50 :؟ج دعس ونب

 ل :7جو ١8٠١ ءلالو 23١ :١5جو

 6٠ .26 :8 ج ركب نب دعس ونب

 ٠١ :5ج و 5 ١: ج ممت نب دعس ولب

 م75 :5ج مراد نب دعس ونب

 ١86:١ ج ةانم ديز نسب دعس ولب

 ىلا كك فقم ؟غ :ا١جو 3و :؟"جو

 779:17 ج ممل نب لجع نب دعس ونب

 19 :5ج ةيض نب دعس ونب

 548 .1“ :5حج كلام نب دعس ونب



 ٠6١4 :"جو ١4" :١ج ةوامسلا , 6١ :5ج ماه نب دعس ونب

 هم:0جو | :8جو 89,8١ :”ج ةريشعلا دعس
 :0جو 5١8.١50 :؛ج دلقرمس ١
 1م اال :الجو ؟؟4 :5جو 15 .1جو 18 ١: ج ناوفس

 ع0 :5ج نانس ونب 09
 590 21١١ :14ج و ١1" :"ج دنسلا :1ج و 5١9 :"ج ةدعاس ينب ةفيقس
 54١ ءكالم :لجو 11101 :0ج و 4

 58:8 جاو 815:١ ج ىرسك دادنس ١11 :ه ج كساكسلا
 م6 :0 جا ةيدنسلا ١01١ : 0 ج ةقلالسلا

 ١٠ا/ :5ج و ١١0 ,.56 :1 ج مهسونب 63 :5ج ةدنك نب ةمالس ونب
 :7 جاو 779: ج /«سنج» نادوسلا ١67 :5جو :"ج علس

 7 ١" :1 ج ناملس ونب

 نويسابعلا - نادوسلا ٠,٠١ :4 جا نين املس

 14 2.1١9 :5ج ةدوس ونب 21١١ +21 ”6١ :5ج ىملس

 58٠١ :ا/ج سوسلا ١19 .2757 :ا/ ج قولس

 58 :5 ج رايس ونب :5جو 8:1١١جو 78 :"ج لولس

 ١58 :7جو ضف

 نيشلا فرح 1١ :؟ج حيلس
 56 ,605 .19 :5ج ةطيلس ونب

 505 :0 ج طاش موز ع جو 5١909.8١ ج ملسونب
 ١: 21١1 016 2,405٠١18 ج ماشلا وال ل6١ تم :6جو م4 :5جو

 لوا لهم للعم 5 5 رسل سد تو ل1 :5جو 597
 ىسسع سرك نسلم للا #90 كوك الجو 161 ءكطال ىلءال ل كلف
 قك تا #26" غ1: 2.١ :5جو م١ ١م

١6 



 لأ ت4 ال: "جو 550 80 ل

 ء5ك١5 ء؟كذخ كأذأخك للف عع لنا

 7515 ."5ل 2915 ىلا نسل نس»ع

 هكا” كك١ كحل لك عم :5جو

 25١5 00" اكحأل نكخذك كالم ل5

 ءك5وتكنة جو "اله كدا لكاأ رو

 ءا/لةءا مخ مال م ضل خس ل

 954 2 تث5ك بفلقأ لق لك لآ مع

 ا شنا تر ل

 تا

 *١2«

2١64 

 لد أ نلو»

 2١359 لالا للعو

 ١5١ 15٠غ«

 ةحااشو

034 

5١ ”17/ 

208 

١6 

»١5 3: 

 ١517غ« 2كم“ 2١66 ١65«

 كالا" كاع كتل وتو ماككك لحم

 «2510 تكا الأ: سكاكا ءكإل الالف

 59 29259 ١5"

 تك ١0و ءللمش آى :1جو

 كالا ىكد

906 

1" 

 مت

 تر ل :7جو 0٠6١" 2ع ل5

 كرمك كذاك “رع اكالف لكلا سو

 ما ءكال :4جو 44

 ١١؟ :5ج ةماش

 الا : 5 ج ثيبش

 5575 2503 2.5537 :0 ج ةنوذش

 ١595 :6 ج فارش

 54 ع :0جو ١.: 5١ ج ةارشلا

١145 

 ٠١8 ١٠21ا :5ج برش

 ؟”9078:5ج و :5١ :" ج ديرشلا لآ

 41١ :5ج كيرش ونب

 .5017 27501 250١ :8؟ج ةيبوعشلا

 1١5 :8جو 8

 0" :١ج قيرز ينب قش
 8١ :15ج قيقش ونب

 ع :" ج ماهش

 55 :"ج ماش انبا

 ١6 :15ج رمش

 623١ 3١8 1ا ءك5١ 75ج ةطمش

 ليبجنصلا - ليئشلا

 او .006 :5ج باهش ونب

 5١15 :6 ج روز رهش

 59580119 وه :١ج نابيش ونب

 :”جو "17 ,/#55 ء”55 41١. :؟جو

 «14:1جد 1155 45:5 جورو 5 511/

 احح دلتا 9 م تملا ل ا

 و١1 :7جو “١١51١١ وا ءالك الأ

 ضي :7جو ١1/1١ :0 ج ةسش ونب

 5 :1ج ناطشلا

 215:6 جو 50١.516 :؟ ج ةعيشلا

 2075 تكلا لكم لك ل6 وام

 دلل :83جو 6١" ءكالك لكو



 داصلا فرح

 ١8١١1١15 :9جو 51 :؟ ج ةباحصلا

 انك 259 :6جو

 200 :5جو 5514 ١: ج جلف ءارحص
600 

 "0 :؟ج ءادص

 55 5*1 ج ةميرصلا

 1١١ :5ج ةعصعص ونب

 18 :7 ج رصم ديعص

 ؟م١ :7جو 56١:0 جا دغصلا

 :0جو الا :؛جو ١99 :؟ ج افصلا

 5م كما : جو 14

 ١١١ :5جو 5519 :*ج ءارفصلا

 2.584 :5جو 80١-:١ج ةيرفصلا

 6.6٠.١ "جو 0

 نفحلا - نفصلا

 1 7” جا ناوفص ونئب

 ءكم5 ١٠2ال كو 2050 ١: ج نيفص

 :"جو "48"“6 كك كلذ :؟"جو ١

 كمال ::جو "11 2558 كلا ءلل؟

 4 :0جو ١١0 2ك 2١١59 5٠١ قال

 نقم لنك فحم لال فك ء مك لالش 6

 ١106 :70جو ١؟١؟:1جو ١1 ىلا عكا

 ١ا/ :5 ج ءاعلصلا

 5950 ١: ج علص

 10 :51ج و ١: 5١5 ج نامصلا

 500 :0 ج ليبجنصلا

 ١79 :اج ءاعنص

 ة/ :؛ ج ىوصلا

 01١ :؟ج و 595 .؟ا86 ١: ج نيصلا

 :7 جو نذل :6جو "4 2٠6 :؟جو

0/0" 

 داضلا فرح

 ؟نا 059 216 28١:١ ج ةيضونب

 :151جو ملك :6جو 51٠6 2506 :؟جو

 فالعالا 50350615 15 ا 4

6 

 3,6 :1ج ةمرض

 ءاطلا فرح

 2531: جو 598 . 17:1١ ج فئاطلا

 لكلا ملوك كلك ل# :4غجو 560

 كال كتاط لكم كلل ه جرو 44

 ٠١١ :1جو ؟ؤا0 كما؟ كالا ءلكلال



 آزال كاكا ءكك5 ءكاآ5١ .595 :/جو

 ١١ :ةجو ضل

 60:١6١2جو 95 5:١. ج نويبلاطلا

 م1 ل1
 ١1و : ج رهاط ونب

 58١ :7ج ناتسربط

 ني :7 جو 55: ١: ج ةيربط

 نيسبطلا وذ - نيسبطلا
 1١ ءملا/ 26” :5ج ةفخط

 ضخ :/ ج ماشلا سلبارط

 ١179 :7ج سوسرط

 79 : 4 ج مسط

 ١1 :مجو ال" :؟ ج ةرافطلا ونب

 نتاوفس فط - فطلا

 :5جو ١١9.٠١6 :0 ج ناوفس فط

1 

 559 .؟١م :ه ج ةلطيلط

 59 .355 28 :5ج ةيهط

 5١9١ :*“ حج ءانيس روط

 :7 جو "الا ,500 .555:6 ج سوط

34 

 51١1 27100 :5ج و ١: ١85 ج ءيسط

 ١10 :6جو 19! ,ءلالؤ ءتا١ :4جو

 ١60 :7جو 29٠.15 ١1١١5.99 :35جو

١184 

 ةنيدملا ح- ةسط

 نيعلا فرح

 51 :5ج ةدئاع ونب

 ١118209 :8جو 1598:5١١١ ج داع

 8:6١١جو

 08 :5ج مصاع ونب

 ١117 :7ج جلاع

 51 :0 ج ةيلاعلا

 ١6١. :؟جو ١:8١٠ج رماع ونب

 ءىكء15:1جو :335٠١08 جو "الآ

 الل :5جو "١" ءكا١٠ :0جو 5

 مل كلل لالا

 ١14 :ال ج ةعيبر نب رماع

 :1 جو ١7:7 ج ةعصعص نب رماع ونب

 فيكن 06 :5خو 57١ ءال:0جو ؟؟غ

 فال ثا كال 5/11 ل لل و

 ٠١8 2 و

 88 :5ج ليفطلا نب رماع ونب

 59 غ5 2 175:5 ج يربنعلا رماع ونب

 ةناع - تاناع

 58٠ :7ج ةناع

 18 .ال6 :5ج هكابع ونب



 :5جو 50١.05 :؟ج سابع ونب

 :0جو 5155 2”: لا :5جو "17

 :١جو 518 مال لكتا لت كغ

 07 :8جود ١و :7جو 51 >

 ١١0 46 :4 جو 194 :؟ ج رادلادبع

 500 250١ :١ج سمش دبع ونب

 :0جو ٠٠١ قلك :5جو 1 :"جو

 01:7ج رو ا88:5جرو 5214

 ١:5 ١ ج ىزعلا دبع

 ءك١١:*9جو ٠١5:9 ج سيقلادبع

 :6جو ٠١9 006 ءاا8 :1جو ")ا

 7 :م8جو ١7 :7جو ٠١0 .مل؟

 5٠١07 :١ج لالك دبع ونب

 47 2ا:7ج مراد نب هللادبع ونب

 ١١ :7جو

 ١0.19:57 ج نافطغ نب هللادبع ونب

 589.93 . 571:14 ج بلطملادبع ونب

 ١١9 :1جو "19" 0 :0جو

 ١71:5 ج تادملادبع ونبي

 516 ١:2555ج فانم دبع ونب

 5١٠١ :8جو ٠6 «ء١٠٠ فكا:ة4جو

 نذوإ ءا/ ا :ا/جو ١١7 :1جو

 <« : 5 ج ةانم دبع ونب

 ١١5:0 ج و 5٠١:١. ١١5١ ج سبع ولب

1868 

 ءكال كال ك9 ك1 ءءال 4ك :5جو

 الب نكل406 ك5: ك5 ء2لا١ ك١ لاف

 و١٠ 45١.

 01 5.09 :5ج ةديبع ونب

 01 .05 :1حج ةبيتع ولنب

 مرجعلا تاذ - مرجعلا

 ١16 :5ج نالجع ونب

 :5جو ١8.0٠١ :"ج مج نب لجع

 5198/1١80 قمح ءالك قأذ 2 4كال 5

 ١/5 :/جو

 2لاك5 كا" .فؤ١ 23779 ١: ج مجعلا

 ك1 كك“ لا :؟جو ؟9595 تملك

 055906 الع :"جو 5480 2/55 04١

 :51جو ؟"6ال /لوقو ضو لو“ 7

 :ا١جو ؟٠١1 :0جو 1٠١1١ .ء966 0

 15م١ ءكأؤال ءك55 ء٠:1١ :7جو ١

 ١١ :غجو

 مجاعالا - نامجعلا

 55١ :0 ج فيجع

 ١١17 :؟ ج ةيلدعلا

 518:1 ج ندع

 117 :1جو "5:7 ج ناندع

 نفي :1ج ةيندع

 10 .55 :1جو 19:١ ج يدع ونب



 ناحل :1١جو ١٠١ كلم 2.6851201١١:86 جو

 ١٠٠١ ك6 :7 جو

 ١:8 ١9 :5ج ةرازف نب يدع ونب

 :8ج و الش :1:جو ١١ :"“ ج ةرذع ونب

 ١71 ل

 "0 :7جو ١ 17/ : 31ج بيذعلا

 الم تكد 205 0 ١: ج قارعلا

 2كم ا"ثآق ملال ,؟كمهأل 656 2514

 2012050 '"ا 2١60 :"جو 50605 "4

 لككاأ فكقلف ل١٠٠ قفك لل قال 265

 2601210 :9جاو "ا/: تر نك لا فشل

 لال تا تالا الا" 66 2 11/

 2لال :1جورو "15 25١ .5515 ."غا/

 كام كالا /ءل99 كحل كال تالا

 األ لكل لام ك.٠ 21595 كلم

 لاق 27"ك١٠6 2055 ك1 5 598 489

 24882310081 255:86حجو 595١١

 لكامل كاك" ءلكدع 20لك١٠ اقل قع

 لكم#خ لكع 205 ك4 065 4غ

 20759 ك'كك١ كحق فكأذت كمذح فك“كمخمح

 كال ىكالاب كام كالا كالا 06

 لكم لل لت 06-0 كؤ؟ 5

 ء١”5 ىلع 1 215 :1جو 5١14

 ككل ءالادال جو 58098 505 1١21/'؟

 11 كالا الالم كغ تح مم لال

 ١14 64155 ء5١٠ ءالء نك“ :2جو

 ١59:١ حج ناقارعلا

 :!5جو ”"21#١:58١1ج تافرع

 500 كول نكالط :"جو »006 مل

 ءكؤ5 :«جو ؟الا:ةجو 95:54 جو

 0١؟ ء114 لفك :جو 5

 تافرع - ةفرع

 17 :5ج ناينرعلا

 58١ :7 ج شيرعلا

 7١و :7جو ٠١4 :0 ج نالقسع

 58٠١ :ا/ج ركسعلا

 ال؟ :5 ج تايصعلا

 ٠١١ :5ج كلام نب لاقع ونب

 ٠87107 :“ ج ةبقعلا

 ١: 50١ ج ىرخألا ةبقعلا
 505 :"حج لقنقعلا

 258 051ا/ :لجو ؟؟ا/ :7 ج قيقعلا

 ١؟:86جو مك فمك كف

 ١17" :0 ج ليقع ينب لآ

 نب ةرم نب ةمقلع نب ليقع ونب
 5:60١١1521١جو 5:؟ ج ناافطغ

 515 :7 جو

 الا :5ج طساق نب ةليقع



 م«00/ :#جو ١١" :١ج كع

 5.9 :9جو ؟9ا ,١:05ج ظاكع

 201655211 .695:5جو 5١60 :1جو

 5100998 فك لأ فق فخ فال ىك

 "67 :؟جو !١4 :؟ج لكع

 يلع ونب - نويرلعلا
 7117 :0 ج يلع ونب

 ١86 :١ج دوس نب يلع ونب

 "05 :“ حج ةقلاعلا

 ؟١0 5610 :0جو ١٠٠١ :؟ج نابع

 59591 و :7جو

 210 29 :37ج و 7١ :" ج ورمع ونب

 و41 2931 ىف 7

 "05:7 ج ميت نب ورمع ونب
 535 1١1 :5 حج نتابيش نب ورمع ونب

 :7 جو 7006 :؟ ج رماع نب ورمع ونب

 ١ا/

 دبع نب لؤدلا نب ىدع نب ورمع ونب
 46 :35ج ةانم

 17” :1ج بالك نب ورمع ونب

 511 :0 ج برغملا سورمع
 58٠١ :7ج ةيرومع

 ٠١ :؟ج ميت نب ورمع نب ربنعلا ونب

 :7جو 91 23515 240 .55 .5 7 :١جو

 ١٠١م4

 517 ١: ج ةزنع

 ١6" :* حج ءاقنعلا ونب

 ٠70 :7ج ةزينع

 ١18 :جو 5 .4 :4 ج كتاوعلا

 ١79 :5جو 57 :١ج فوع ونب

 اله :1ج تاضريوع

 ١١١ :5جو 05# :* ج غابأ نيع

 09 :5ج رمتلا نبع

 587 :7ج سمش نيع

 نيغلا فرح

 6 :0 ج ةباغلا

 كك “ك4 :60جو انفرفور :"حج روث راغ

“06 2*6: 

 نك :1ج بلاغ ونب

 ١08 :؛ج دماغ

 ١٠٠١ :0 ج ةئاغ

 طيبغلا - ةردملا طيبغ

 11 205806 .821 206“ :5 ج طيبغلا

 59 :5ج دايلق ريدغ

 ١19 :؟ ج ةيبارغلا



 ١١؟ ١: ج ةزحغ

 م4 نع :1ج ةيزعم ونب

 م١815 :"”جو ٠١8:١ ج ناسغ

 ه١ لم :١جو ١5 :6 جو

 :55592١595 جو 516 ١: ج نافطغ

 2715 292031505١ :١جو 20 :5جو

 وسب لاخلا لع أت نم تال لاك 060

 :8جو 5:7١١جرو 540145261
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 ١١؟ ١: ج فيطغ

 ١٠١ :7ج بالغ ونب

 ٠45.١ .585ج نادمغ

 ١4 :5ج نادود نب منغ ونئب

 ٠١4 ك١ 2.0 2.1 :5ج ىنغ

 ١79 :ا/ج روغلا

 :اجو 6# :؟جو ١: ١# ج ةطرغلا

 ش "1

 و1 :5ج لوغ ونب

 ه5 .557 :؟ ج ريوغلا

 ١18 :جو "79 :"”ج ظيغ ونب

 نافخ - نافخ ليغ

 ءافلا فرح

 ج سراف ١:٠0 21١55121١801١١5

 كك ثتد'جو 5١4 ءكالم لكالال

 6ع :5جد فحل :؟جو م٠. ل6

 لالا لتف :ةجو 0١ 95 5٠١5

 "م٠ 06 :7 جو 0 :1جو مع

 534 :8جود

 مم 6 :0 ج ةمطاف ونب

 ١ :5ج جف

 534 :35ج ةيوادفلا

 ٠١4 :5جو *١8 .85:6ج كدف

 ٠١8 :5ج سكودفلا ونب

 :0ج و 51“ .7”جو 87١ :؟ ج تارفلا

 قال :لجو ”؟4 كلا ثلءحك ل١

 1م ١ كالو كام

 :1 جو ١: ٠١5 ج ممُع نب سارف ونب
 1١ لو الل اسال لال :5جو

 ناءادو :* ج ةنعارفلا

 03 :5ج سودرفلا

 مجعلا - سرفلا

 ٠2:١ ج ناسرفلا

 010 ١: ج نوعرف لآ

 ٠٠١ :ه ج ةناغرف



 585 51 :الجو 5٠١ :5 ج امرفلا

 51 :5ج و 906 ١: ج قورفلا

 519 273448 2140 -:١ج ةرازف ونب

 ءثث و5214 :5جو 9١# ءال:؟جو

 ١١5 :مجو مال لك 1

 58٠7 :ا/ ج طاطسفلا

 جلف ءارحص رظنا - جلف

 779 :7ج و 7١91١11 :6 ج نيطسلف

 591:1 ج رهف ونب

 ١18 :"ج و 7 :8 ج مطاوفلا

 37 :5ج ناحيف

 ١8١ :5ج ديف

 85 :488:5ج و ١11:7 ج حيرلا فيف

 يدي :7 ج مويفلا

 فاقلا فرح

 ١: 1. #١١ 15١ ج ةيسدافقلا

 ا :6جو مم 2655 "1+ :5جو

 و :م8جو فكن :7جو 1١ ا :ا1جو

 ماب : 31ج ةعاقلا

 55:4 ج الق يلاق

 3" ١: جا ةرصاقلا

 ٠00 :؟ ج ءابق

 طابقألا - طبقلا
 :0ج و :5١١.70١ ج سيبق وبأ

 4 :7جو 1 :ا١جو "١1 ع١

 1559 كرك فلمحك

 ٠١ : 1 ج ةبيتق

 ١١07 :5ج ناطحق

 م4 :50ج ةدق

 الا :5جو 25١5 ١" :1؟ ج ةيردقلا

 1١" :6جو

 ١1١ :1ج رقارق

 ٠١5 :؟ج يم طرق

 :لج رو 514255901558 -:0 ج ةبطرق
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 ١0١ :ا ج ايسيقرق

 515:60 ج ةنومرق

 54١ :7 ج نيسيمرق
 557 :0 ج ناتيرقلا

 2758 7554 2.61 6م ١: ج شيرق

 06 :؟"جو "مال 2565 29“: 2.591

 عا إلا كالا كقأ ءكأوأل كل

 /2521 556”/2 20 25-096 255 50١

 قا ءون لال 4045:5جو 56١ "جاو

 ل7516 015١1١1١1١ تقرا عقال لك

 25560 تكامل قالك قكانمل كالأال للك



 م15 لوقف كحق كال لقال ل57

 لا 60205201064 1١565:86 جو

 4ىم ىلع" ىلا لال" ءالا 2 الا

 00 تل 6 ل ا تك

 كلف ملل اك اال ك6 ا

 كوكا ءلالال ن)59”3 21095 14# 016١

 كرا كوأل لال. ل54 200 1

 :5جو 851 ككل كلو كمر كحال

 لمت ملكه ل" ملكا ل تك“

 ضلمل 00426 ا ا نب

 2لا؟ 205205 20١ كال ك0 :الجو

 فمك عا كالك ك0 ك5 ل

 ١66 «6 :8جو ؟ وا

 ج طيرق ١: ١١6

 وو :6 ج ةظيرق

 ١الا/ :5 ج رسق

 ج ةينيطنطسقلا  7١0 ,9١١١:١جو 0:

٠05 1 / 

 1 :”ج ريشق ونب

 ٠١ :0ه ج ةصقلا وذ

 1:5١ج و غال ١: ج ىصق لآ

 :٠.525.095 جو ؟١:08 ج ةعاصق

 ١١؟ :1جو ١١9 :5جو

 “ا :5جو ١1" :؟ج ةصق

 :5ج نطق 2.56٠١ ١٠0

 2ء35:٠6٠5ج و 9:١" ج مراد نب نطق

30> 

 ١١م :؟ ج ةيدعقلا

 ج ناعقيعق 0: ١1١. ١78

 ١١5 :8ج صفقلا

 58٠7 . 51/0 :ا/ ج مزلقلا

 584١ :7/ج مق

 ١849 :هجو ١١١ ::ج ليبادنق

 2١106 2.1١15 ١7١ :6 ج ننيرسنق

 ؟07و9 :7/جو

 ااذللا :؟ج ىسوق

 ١8١ :ا/ ج صرق

 ١4١ :,7/جو 7415 :١ج سموق

 حون - حون موق
 ١8١ :ا/لج ىهرق

 ١6١ :* حج ةرصايقلا

 14 :ا/ج ناوريقلا

 :"جو ال :؟جو "5060 :١ج سيق

 216 :5جو "08 ء05”3 05051 49

 ءلك44 ك5 21٠١6 :6جو ١١06 ءل4

 ءكلوء4:5جو ؟؟١0ءكا5 ك١٠ لك

 لك تال 5 تسال كلل

 ١الال ل58 كم5 21١6 عى



 581 :ا7 ج سيقلا

 ١ :5ج ةصيبق يبأ نب سيق

 ١1 :5ج ةبلعث نب سيق ونب
 ؟710 :*"ج ميع سيق

 5٠١5 :5جو 09:7 ج قارعلا سيق

 6819 :4جو ٠١9 :؟ ج ناليع سيق

 وج١: ١1١6

 ج ةيراسيق ١: ١١١

 سيق - ةيسيقلا
 ١017 :ا7ج نوطيقلا

 جرزخلاو سوألا - ةليق انبا

 فاكلا فرح

 58١ :7ج لباك

 ٠١5 :0 ج ةمظاك

 غ3 ج ديدكلا

 2٠١ :6 جو 510 :؟ ج ءاليرك

١٠٠١ 989 
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 داركألا - دركلا

 :8جو 1 :7 جو 1 :؟ ج خركلا

 ١

 181١ 17ج نامرك

 770 :7ج ركسك

 ٠١ :0ج و 50 :17ج بلعك ولب

 ١9١ :7جو "١١ :5جو

 « 117 :1ج ةانم نب ديز نب بعك ونب
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 ١19 .1الال :5ج فوع نب بعك

 م١7 :35ج كلام نب بعك ونب

 ٠١1245 2487 :5ج سعاقم بعك

 2ء”8.1١ا١:؟ج و 59:١" ج ةبعكلا

 فايق عال اف :1جو ”؟ال:8جو م5؟

 ء111 05:0 جو 07 ١١

 للا الل" ملتت ملت0 ا“ لع

 كذاك كحك كولا ءالا :7جو "م

 09 :4جو ١197 كول

 21 :1جو 75652378: ج بالك ونب

 ىلا الا اى الت الخ نك" كال لأ

 ١الال 0نثك ل5١ ضحك اىال ىف ملك

 ١7 «اال :8جو

 ١541 :”ج بالكلا

 01:8جو 79١ .59ا١:0ج بلك

 ءل5071150110:6جو ١١9 :4جو

 ١7/0 2100 ءؤال :الجو 4 7١8

 ١60 «. 6 :8جو

 ١95 ءالإ ءالا .59:5ج بيلك

 11١:؟جو ٠05 :١ج ةنانئك ونب



 يال اك *#غ :1جو عا لع :2جو

 همك "ل # ملمع للحل نللكو

 | 6 ٠١8

 ءل8:4١0011١جو ١57 ج ةدنك

 38 :7جو ١1غ :ا١جو 6 :6جو

 ضل تاق تا ا

 و١ :5ج لهنك

 اوال ء155؟ 251١6 .5؟:١ ج ةفوكلا

 لال ك؟تز كودو لكو للا كمال

 2555 كلك فحل :؟جو #505 4*2

 ممم نام ل١ تكول كوال ع”

 للا ءك55 ءكؤ5 ءك186 ءال :"جو

 لكك كما لكل كوخ نكلالا؟ 0غ

 ءىلا ::جو "564 ."#1 21.0 مال

 ءلث5 كو" ككل ءك50 كال م

 لككأ كلو اء دع كلم اعمل

 5166 اكوو كف زغ كول كوع "ع5

 تال ءتك تلك 208 ق٠ ء46 :6جو

 ه١ ءلككأل ىلع" للحم لاا حم

 2ل١٠6 105 21006 كم5: كم" كل

 كالا ككت كلل ل5: ”“# ل

 كلو ل5 كالو نال ءالالال لرلال؟»

 للا ل05 2.155 كال لال :5جو

 لاء ءككأ ك9 24114 ءالك نال جاو

 كالو كالك كالف الف نكد امل

 ىأ؟ ىنك فن تاكل :8جوكل٠

 ا14 ءل١6 كو 1

 5119 :؟ ج ةيناسيكلا

 ماللا فرح

 :7جو 5:5١جو ١١ :؟ ج ىؤل ونب

040 

 م84 :* ج نانبل

 21١ ١71 :1ج أجل ونب

 فرت كك :" ج ميج

 الم :5جو 2١56 5١9 :0 ج مخل

 ىظل تاذ - ىظل

 31 :5جو 59“ ١: ج علعل

 0٠0 244241 2145 2311 :5 ج مزاهللا

 و1 :90 :7ج امهللا

 ؟؟ :5ج ىوللا

 :7 جو غا/:0 جو 558:١ ج ثيل ونب

 كل

 ممملا فرح

 ةرصبلا - ةكفتؤملا

 م46 :6 ج ةتؤم



 ؟71 18ج و ١١١:١ ج مهمولق ةفلؤملا

 51١ :6 ج نشرام

 "7 :*ج (نصح» درام

 30 235.6 :5جو م** :؟ ج نزام

 710 : 5 ج مت نب ورمع نب نزام ونب
 ؟ا/١ : ه5 ج ناذبسام

 :5جو 555:8 ج و 58:1 ج كلام لآ

 ١و١ لاله

 260 25١ :5ج ةلظنح نب كلام ونب

 الم كا

 10 :5ج ةانم نب ديز نب كلام ونب

 307 .3773 :5 ج ضيابم

 5١" 17ج دنملا

 58 .571/ : : ج ةتبثملا

 7ع :6جو 155 :؟ ج عشاجم

 ١١ :35ج ةنج

 سوجلملا ج١: ١١7 :5جو 511١

 :7جو 6/١

 45 :5ج تاريجم

 ١/6 :5جو 8.٠.١ .6» :؟ ج براحتم

 ٠.8.50 ك6 ءال ا جو

 ه9 :5ج ثدحملا

 ١1 :"ج قرحم لآ

 035 :7جاو م80 :*“ ج بصحملا

 ١١5 ج ملحم لآ

 :0جو مال:5جو ما ١: ج دم لآ

 يب

 :1ج و 50١ 299:17 ج موزخم ونش

 210 055:60 جو 0908 كم

 ءك552 97 :97جو ال0 :35ج و ا/؟

 وو :8جو 577

 ها :5ج ططخم

 ج نئادملا ١:  5١8٠١:8جو ٠18

 ٠١١ :5ج فدنخ نب ةكردم ونب

 558:1١ ج نيدم

 أوال لكم ازا 209 ١: ج ةنيدملا

 :"جو 55١ 2851 0٠١ 96'؟ 99

 كول كفؤ فال فك فقع كمل لك

 ل515 2/56 :8جو 190 كلف ككل

 كالا لقفل ءلزذحك كالا ل5” ل

 كلل قل الل تال : 2 جاو 30517 لكال

 فكالض لالا ل95 ملكا لل و لم

 لموأ لوز كوم كك كك ام

 ءق ءكأ كف 24 :ةجو كحال كول

 022 0 ير لا ا اع

 لال ته ت5 قال ء660 26١ غ8 .ءا/

 لكأقف هلأ للكل. ىلدال افعال

 شل ارت 7 ضرب 7 قم لا ل



 كام لككأ 2كق#9# لك:ع لكك تكلم

 كو" كمت كالا" كالا كاع ككل

 كذا 2كالم كدوت كراك نلكدوأك ل98

 555 2515 2095 كم 2لالال للعم

 99 2١ :١جو "14 تضل ضنا

 ككاو ككأ قكق9“ تلكظخأ كرو ل6

 2552095. 0641١ ك5: جور 1:4

 6ع لن ل للا كت لال لت ل

 قل قر قال 665065 2696# 26 '

 ك1 5201٠١86 الأ للسلع كأ كمل كأ

 كلك لتكدلا اخال ككأت كثر 047

 كاف 65 ت'ال كال 60 06

 هلم ت5 كت” كال مح :8جو ضل

 دادغب - مالسلا ةنيدم

 ١؟8:1ج ور ٠٠١ ت١:159548 ج جسحذم

 ءالك تال ات: 35ج ور 5١8 .86::505 جو

 ١ 1/ :7جو وك

 :5جو ؟5:/07جو ١: ١45 ج دارم

 844 :1جو ١١

 ؟/8 1١0 :5جو ١١٠١ :؟ج دبرملا

 "ا :7جو 534 :0جو ١ :5جو

 ٠١١ :8جو

 1 :37 ج قارلا طبرم

 7” جو ١: ١ ج طهار جرم

 2ك“ :6 جو ١55. ١111١506

 خرم وذ- خرم
 ١١5 ١١21؟ا :١ج رجه ءادرم

 1117 :86 ج ةيسرم

 :1جو ”؟8:؟جاو 19:١ ج ةرم ونب

 ١19:6 جو ١4

 235:5 ج نابيش نب لهذ نب ةرم ونب

 و50
 ء5:5٠ج و ”:0 ج فوع نب ةرم ونب

 ني تيتا را

 :0جو ١5:1" جو ١:18ج ورم

 :7جو ضرك :١جو 551 2935# . 5٠

 خ5 ءكىذاآ ١5. 2١50

 50٠١ :“”حج ذورلا ورم

 :؟جو "94 2.558 :١ج ناورم ونب

 لال ملء 1 759:5 ج و 1

 لكاأ 1١ ١16. :60جو ١9590 غ4

 275" 2”كا١ال كاأ9# اكقأل 2.159” 06

 مكن ل6 ٠ 06 لكىك 2؟الك

 15 :5ج تورملا

 :7جو 8 :5جوو ١18 :؟ ج ةورملا

 1مل كمل

 بقيرملا وذ - بقيرملا
 516 :6 ج ةيرملا



 60١؟ :8ج و ؟ملال :ال ج ةفلدرملا

 0١ :0جو ١: ١86 حج ةنيزم

 ةبعكلا - مارحلا دجسملا

 25٠9٠ 5١ :الج فيخلا دجسم

 ٠٠١ :0 ج نكسم

 نويسابعلا - ةدوسملا

 551 :*”ج مارحلا رعشملا

 ١١9 :1 ج رقشملا

 ٠81 :* حج للشملا

 ج رصم ١: 25904١50101١8

 ك1 كك لكك كله كاك 14#

 ملك لكك للك ع نبال” لكور ك١

 558 2550 .5"75 ك6 ءالق :؟جو

 :1جو "اا" 2كلك ثكلع# للك :”جاو

 25 تكلا كنا كاك كك9ك

 ء51ع٠ :6جو 7١5 كوال لكو6 لكو

 50 011118 ث“»“ ضأ غ0 م

 :1جو 588 ءكاأزو كاع كود فىالم

 ءالال تال الج و 550250421069 الغ

 :م8جو 5٠١ ءكمذع كالو كال ءالالمو

3 

 “٠ :6 ج قلطصملا ونب

 ١١0 :5جو ١١51 :0ج ةصيصملا

 ١79 210 :7جو

 "11 2/11 ء54ال .5806 1:١ ج رضم

 وا :6 جو انما :1جو ١ :؟جو

 كالا كما ءكف :5جو ”'؟؟ ء,”"١

 505 :7جو 5.٠٠١ لاه

 ١1١ :5ج رطم ونب

 ١07 :"ج نوبيطملا

 ج ناعم ١: 5١1

 ه١ :؟ج بتعم لا

 58:58 :“8جو 55 290 :؟ حج دعم

 ء1155 115.9 ءالظ الع تف: 5 جاو

 ١٠١ كاذخ فلالف ككك

 ١١0 :؟ج طيعم ونب

 لم :5جو ١95 :*ج ةريغملا ونب

 51 :7جو

 80 285 .1ا :5ج سعاقم

 ءك98 ل75 2155 ١:١201ج ةكم

 ءقايق؟ ءالا :؟جو "غ١ "لو لعوب

 :"جو 20568٠ ١10١ 251.0 .5906 ءك غال

 ىتت كوم كوك كال ءكلال للم

 ء4 من15 جو "55 مسلس سلا رلالال

 كمت فكالم لكالإل نعت لككلحو 5

 تا را ا لا لا ل

 25352010501148 20:0 جو

 2لعك فإزل لع كأ تأ“"عط صمم 6



 55 اال م١552 ١1١6 2 ١٠و/

 كل" .2.ك5١ؤا/ل 2كز:5: ك9 "21١59

 هلو .كالخ .كالك كالم ككاط 4

 لا كؤ*# كذم لكم نكاال كاك

 94" 15" :"2 2556 6٠*22 26١

 هلاك قف كد ء.5١ 415:65 جو 3٠

 قة يءو :0جو "ع9 تنل لا

 كالا/ لكامل 01:٠٠ 2559 "95" كك فكلمخ

 058م9" .كالم 2ككت 2؟"؟"ا/ كلك 2لتمل»*

 فل :1جو ؟5ذ4 كحال كحك كحال

 14 ١6١

 5٠6١ :؟ ج ةكئالملا

 ضن :"ج ناحلم

 58٠١ :ا/ ج ةيطلم

 0١ .15 :5ج مهلم ونب

 511 :0 ج ةدنولم

 08 :5حج ةحيلم

 وال:5جو 8:5جو ١-5015 ج حينم

 55 :4جو ؟4! :لجو

 5١7:0 ج بدنملا

 ١٠و :5جو 5٠١5 :" ج رذنملا ونب

 515 :؟ ج ةيروصنملا

 517 :؟ ج رشاعلا ةرظنم

 1:1 ج جعنم

 ١١5 :95جو "ل١ ١: ج رقنم ونب

 :5"جو ١935 :5جو 19:١" ج يسلم

 ١١١:86 جو 7“ 2م :؛جو ؟مىل/ كم؟

 ؟مإ/ 5 :7 جو

 :؟جو "00 ١: ١ ج نورجامهلملا

 «8 ء50:1جو 7/5 1141:8 جو 14

 كا لال نك" سك" :60جو 559 “2١06

 406 ملل" ىلا ءالق تأ 25٠٠ أكؤو ىلا

 0 :7جو "195" :211١15 .59 ق١

 :0جو 7:4١١جو 47 :؟ ج سارهملا
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 788 586 :“ ج ةرهم

 م :0 ج «ةنيدملا قوس » نوزهم

 5٠1.١ .509 .88:4ج بلهملاولب

 5110 2555 :1جو ١9١ :6جو

 اللا 5٠:9 جاو "07: ج يللاوملا
 ١١81 ءمع :1جو "564 .م# سلا

 ١10 /151“ 2“ :7جو 590 :4جو

 :7«جدو مسع :؟جو 0 ١: ج لصوملا

 ش ماو بم

 م١ :8جو "07 :*ج ناسيم



 نونلا فرح

 +١١ :7 ج ةيجان ونب

 ١97 :5ج ةماس نب ةيجان ولب

 771 : 0 ج ةيرشانلا

 0 :0 ج ركب نب دعس نب ةرضان ونب

 48 :”ج ىععملا ةجعان

 18 ء50 :7جو ١99 :"ج جابنلا

 18 .12 :5ج لتبن

 5910 :7جاو ١7٠١ :7ج راجنلا ونب

 بهن وذ - بجن
 ١٠م تع :5جو ٠٠١ :"ج دجنل

 _”43 23107 :8جو 508:١ ج نارجن

 ؟070 :7جو ١99 :#7" 8*1 :5جو

 ١15 :5 جا فجنلا

 ١١١:15 ج ريجنلا

 :7ج و ١١1؟:0جو ١-5١95 ج عخنلا
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 2٠6601٠١8 :ة5جو الا :١ج ةلخن

 ١١و07

 ءكؤال 515:3جو 55:5 ج رازن

 قال :5جو ”غ5 كذا :6 جو 4

 ١:5 :7#جو ١ى/

 ؟ل0/ :؟جو ١: ١١9 ج راسنلا

 2555 2.556 2.511 :؟ ج ىراصنلا
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